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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 107
ОТ 10 МАЙ 2014 Г.

за определяне на реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален
фонд, Кохезионния фонд на Европейския
съюз и Европейския фонд за морско дело и
рибарство за периода 2014 – 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Безвъзмездната финансова помощ
по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на
Европейския съюз и Европейския фонд за
морско дело и рибарство по цел „Инвестиции
за растеж и заетост“, се предоставя за постигане на целите на съответните програми и
при условията, определени в тях.
(2) Безвъзмездната финансова помощ се
предоставя и разходва в съответствие с принципите на добро финансово управление, публичност и прозрачност, определени в Регламент
(ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския
парламент и на Съвета от 25.10.2012 г. относно
финансовите правила, приложими за общия
бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент
(ЕО, ЕВРАТОМ) № 1605/2002 на Съвета (ОВ,
L 298 от 26.10.2012 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012“.
(3) Предоставянето на безвъзмездна финансова помощ не може да има за цел или за
резултат реализирането на печалба.
(4) При предоставянето на безвъзмездна
финансова помощ и при нейното разходване
не се допуска конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ)
966/2012.
(5) При кандидатстването, предоставянето и
отчитането на безвъзмездна финансова помощ
управляващият орган не може да изисква от
кандидатите/бенефициентите предоставяне на
информация и документи, които са налични
при него или при друг първичен администратор
на данни, а ги осигурява служебно. Управляващият орган изисква наново предоставянето
на документи, чиято валидност е изтекла.
(6) При кандидатстването, предоставянето
и отчитането на безвъзмездната финансова
помощ по електронен път се спазват изискванията на Закона за електронното управление.

Чл. 2. Безвъзмездната финансова помощ
не може да бъде предоставяна за проектна
дейност, финансирана по друг проект, програма или процедура, финансирани с публични
средства, освен когато:
1. управляващият орган прецени, че дейността е свързана с непрекъсната потребност
на бенефициента или целевата група;
2. различни звена от структурата на бенефициента кандидатстват чрез него за финансиране на една и съща дейност.
Чл. 3. Безвъзмездната финансова помощ
се предоставя чрез:
1. провеждане на процедура на подбор на
проекти;
2. провеждане на процедура на директно
предоставяне.
Чл. 4. Когато стратегия за градско или регионално развитие се изпълнява чрез интегрирана териториална инвестиция по смисъла на
чл. 36 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17.12.2013 г.
за определяне на общоприложими разпоредби
за Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд, Кохезионния
фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд
за морско дело и рибарство и за определяне
на общи разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален
фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд
за морско дело и рибарство, и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ,
L 347 от 20.12.2013 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕС) № 1303/2013“, безвъзмездната финансова помощ се предоставя чрез
процедурите по чл. 3.
Чл. 5. (1) Безвъзмездна финансова помощ
се предоставя въз основа на:
1. писмен договор, сключен между ръководителя на управляващия орган и бенефициента;
2. заповед на ръководителя на управляващия орган в случаите, в които бенефициентът
и управляващият орган са в една и съща
администрация.
(2) Безвъзмездна финансова помощ по реда
на постановлението може да се предоставя и от
ръководител на междинно звено на програма,
в случай че тази функция му е делегирана.
(3) Безвъзмездна финансова помощ се
предоставя след извършване на проверка
от управляващия орган за липса на двойно
финансиране и ако е приложимо, за съответствие с правилата за допустимите държавни/
минимални помощи.
(4) Когато безвъзмездната финансова помощ
се предоставя за интегрирани проектни предложения, ръководителите на управляващите
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органи на всяка от програмите, по които се
предоставя помощта, сключват отделни договори с бенефициента.
(5) Ръководителят на управляващия орган
сключва договора/издава заповедта по ал. 1 в
срок до 15 работни дни от влизане в сила на
решението за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ.
(6) В случай че по обективни причини
срокът по ал. 5 не може да бъде спазен, по
искане на одобрения кандидат този срок може
да бъде удължен на 30 работни дни.
(7) В случаите, когато дадена мярка представлява държавна помощ по смисъла на
чл. 107 от Договора за функционирането на
Европейския съюз или минимална помощ
по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013
на Комисията от 18.12.2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за
функционирането на Европейския съюз (ОВ, L
352 от 24.12.2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1407/2013“, договорът, съответно
заповедта по ал. 1, задължително съдържа
информация относно вида на предоставената
държавна помощ, както и за възможните последствия от предоставянето є, включително
условията за натрупване и възможността за
възстановяване на неправомерно предоставена
помощ по реда на раздел V от Правилника за
прилагане на Закона за държавните помощи.
(8) Изменение на договора за безвъзмездна
финансова помощ се извършва по взаимно
съгласие на страните чрез ск лючване на
анекс, а на заповедта за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ – със заповед
за изменението є.
(9) Измененията на договора или заповедта
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ в резултат на процедура на подбор на
проекти не могат да водят до нарушаване на
конкурентните условия, съществуващи към
момента на сключване на договора или издаване на заповедта, и на равното третиране
на бенефициентите.
(10) В договора или в заповедта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ могат
да се предвидят обстоятелства, при промяната
на които бенефициентът уведомява управляващия орган, без да е необходимо изменение
на договора, съответно на заповедта.
Чл. 6. (1) Комуникацията по електронен
път между кандидатите и управляващия орган
във връзка с предоставянето на безвъзмездна
финансова помощ се осъществява посредством
Информационната система за управление и
наблюдение „ИСУН 2020“.
(2) Услови ята и редът за подаване на
проектни предложения и тяхната оценка по
електронен път чрез системата по ал. 1 се
определят с указания на заместник министърпредседателя и министър на правосъдието.
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(3) При подаване на проектно предложение
по електронен път документите и приложенията към него, за които не е осигурена техническа
възможност за подаване по електронен път,
се подават на хартиен носител в рамките на
определените в насоките за кандидатстване
крайни срокове. В тези случаи за дата на подаване на проектното предложение се счита
датата на подаване по електронен път.
Чл. 7. (1) Не по-късно от 30 ноември всяка
година управляващият орган публикува на
интернет страницата на съответната програма
и на Единния информационен портал за обща
информация за управлението на Европейските
структурни и инвестиционни фондове одобрена
индикативна годишна работна програма за
следващата календарна година.
(2) Индикативната годишна работна програма се разработва съгласно образец, утвърден
от заместник министър-председателя и министър на правосъдието, и включва предстоящите
процедури по чл. 3 за следващата календарна
година, включително процедурите, за които
се предвижда финансиране от съответната
програма по чл. 5, ал. 4 и/или в плановете
за изпълнение на интегрирани териториални
инвестиции.
(3) Проектът на индикативна годишна работна програма се публикува на електронната
страница на съответната програма и на портала по ал. 1 за предварително обсъждане не
по-късно от 15 септември всяка година със
срок за обсъждане 30 дни.
(4) След изтичане на срока по ал. 3 проектът
на индикативна годишна работна програма
се съгласува от Съвета за координация при
управлението на средствата от Европейския
съюз и се одобрява от Комитета за наблюдение на съответната програма.
(5) При съгласуването и одобрението на
проекта на индикативната годишна работна
програма той се разглежда от съответния орган
заедно с информация за становищата, получени в рамките на предварителното обсъждане
по ал. 3, и за степента на отразяването им.
(6) Всяко изменение на индикативната
годишна работна програма се съгласува от
Съвета за координация при управлението на
средствата от Европейския съюз, одобрява се
от Комитета за наблюдение на съответната
програма и се публикува в срок до 7 работни дни от одобрението.
(7) След откриване на процедура по чл. 3
изменения, свързани с удължаване на срока
за кандидатстване и/или с увеличаване на
финансовия ресурс по процедурата, не се
отразяват в индикативната годишна работна
програма. Увеличаването на финансовия ресурс по процедурата се одобрява от Комитета
за наблюдение на съответната програма.
Чл. 8. (1) Проектни предложения се подават
чрез формуляр за кандидатстване в съответ-
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ствие с условията, посочени в насоките за
кандидатстване.
(2) Заместник минист ър-председател ят
и министър на правосъдието у твърж дава
образци на формуляр за кандидатстване и
формуляр за предварителен подбор.
(3) Министърът на финансите утвърждава
образец на финансов план за предоставяне
на финансова помощ чрез бюджетна линия.
(4) Големи проекти по смисъла на чл. 100
от Регламент (ЕС) № 1303/2013 се подават във
формата, приет от Европейската комисия съгласно чл. 101 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.
Чл. 9. (1) Безвъзмездна финансова помощ
може да получи кандидат, който от момента
на кандидатстване за безвъзмездна финансова
помощ до момента на предоставянето є не
попада в никоя от категориите, определени
в чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и
чл. 109, параграф 2, буква „а“ от Регламент
(ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012.
(2) Обстоятелствата по ал. 1 се доказват
в съответствие с чл. 143, параграфи 1 и 4 от
Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на
Комисията от 29 октомври 2012 г. относно
правилата за прилагане на Регламент (ЕС,
ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите
правила, приложими за общия бюджет на
Съюза (ОВ, L 362 от 31.12.2013 г.).
(3) Не могат да участват в процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ кандидати:
1. при които член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ
такава длъжност, включително прокурист или
търговски пълномощник, е свързано лице
по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната
разпоредба на Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси с ръководителя на управляващия орган;
2. които попадат в случаите по чл. 21 или
22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
(4) Изискванията по ал. 1 се прилагат и
за партньорите на кандидата и лицата, които
са овластени да представляват кандидата или
партньора.
(5) Изискванията по ал. 3 се прилагат и
за партньорите и асоциираните партньори на
кандидата, както и за лицата, които са овластени да представляват кандидата, партньора
или асоциирания партньор.
(6) Изискванията по ал. 1 и 3, включително към лицата по ал. 4 и 5, не се отнасят за
бюджетните предприятия.
(7) В насок и т е за к а н д и дат с т ва не по
конкретните процедури за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ могат да се
определят и други изисквания към кандидатите и техните партньори, като се посочват
и съответните документи, с които се доказва
изпълнението на тези изисквания.
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(8) Обстоятелствата по ал. 1, 3 и 7 се доказват:
1. при кандидатстване – с декларации;
2. при сключване на договора или издаване
на заповедта за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ:
а) с официални документи, издадени от
съответните компетентни органи – за обстоятелствата, за които такива документи се
издават, или заверени копия от тях, доколкото
в специален закон не се изисква копията да
бъдат нотариално заверени;
б) с декларации – за всички останали обстоятелства, които не са били декларирани
на предходен етап, или когато е настъпила
промяна във вече декларирани обстоятелства.
Г л а в а

в т о р а

РЕД ЗА ПРЕДОС ТА ВЯНЕ Н А БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Раздел I
Процедура на подбор на проекти
Чл. 10. В допълнение към принципите по
чл. 1, ал. 2 процедурата на подбор на проекти
се провежда в съответствие и с принципите на:
1. свободна и лоялна конкуренция, и
2. равнопоставеност и недопускане на
дискриминация.
Чл. 11. (1) Процедурата на подбор на проекти е тази, при която:
1. всеки кандидат представя проектно предложение чрез формуляр за кандидатстване,
изготвен в съответствие с насоките за кандидатстване, въз основа на публикувана обява;
2. проектните предложения се класират
в низходящ ред съобразно изискванията на
насоките за кандидатстване;
3. за финансиране се одобряват по реда на
класирането всички или част от проектните
предложения, чиято оценка е по-голяма или
равна на 60 на сто от максималната възможна
оценка, до покриване на общия размер на
предварително определените и обявени финансови средства по съответната процедура;
4. се издава мотивирано решение по оценителния доклад по чл. 22, ал. 1;
5. за одобрените за финансиране проектни
предложения се сключва писмен договор или
се издава заповед за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
(2) Управляващите органи могат да определят по-високи изисквания за качество на
проектните предложения от определените в
ал. 1, т. 3.
(3) По преценка на управляващия орган
преди провеждане на процедурата на подбор
на проекти може да бъде извършен предварителен подбор на концепции за проектни
предложения, като:
1. всеки кандидат представя концепция
за проектно предложение чрез формуляр за
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предварителен подбор, изготвен в съответствие
с насоките за кандидатстване, въз основа на
публикувана обява;
2. въз основа на предварително определени
в насоките за кандидатстване критерии се
извършва оценка на концепциите за проектни
предложения;
3. се одобряват кандидатите, на които да
бъде изпратена покана за подаване на проектно предложение;
4. след получаване на поканата одобрените
кандидати подават проектно предложение
чрез формуляр за кандидатстване, изготвен
в съответствие с насоките за кандидатстване;
5. получените проектни предложения се
оценяват и одобряват за финансиране по реда
на ал. 1.
(4) С оглед сроковете за кандидатстване
процедурите на подбор на проекти могат да
бъдат с един или с няколко крайни срока за
кандидатстване.
Чл. 12. (1) Минималният срок за подаване на проектни предложения е 60 дни, а
за инфраструктурни проекти – 90 дни. При
обявяването на процедура с няколко крайни
срока за кандидатстване минималният срок
за подаване на проектни предложения за
първия срок е 60 дни, а за инфраструктурни
проекти – 90 дни.
(2) Ако в обявата за откриване на процедурата е указана датата на откриване на следващата процедура за финансиране на същата
дейност, минималният срок по ал. 1 е 30 дни,
а за инфраструктурни проекти – 50 дни.
(3) По мотивирано предложение на ръководителя на управляващия орган заместник
министър-председателят и министър на правосъдието може да разреши за конкретна
процедура по-кратък от предвидения в ал. 1
срок, но не по-кратък от сроковете по ал. 2.
(4) В случаите, в които се извършва предварителен подбор, минималният срок за подаване на концепции за проектни предложения
е 30 дни.
Чл. 13. (1) Обявата за откриване на процедура на подбор на проекти се публикува на
интернет страницата на съответната програма
и на портала по чл. 7, ал. 1.
(2) Във връзка с обявяването на процедура
на подбор на проекти управляващият орган
организира координирано с мрежата от информационни центрове разяснителна кампания,
насочена към потенциалните бенефициенти, в
рамките на 30 дни от датата на публикуване
на обявата за откриване на процедурата.
(3) За всяка процедура ръководителят на
управляващия орган одобрява насоки за кандидатстване по типов образец, утвърден със
заповед на заместник министър-председателя
и министър на правосъдието.
(4) Проектът на насоките за кандидатстване
се публикува за предложения и становища на
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интернет страницата на съответната програма и на портала по чл. 7, ал. 1 не по-късно
от 15 дни преди публикуването на обявата
за откриване на процедурата на подбор на
проекти.
(5) Обявата за откриване на процедурата
на подбор на проекти се публикува заедно
с одобрените насоки за кандидатстване и
с информация за получените становища и
предложения по ал. 4 и степента на отразяването им.
(6) След публикуването на обявата насоките
за кандидатстване могат да се изменят само:
1. в резултат на настъпили промени в правото на Европейския съюз или в националното
законодателство;
2. за увеличаване на финансовия ресурс
по съответната процедура;
3. за удължаване на срока за подаване на
проектни предложения;
4. за отстраняване на допусната очевидна
фактическа или техническа грешка;
5. при промяна на националната политика
в съответната област, утвърдена със закон
или с акт на Министерския съвет или на
Народното събрание, която е в съответствие
с конкретната програма;
6. при промяна на политика на Европейския съюз, имаща отношение към съответната
процедура;
7. при промяна на съответната програма.
(7) В случай че бъде увеличен финансовият
ресурс по съответната процедура, в насоките за кандидатстване се изменя единствено
частта, посочваща общия финансов ресурс за
процедурата и съответните индикатори, като
не може да се изменя процентът на съфинансиране, както и размерът на безвъзмездната
финансова помощ за отделните проекти, когато
такъв е определен, освен ако това се налага
в резултат на настъпили промени в правото
на Европейския съюз или в националното
законодателство.
(8) Променените насоки за кандидатстване се публикуват на портала по чл. 7, ал. 1
и на интернет страницата на съответната
програма в срок до 3 дни от одобряване на
изменението им.
(9) Когато в рамките на процедура на
подбор на проекти се предвиждат мерки на
подпомагане, имащи характер на държавна
помощ по смисъла на чл. 107 от Договора за
функциониране на Европейския съюз или на
минимална помощ съгласно разпоредбите на
Регламент (ЕС) № 1407/2013, управляващият
орган посочва в насоките за кандидатстване
вида на помощта, позовавайки се изрично на
акта на Европейската комисия, в съответствие
с който тя ще бъде предоставена.
(10) В случаите по ал. 9 насоките за кандидатстване задължително съдържат детайлни правила и условия, гарантиращи пълно
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съответствие с приложимите разпоредби в
областта на държавните помощи, с оглед
осъществяване от страна на администратора
на помощ на контрол за законосъобразност
на предоставяните помощи по смисъла на
Закона за държавните помощи.
Чл. 14. (1) Кандидатите могат да искат
разяснения във връзка с насоките за кандидатстване до 21 дни преди крайния срок за
подаване на проектни предложения. Управляващият орган отговаря на поставените въпроси
в срок до 7 работни дни от получаването им,
но не по-късно от 11 дни преди крайния срок
за подаване на проектни предложения.
(2) Не могат да се дават разяснения, които
съдържат становище относно качеството на
конкретно проектно предложение или биха
довели до нарушаване на принципите по чл. 10.
(3) Въпросите и разясненията се публикуват на интернет страницата на съответната
програма и на портала по чл. 7, ал. 1, като
разясненията предварително се утвърждават
от ръководителя на управляващия орган или
от оправомощено от него лице.
(4) Представените по реда на ал. 1 разяснения са задължителни за прилагане от
управляващия орган, оценителната комисия
и от кандидатите.
Чл. 15. (1) При провеждане на процедура на
подбор на проекти ръководителят на управляващия орган определя със заповед оценителна
комисия, която да извърши оценка на проектните предложения и да изготви оценителен
доклад, обхващащ дейността по оценката и
резултатите от нея. Съставът на оценителната
комисия по процедурата се определя в срок
до 10 работни дни след изтичане на крайния
срок за подаване на проектните предложения.
(2) Комисията по ал. 1 е съставена от:
1. председател без право на глас;
2. секретар (секретари) без право на глас;
3. необходимия брой членове с право на
глас, които са не по-малко от трима;
4. резервни членове, които са не по-малко
от трима.
(3) Председателят и секретарят/секретарите на комисията са щатни служители на
управляващия орган.
(4) Членовете и резервните членове на комисията могат да бъдат щатни служители на
управляващия орган, на администрацията, в
която се намира управляващият орган, както
и външни за тази администрация лица.
(5) Председателят на оценителната комисия ръководи организационно и методически
работата є, координира процеса на оценка в
съответствие с процедурите, предвидени в
постановлението, и осигурява безпристрастност на процеса.
(6) Секретарят подпомага председателя в
дейността му, изпълнява всички административни дейности, свързани с оценителния про-
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цес, и отговаря за техническата обезпеченост
на дейността на комисията.
(7) В случаите, в които се извършва предварителен подбор, в срок до 10 работни дни
след изтичане на крайния срок за подаване
на концепциите за проектни предложения ръководителят на управляващия орган определя
със заповед лица, които да извършват оценка
на получените концепции.
(8) Лицата по ал. 7 трябва да притежават
необходимата квалификация и професионална
компетентност за изпълнение на задачите и да
отговарят на изискванията по чл. 18, ал. 2 и 3.
(9) Броят на лицата по ал. 7 и изискванията за квалификацията и професионалната
им компетентност се определят съобразно
спецификата на съответната процедура и броя
на получените концепции.
Чл. 16. (1) Външните оценители могат да
бъдат:
1. лица от държавната администрация, които не заемат длъжност в управляващия орган;
2. лица, избрани ч рез п ровеж дане на
конкурс при условия и ред, определени от
ръководителя на управляващия орган;
3. лица от списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от
Закона за обществените поръчки;
4. лица, избрани по реда на Закона за обществените поръчки.
(2) По реда на ал. 1, т. 2 и 3 се избират
външни оценители само в случаите, когато не
са налице условия за възлагане на обществена
поръчка по реда на Закона за обществените
поръчки.
(3) Ръководителят на управляващия орган
утвърждава със заповед списък на лицата по
ал. 1, т. 2, който се актуализира при необходимост. Списъкът съдържа имената на лицата
и професионалното направление, в което са
получили образователно-квалификационната
си степен, професионалния им опит и компетентност и научното им звание или степен,
ако имат такива.
(4) Лицата по ал. 1 трябва да имат висше
образование и най-малко 3 години опит в
съответната професионална област или опит
в оценяването на проекти по програми или
оферти по процедури за обществени поръчки.
Ръководителят на управляващия орган може
да определя допълнителни изисквания към
лицата по ал. 1.
(5) За външни оценители могат да бъдат
определяни и лица от списъка по ал. 3 на
друга от програмите по чл. 1, ал. 1.
Чл. 17. (1) В процедурата по оценка на
проектните предложения могат да участват и:
1. помощник-оценители;
2. наблюдатели.
(2) Лицата по а л. 1 не са членове на
оценителната комисия. Те се определят със
заповедта по чл. 15, ал. 1, в която подробно
се определят възложените им дейности в
процеса на оценка.
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(3) Помощник-оценителите са служители
на управляващия орган и/или лица по чл. 16,
ал. 1, които подпомагат дейността по оценка
и чиято дейност се ограничава до етапите на
оценка, определени в заповедта по чл. 15, ал. 1.
(4) Наблюдателите следят процедурата да
бъде проведена при спазване разпоредбите на
постановлението. Те присъстват на заседанията на комисията, като не могат да влияят
по какъвто и да е начин при оценяването на
проектните предложения. При констатиране
на нарушения на процедурата наблюдателят е
длъжен писмено да информира ръководителя
на управляващия орган. След приключването
на оценителния процес наблюдателят изготвя
доклад за своята дейност до ръководителя
на управляващия орган по ред, определен в
заповедта по чл. 15, ал. 1.
(5) В случаите, когато дейността по оценка
на проектните предложения се извършва от
междинно звено, по своя преценка управляващият орган може да излъчи свой представител
със статут на наблюдател.
(6) Управляващият орган кани писмено
Централното координационно звено да излъчи
свои представители със статут на наблюдатели,
като срокът за писмен отговор е 5 работни дни.
Представители на Централното координационно звено не могат да участват като наблюдатели, когато дирекция, включена в състава
на звеното, е подала проектно предложение
по конкретната процедура за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ.
Чл. 18. (1) Председателят, секретарят и
членовете на оценителната комисия, помощник-оценителите и наблюдателите трябва да
притежават необходимата квалификация и
професионална компетентност за изпълнение
на задачите, възложени им със заповедта по
чл. 15, ал. 1.
(2) Лицата по ал. 1 са длъжни:
1. да изпълняват задълженията си добросъвестно, обективно и безпристрастно;
2. да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в
комисията.
(3) Лицата по ал. 1 не могат:
1. да са в конфликт на интереси по смисъла на
чл. 57, параграф 2 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ)
№ 966/2012 с някой от кандидатите или партньорите в процедурата за предоставяне на
безвъзмездна помощ;
2. да имат интерес по смисъла на Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси от отпускането на безвъзмездна
финансова помощ по конкретната процедура;
3. да са свързани лица по смисъла на § 1,
т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона
за предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси с кандидат по процедурата;
4. да са лица, които се намират помежду
си в йерархическа зависимост.
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(4) Лицата по ал. 1 подписват декларация
за спазване на изискванията по ал. 2, т. 2 и
за съответствие с обстоятелствата по ал. 3,
незабавно след като научат имената на кандидатите и партньорите в процедурата.
(5) При възникване на някое от обстоятелствата по ал. 3 в хода на оценителния
процес съответното лице по ал. 1 незабавно
информира писмено за това ръководителя
на управляващия орган и се отстранява от
оценителния процес.
(6) В случаите на свързаност или йерархична зависимост от участие в оценителния
процес се отстраняват толкова лица, колкото
е необходимо, за да се изпълнят съответните
изисквания на ал. 3, т. 3 и 4.
(7) При възникване на някое от обстоятелствата по ал. 3 или при настъпване на други
обективни причини, поради които член на
комисията не може да изпълнява задълженията
си, той се замества от резервен член. Когато
заместването с резервен член не е възможно,
се изменя заповедта по чл. 15, ал. 1.
(8) При възникване на някое от обстоятелствата по ал. 3 или при настъпване на други
обективни причини, поради които председателят, секретарят, помощник-оценител или
наблюдател, не може да изпълнява задълженията си, той се заменя с друго лице, което
притежава необходимата квалификация и
професионална компетентност за изпълнение
на задачите и отговаря на изискванията по
ал. 3, като за това се изменя заповедта по
чл. 15, ал. 1.
(9) В случаите по ал. 7 и 8 новоопределените лица подписват декларация за спазване на
изискванията по ал. 2, т. 2 и за съответствие
с обстоятелствата по ал. 3, а мотивите за
промяната се отразяват в оценителния доклад.
Чл. 19. (1) Всички подадени в срок проектни предложения се оценяват в съответствие с критериите, посочени в насоките за
кандидатстване. Не се допуска въвеждането
на допълнителни критерии за оценка или
изменение на критериите по време на провеждането на процедурата, с изключение на
случаите по чл. 13, ал. 6.
(2) Оценката на проектните предложения
включва:
1. оценка на административното съответствие и допустимостта;
2. техническа и финансова оценка.
(3) При процедури с един краен срок за
кандидатстване оценката по ал. 2 се извършва
до 90 дни от издаването на заповедта по чл. 15,
ал. 1. При процедури с няколко крайни срока
за кандидатстване оценката по ал. 2 за първия
срок се извършва до 90 дни от издаването на
заповедта по чл. 15, ал. 1, а за следващите
срокове – до 90 дни от съответния краен срок
за подаване на проектни предложения.
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(4) При постъпили в рамките на срока за
набиране на проектни предложения над 500
броя проектни предложения ръководителят
на управляващия орган може да разреши
оценката да се извърши в срок до 120 дни
от издаването на заповедта по чл. 15, ал. 1.
(5) В слу чаите на предварителен подбор оценката на концепциите за проектни
предложения се извършва в срок до 30 дни
от издаването на заповедта по чл. 15, ал. 7.
Чл. 20. (1) Оценката на административното съответствие и допустимостта може да
бъде извършвана от членовете на оценителната комисия и/или от помощник-оценители.
(2) Когато се установи липса на документи
и/или несъответствие с критериите за административно съответствие и допустимост,
комисията писмено изисква кандидатът да
представи липсващите док у менти и тези
за отстраняване на несъответствието, като
определя срок за представянето им, не пократък от 5 работни дни. При необходимост
от повторно изискване на същите документи
управляващият орган може да определи и
по-кратък срок за тяхното представяне.
(3) Кандидатът няма право да представя
на комисията други документи освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията. Представянето на тези документи не
може да води до подобряване на качеството
на проектното предложение и до нарушаване
на принципите по чл. 1, ал. 2 и чл. 10.
(4) След приключване на оценката на административното съответствие и допустимостта
на страницата на съответната програма и на
портала по чл. 7, ал. 1 се публикува списък
с предложените за отхвърляне на този етап
на оценка проектни предложения с посочени
основания за това.
(5) Кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за отхвърляне от
оценителната комиси я, могат да подадат
писмени възражения срещу предложението
за отхвърлянето им пред ръководителя на
управляващия орган в срок до 7 работни дни
от деня, следващ датата на публикуване на
списъка по ал. 4.
(6) Възражение може да се подава само
срещу предложението на оценителната комисия за отхвърляне на съответното проектно
предложение на етап оценка на административното съответствие и допустимостта.
(7) С подаване на възражението не могат
да се представят нови документи, които не
са били част от първоначално представеното
проектно предложение и/или допълнени по
реда на ал. 2.
(8) Ръководителят на управляващия орган определя със заповед лица, които да
извършват проверка за основателността на
получените по реда на ал. 5 възражения. В
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проверката не могат да участват лица, които
са участвали в първоначалната оценка на
проектните предложения.
(9) Лицата по ал. 8 трябва да притежават
необходимата квалификация и професионална компетентност за изпълнение на задачите и
да отговарят на изискванията по чл. 18, ал. 2
и 3. На лицата по ал. 8 се осигурява достъп
до цялата документация по възражението.
(10) След приключване на проверката на
получените възражения лицата по ал. 8 изготвят писмено становище до ръководителя
на управляващия орган и до председателя
на оценителната комисия за основателността
на всяко от възраженията.
(11) Въз основа на списъка по ал. 4 и получените по него възражения и становищата
по ал. 10 ръководителят на управляващия
орган се произнася по основателността на
всяко възражение, като може да изиска от
оценителната комисия допълнително становище по отделните възражения.
(12) В случай че ръководителят на управляващия орган прецени, че дадено възражение е основателно, съответното проектно
предложение се връща в оценителния процес
на етап техническа и финансова оценка.
(13) Уп ра в л я ва щ и я т орг а н у ведом я ва
п исмено к а н д и дат и т е за резул тат и т е о т
разглеж данет о на тех ни те въ зра жени я в
срок до 20 работни дни след изтичането на
срока по ал. 5.
Чл. 21. (1) Техническата и финансовата оценка на проектните предложения се
извършва най-малко от двама членове на
комисията, независимо един от друг, като
те могат да бъдат подпомагани от помощник-оценители.
(2) Окончателната оценка е средноаритметично от двете оценки по ал. 1. При разлика между двете оценки от повече от 20
на сто от максималната възможна оценка
председателят на комисията възлага оценяването на трето лице – член на комисията
с право на глас. Окончателната оценка е
средноаритметично от оценката на третото
лице и по-близката до неговата от първите
две оценки. Окончателната оценка се оформя от оценката на третия оценител само в
случаите, когато тя е средноаритметично от
оценките на другите двама.
(3) Когато едната оценка е под прага по
чл. 11, ал. 1, т. 3, а другата оценка – над
него или равна на него, председателят на
комисията възлага оценяването на трето
лице – член на комисията с право на глас.
Окончателната оценка е средноаритметично от оценката на третото лице и сходната
с неговата по отношение на праговете от
първите две оценки.
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(4) При оценката на проектните предложения оценителната комисия може да изисква
допълнителна пояснителна информация или
документ от кандидатите, като срокът за
представянето им не може да бъде по-кратък
от 5 работни дни. Тази възможност не може
да води до подобряване на качеството на
проектното предложение и до нарушаване
на принципите по чл. 1, ал. 2 и чл. 10.
(5) В случай че при оценката на конкретно проектно предложение се установи, че с
помощта, за която се кандидатства, ще бъде
надхвърлен прагът на допустимите държавни/
минимални помощи, оценителната комисия
намалява служебно размера на безвъзмездната финансова помощ до максимално допустимия размер, като информира кандидата
за извършената корекция. Тази корекция не
може да води до подобряване на качеството
на проектното предложение и до нарушаване
на принципите по чл. 1, ал. 2 и чл. 10.
(6) Кандидатът може писмено да оттегли
своето проектно предложение от оценителния
процес, като в този случай оценителната
комисия не разглежда оттегленото предложение. Оттеглянето на предложението се
записва в оценителния доклад.
Чл. 22. (1) В срока по чл. 19, ал. 3 или 4
председателят на оценителната комисия предава на ръководителя на управляващия орган
оценителен доклад, към който се прилагат:
1. списък на предложените за финансиране проектни предложения, включително
размерът на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена за всяко
предложение;
2. списък с резервни проектни предложения, които успешно са преминали оценката,
но за които не е достигнало финансиране;
3. списък на предложените за отхвърляне
проектни предложени я и основанието за
отхвърлянето им;
4. списък на от теглените по време на
оценката проектни предложения;
5. копие на заповедта за определяне на
състава на оценителната комисия и на заповедите за промени в него, ако има такива;
6. декларации по чл. 18, ал. 4;
7. разясненията, които са предоставяни
на к а н д и дат и т е п ред и п редс та вя не т о на
проектните предложения, както и кореспонденцията, водена с кандидатите по време на
оценителния процес;
8. оценителни таблици от всеки етап на
оценката;
9. протоколи от отделните етапи на оценката, подписани от участвалите в съответния
етап на оценка лица, по образец, утвърден
от ръководителя на управляващия орган.
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(2) В случаите на предварителен подбор
в срока по чл. 19, ал. 5 лицата по чл. 15,
ал. 7 изготвят доклад до ръководителя на
управляващия орган, към който се прилагат:
1. списък на кандидатите, които се предлага да бъдат поканени да подадат формуляр
за кандидатстване;
2. списък на оттеглените по време на оценката концепции за проектни предложения;
3. списък на предложените за отхвърляне концепции за проектни предложения и
основанието за отхвърлянето им;
4. копие на заповедта за определяне на
състава на оценителната комисия и на заповедите за промени в него, ако има такива;
5. декларации по чл. 18, ал. 4;
6. разясненията, които са предоставяни
на кандидатите преди представянето на концепциите за проектни предложения, както
и кореспонденцията с кандидатите, водена
по време на оценителния процес;
7. оценителни таблици от етапа на предварителен подбор.
(3) Док ла дът по а л. 1 се подписва от
председателя, секретаря и от всички членове на оценителната комисия, а докладът по
ал. 2 – от лицата по чл. 15, ал. 7.
(4) Получаването на докладите по ал. 1 и 2
се удостоверява с дата и подпис.
Чл. 23. (1) В срок до 10 дни, след като
получи оценителния доклад, въз основа на
него и на докладите на наблюдателите по
чл. 17, ал. 5 и 6, ръководителят на управляващия орган издава мотивирано решение за:
1. одобряване на оценителния доклад и
предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по предложените проекти;
2. връщане на оценителни я док лад за
преразглеждане, като посочва основанията
за това;
3. отхвърляне на оценителния доклад и за
прекратяване на процедурата, като посочва
основанията за това.
(2) Когато по съответната процедура се
извършва предварителен подбор, в срока по
ал. 1 ръководителят на управляващия орган
издава мотивирано решение за прик лючване на етапа на предварителен подбор, с
което се одобрява докладът и се допускат
одобрените кандидати да подадат формуляр
за кандидатстване, или за прекратяване на
процедурата.
Чл. 24. (1) Решението по чл. 23, ал. 1,
т. 1 съдържа:
1. списък на проектните предложения, одобрени за финансиране, включително размера
на безвъзмездната финансова помощ, която
да бъде предоставена за всяко предложение;
2. списък с резервни проектни предложения, които успешно са преминали оценката,
но за които не е достигнало финансиране;
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3. списък на отхвърлените проектни предложения и основанието за отхвърлянето им.
(2) Решението за приключване на етапа
на предварителен подбор съдържа:
1. списък на одобрените кандидати, които
ще бъдат поканени да подадат формуляр за
кандидатстване;
2. списък на отхвърлените кандидати и
основанието за отхвърлянето им.
Чл. 25. (1) В срок до 10 работни дни от
издаването на решението по чл. 23, ал. 1, т. 1
управляващият орган уведомява одобрените
кандидати по електронен път или на хартиен
носител, като ги информира какви допълнителни документи и в какъв срок трябва
да представят в съответствие с чл. 9, ал. 8,
т. 2. Срокът за представяне на документите
не може да бъде по-кратък от 5 работни дни.
(2) В срок до 5 работни дни от издаването
на решението по чл. 24, ал. 2 управляващият
орган изпраща писмена покана на одобрените
кандидати, в която посочва срока за подаване на проектни предложения. Този срок се
определя в съответствие с чл. 12, ал. 1 – 3.
(3) Управляващият орган уведомява писмено всеки от кандидатите от списъците по
чл. 24, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 2 в срок до
10 работни дни от издаване на решението
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ, съответно за приключване на етапа на предварителен подбор, като посочва
основанията за класирането им. В срок до
10 работни дни от получаване на решението
кандидатът може да поиска допълнителни
разяснения относно основанията за класирането му.
Чл. 26. Ръководителят на управляващия
орган издава мотивирано решение за отказ
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ, когато:
1. кандидатът не представи официалните
документи и/или декларации по чл. 9, ал. 8,
т. 2 за доказване на съответните обстоятелства;
2. се установи наличие на двойно финансиране на проект или на дейности от него,
извън случаите по чл. 2, т. 1 и 2;
3. п реди момен та на ск л ючва нет о на
договора или издаването на заповедта за
предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ се установи надхвърляне на прага на
допустимите държавни/минимални помощи,
извън случаите по чл. 21, ал. 5;
4. п реди момен та на ск лючва нет о на
договора или издаването на заповедта за
предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ се установи несъответствие с друго
изискване за допустимост, посочено в насоките за кандидатстване.
Чл. 27. (1) Ръководителят на управляващия
орган прекратява със заповед процедурите
на подбор на проекти в случаите, при които:
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1. не са постъпили проектни предложения;
2. е спряно финансирането по съответната
програма от страна на Европейската комисия
или финансирането ще бъде спряно преди
приключване на оценителния процес;
3. при откриването и провеждането на
п роцед у рата са доп уснат и нару шени я на
принципите по чл. 1, ал. 2 и чл. 10;
4. е взето решение от съответния комитет
за наблюдение;
5. всички подадени проектни предложения
са оттеглени от кандидатите.
(2) В случаите по ал. 1 кандидатите, подали проектни предложения, се уведомяват по
електронен път или на хартиен носител от
ръководителя на управляващия орган за прекратяването и нямат право на обезщетения.
(3) Заповедта по ал. 1 се обявява по реда
на чл. 13, ал. 1.
Раздел II
Процедура на директно предоставяне
Ч л. 28 . (1) Пр оцед у рат а на д и р ек т но
предоставяне е тази, при която проектно
предложение може да подаде само кандидат,
който е изрично посочен в съответната програма или в документ, одобрен от Комитета
за наблюдение на програмата като конкретен
бенефициент, който може да получи безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на
дадена дейност.
(2) Процедурата на директно предоставяне
се извършва на следните етапи:
1. подготовка и одобрение от управляващия орган на насоки за кандидатстване, които
се предоставят на конкретните бенефициенти
заедно с покана за представяне на проектно
предложение и се публикуват на интернет
страницата на съответната програма и на
портала по чл. 7, ал. 1;
2. представяне на проектни предложения
от конкретните бенефициенти в съответствие
с насоките за кандидатстване;
3. оценка на получените проектни предложения;
4. издаване на решение на ръководителя
на управляващия орган за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ или изготвяне на становище, с което ръководителят
на у правл яващи я орган одобрява проект
по смисъла на чл. 100 от Регламент (ЕС)
№ 1303/2013 за изпращане в Европейската
комисия в случай на съответствие на проектното предложение с насоките за кандидатстване и с Регламент (ЕС) № 1303/2013;
5. ск л юч ва не на дог овор/изда ва не на
заповед за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ.
(3) Оценката на всяко проектно предложение се извършва в срок до 90 дни от датата на подаването му или от крайния срок
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за подаване на проектните предложения, в
случай че в насоките за кандидатстване е
предвиден такъв.
(4) Решението по ал. 2, т. 4 се издава в
срок до 5 работни дни от приключване на
оценката по ал. 3.
(5) В слу чаи на установени в процеса
на оценка непълноти и/или нередовности
на проектното предложение, то може да
бъде връщано мотивирано на конкретния
бенефициент, като се посочва срок за отстраняването им. В случаите на оценка на
инфраструктурни проекти срокът по ал. 3
спира да тече до датата на отстраняване
на непълнотите, съответно нередовностите.
(6) Конкретните бенефициенти следва да
бъдат информирани чрез електронна поща
или на хартиен носител за всяко изменение
на насоките за кандидатстване в срок до 5 работни дни от утвърждаване на изменението.
(7) Ръководителят на управляващия орган прекратява със заповед процедурите на
директно предоставяне в случаите, в които:
1. не са постъпили проектни предложения, в случай че е определен краен срок за
подаване;
2. е спряно финансирането по съответната
програма от страна на Европейската комисия
или финансирането ще бъде спряно преди
приключване на оценителния процес;
3. при откриването и провеждането на
п роцед у рата са доп уснат и нару шени я на
принципите по чл. 1, ал. 2;
4. е взето решение от съответния комитет
за наблюдение.
(8) В случай че по конкретна процедура
не е определен краен срок за подаване на
проектни предложения:
1. набирането на проектни предложения
може да бъде спирано с мотивирана заповед
на ръководителя на управляващия орган, в
случай че стойността на подадените проектни предложения, включително тези, чиято
оценка все още не е приключила, надхвърля
финансовия ресурс по процедурата. Ръководителят на управляващия орган взема решение
за продължаване на набирането на проектни
предложения, в случай че след извършване
на оценка на проектните предложения остане
финансов ресурс по процедурата;
2. ръководителят на управляващия орган
може да прекрати със заповед набирането на
проектни предложения, в случай че общата
стойност на одобрените за финансиране проектни предложения надхвърля финансовия
ресурс по процедурата.
(9) В случай на прекратяване набирането
на проектни предложения или на прекратяване на процедурата за директно предоставяне
заповедта за прекратяване се изпраща на
конкретните бенефициенти по електронен
път или на хартиен носител и се публикува
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на интернет страницата на съответната програма и на портала по чл. 7, ал. 1. В тези
слу чаи конкретните бенефициенти нямат
право на обезщетение.
(10) Р ъковод и т е л я т на у п ра в л я ва щ и я
орган определя с вътрешни правила реда
за провеждане на процедурата на директно
предоставяне.
Чл. 29. (1) Управляващите органи могат
да предоставят безвъзмездна финансова помощ на конкретни бенефициенти – публични
организации/звена, за разходи с цел обезпечаване на дейностите им по програмиране,
наблюдение, управление, контрол, координаци я, сертифициране, както и дейности
по одит и оценка на усвоените средства от
определените средства за техническа помощ,
финансирани чрез Европейския социален
фонд, Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския
съюз за програмен период 2014 – 2020 г. чрез
бюджетни линии.
(2) Предоставянето на помощта по ал. 1
се извършва на следните етапи:
1. представяне на управляващия орган от
бенефициента на финансов план;
2. оценка от управляващия орган на финансовия план по отношение на критериите
за административно съответствие и за допустимост на разходите;
3. издаване на решение на ръководителя
на управляващия орган за одобряване на
бюджетна линия;
4. ск л юч ва не на дог овор/изда ва не на
заповед за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ.
(3) Оцен к ата на фи на нс ови я п ла н с е
извършва в срок до 30 дни от датата на
подаването му.
(4) Решението по ал. 2, т. 3 се издава в
срок до 5 работни дни от изтичане на срока
по ал. 3.
(5) Финансови ят план се акт уа лизира
ежегодно въз основа на извършена от бенефициента оценка на изпълнението на плана
или при наст ъпили обстоятелства, които
водят до промяна в размера на необходимия
финансов ресурс.
(6) Актуализираният финансов план по
а л. 5 се п редос та вя о т бенефи ц иен та за
одобрение на управляващия орган, като в
случаите, в които актуализацията предвижда
промяна в общия размер на безвъзмездната
финансова помощ, договорът/заповедта за
предоставяне на безвъзмездната финансова
помощ се изменя.
Раздел III
Интегрирани проектни предложения
Чл. 30. (1) Безвъзмездната финансова помощ за интегрирани проектни предложения
се предоставя по следния ред:
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1. обявата за откриване на процедурата на подбор на проекти или поканата за
представяне на проектни предложения при
процедури на директно предоставяне се публикува на интернет страниците на всяка от
програмите, по които се отпускат средства
за процедурата, и на портала по чл. 7, ал. 1;
2. за всяка процедура ръководителят на
управляващия орган на водещата програма
или оправомощено от него лице утвърждава
насоки за кандидатстване по типов образец,
утвърден със заповед на заместник министърпредседателя и министър на правосъдието;
насоките за кандидатстване се разработват
с ъвмес т но о т у п ра в л я ва щ и т е орга н и на
всяка от програмите, по които се отпуска
финансова помощ;
3. ръководителят на управляващия орган
на водещата програма, съгласувано с ръководителите на управляващите органи на
останалите програми, по които се предоставят средства по процедурата, определя със
заповед лицата, които да извършат оценка
на проектните предложения и да изготвят
оценителен доклад, обхващащ дейността по
оценката и резултатите от нея; тези лица
трябва да притежават необходимата квалификация и професионална компетентност за
изпълнение на задачите и да отговарят на
изискванията по чл. 18, ал. 2 и 3; в оценката
задължително участват представители на управляващите органи на всяка от програмите,
по които се предоставят средства;
4. оценката на проектните предложения се
извършва при спазване на реда и условията,
приложими за съответния вид процедура,
като ръководителят на управляващия орган
на водещата прог рама може да разреши
оценката да се извърши в срок до 120 дни
от крайния срок за подаване на проектните предложения; възраженията по реда на
чл. 20, ал. 5 се подават пред ръководителя на
управляващия орган на водещата програма;
5. ръководителят на управляващия орган
на водещата програма изпраща оценителния
доклад за съгласуване на ръководителите
на у правл яващите органи на остана лите
програми, по които се отпуска финансовата
помощ, като те могат да изразят становище
по него в срок до 10 работни дни от датата
на получаване;
6. в срок до 5 работни дни от получаване на становищата по оценителния доклад
ръководителят на управляващия орган на
водещата програма издава мотивирано решение за:
а) одобряване на оценителния доклад и
предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ;
б) връщане на оценителния док лад за
преразглеждане, като посочва основанията
за това;
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в) отхвърляне на оценителния доклад и
прекратяване на процедурата, като посочва
основанията за това;
7. ръководителят на управляващия орган
на всяка от програмите, по които се отпуска
помощта, сключва договор/издава заповед
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ за проектните предложения, одобрени
за финансиране.
(2) Решението по ал. 1, т. 6, буква „а“
съдържа:
1. списък на интег рираните проек тни
п ред ложен и я, одобрен и за фи на нси ра не,
включително размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена
за всяко предложение;
2. списък с резервни интегрирани проектни
предложения, които успешно са преминали
оценката, но за които не е достигнало финансиране;
3. списък на отхвърлените интегрирани
проектни предложени я и основанието за
отхвърлянето им.
(3) Когато по съответната процедура се извършва предварителен подбор, оценителният
доклад от етапа на предварителен подбор се
изпраща за съгласуване на ръководителите
на управляващите органи на програмите,
по които се отпуска финансовата помощ,
като те могат да изразят становище по него
в срок до 10 работни дни от датата на получаване. Ръководителят на управляващия
орган на водещата програма издава мотивирано решение за приключване на етапа на
предварителен подбор, с което се одобрява
докладът и се допускат одобрените кандидати
да подадат формуляр за кандидатстване, или
за прекратяване на процедурата. В срок до
5 работни дни от издаването на решението
за приключване на етапа на предварителен
подбор управляващият орган на водещата
програма изпраща писмена покана на одобрените кандидати, в която се посочва срокът
за подаване на проектни предложения.
(4) С решенията по ал. 1, т. 6, буква „а“
може да се предостави безвъзмездна финансова помощ за интегрираното проектно
предложение в неговата цялост или за част
от него.
(5) Управл яващият орган на водещата
програма уведомява писмено кандидатите от
списъците по ал. 2, т. 2 и 3 и кандидатите,
чиито концепции за интегрирани проектни предложения са отхвърлени, в срок до
10 работни дни от издаване на решението
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ, съответно за приключване на етапа на предварителен подбор, като посочва
основанията за класирането им. В срок до
10 работни дни от получаване на решението
тези кандидати могат да поискат допълнителни разяснения относно основанията за
класирането им.
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(6) Ръководителят на управляващия орган
на водещата програма прекратява с решение
процедурите по ал. 1 в случаите, в които:
1. не са постъпили проектни предложения;
2. при откриването и провеждането на
п роцед у рата са доп уснат и нару шени я на
принципите по чл. 1, ал. 2 и чл. 10;
3. всички подадени проектни предложения
са оттеглени от кандидатите.
(7) Ръководителят на управляващия орган
на водещата програма може да прекрати с
решение процедурите по ал. 1:
1. в случаите, в които от страна на Европейската комисия е спряно финансирането
по някоя от програмите, от които се отпуска
финансовата помощ, или финансирането ще
бъде спряно преди приключване на оценителния процес;
2. когато има решение на Комитета за
наблюдение на някоя от програмите, от които
се отпуска финансовата помощ.
Г л а в а

т р е т а

СЪВМЕСТНИ ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ
Чл. 31. (1) Управляващият орган публикува на интернет страницата на съответната
програма и на портала по чл. 7, ал. 1 покана
за подаване на съвместни планове за действие.
(2) Проектът на съвместния план за действие, наричан по-нататък „проектът на план“,
се подава от конкретните бенефициенти на
съответната програма, посочени в поканата
по ал. 1, до управляващия орган в съответствие с изискванията на чл. 105, параграф
2 и чл. 106 на Регламент (ЕС) № 1303/2013.
Проектът на план се подава едновременно с
проектните предложения, обхванати от него.
Чл. 32. (1) При полу чаване на проект
на план ръководителят на управляващия
орган, до когото е подаден, определя със
заповед лицата, които да извършат оценка
на проекта на план и обхванатите от него
проектни предложения.
(2) Лицата по ал. 1 се определят в срок
до 10 работни дни след пол у чаването на
проекта на план.
(3) Лицата по ал. 1 трябва да притежават
необходимата квалификация и професионална компетентност за изпълнение на задачите
и да отговарят на изискванията по чл. 18,
ал. 2 и 3.
(4) Лицата по ал. 1 оценяват съответствието на кандидата с изискванията по чл. 104,
параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013
и с ъо т ве т с т вие т о на п роек та на п ла н с
изискванията на чл. 106 от Регламент (ЕС)
№ 1303/2013 и с целите на съответната програма и проектните предложения, включени
в него.
(5) В случай на установени в рамките на
оценката по ал. 4 непълноти или нередовно-
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сти в проекта на план и обхванатите от него
проектни предложения последните могат да
бъдат връщани мотивирано на кандидата.
(6) Докладът за извършената оценка по
ал. 4 се представя за одобрение на ръководителя на управляващия орган.
(7) Въз основа на доклада по ал. 6 ръководителят на управляващия орган издава
мотивирано решение за:
1. одобряване на проекта на план и включените в него проектни предложения;
2. отхвърляне на проекта на план и включените в него проектни предложения;
3. връщане на доклада по ал. 5 за преразглеждане, като посочва основанията за това.
(8) Решенията по ал. 7 се издават в срок
до 90 дни от датата на подаване на проекта
на план.
Чл. 33. (1) Управляващият орган подава
проекта на план на Европейската комисия
в срок до 5 работни дни от издаване на решението по чл. 32, ал. 7, т. 1.
(2) При пол у ча ва не на комен тари по
проекта на план от страна на Европейската
комисия управляващият орган ги изпраща
незабавно на бенефициента. В тези случаи
преработеният план и когато е необходимо,
преработените проектни предложения, включени в него, се подават повторно до управляващия орган в определен от него срок.
(3) Ръководителят на управляващия орган
издава решение за одобряване на изменения
план за действие и обх ванатите от него
проектни предложения в 45-дневен срок от
получаването им от бенефициента и ги изпраща на Европейската комисия.
(4) В рамките на срока по ал. 3 управляващият орган извършва оценка на степента
на отразяване на получените от страна на
Европейската комисия коментари. При необходимост проектът на план и обхванатите
от него проектни предложени я могат да
бъдат връщани мотивирано на кандидата до
отразяване на коментарите и/или до отстраняване на констатирани други непълноти
или нередовности.
(5) Ръководителят на управляващия орган, до когото е подаден проектът на план,
сключва договора/издава заповедта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
в срок до 15 работни дни от одобрението на
съвместния план за действие от Европейската комисия.
(6) След сключване на договора/издаване на заповедта по ал. 5 ръководителят на
управляващия орган, до когото е подаден
проектът на план, съгласувано със заместник
министър-председателя и министър на правосъдието определя състава на управителния
комитет, който да изпълнява функциите по
чл. 108 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.
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ч е т в ъ р т а

О С И Г У Р Я В А Н Е Н А И НФ О Р М А Ц И Я
И П У Б Л И Ч НОС Т П РИ П РЕ ДОС ТА ВЯНЕ Н А БЕЗВЪЗМЕЗДН А ФИН А НСОВА
ПОМОЩ
Чл. 34. До 10 работни дни от датата на
сключване на договора/издаване на заповедта
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ на интернет страницата на съответната
програма, а в случаите по чл. 5, ал. 4 – на
интернет страницата на водещата програма,
и на портала по чл. 7, ал. 1 се публикува
информация относно предоставената помощ
в съответствие с изискванията, посочени в
приложение XII, т. 1 „Списък на операциите“
към Регламент (ЕС) № 1303/2013.
Чл. 35. До 30 работни дни от датата на
сключване на договора/издаване на заповедта
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ у правл яващи ят орган организира
въвеждащо обучение за бенефициентите за
изпълнение на проектите по съответната
процедура, с изключение на случаите, в които
бенефициентът изрично е заявил, че няма
да се възползва от тази възможност. При
необходимост областните информационни
центрове подпомагат управляващия орган в
изпълнението на тази дейност.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на постановлението:
1. „Асоциирани партньори на кандидатите за безвъзмездна финансова помощ“
са всички физически и юридически лица и
техни обединения, които са заинтересовани
от реализирането на проекта и участват в
изпълнението на дейностите по него, но не
разходват средства от безвъзмездната финансова помощ.
2. „Водеща програма“ е програмата, по
която е определен най-голям финансов ресурс
за процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ за интегрирани проектни предложения. В случаите на операции,
п ред ви ж да щ и целенасочена под к репа за
устойчиво градско развитие в съответствие
с чл. 7, т. 2 от Регламент (ЕС) № 1301/2013
на Европейския парламент и на Съвета от
17 декември 2013 г. относно Европейския фонд
за регионално развитие и специални разпоредби по отношение на целта „Инвестиции
за растеж и работни места“ и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 1080/2006 (ОВ, L 347 от
20.12.2013 г.), водеща програма е оперативна
програма „Региони в растеж“.
3. „Звена по чл. 2, т. 2“ са звената по чл. 4,
ал. 1 и 2 от Закона за администрацията, по
чл. 25, ал. 2 – 4 от Закона за висшето образование, по глава трета от Кодекса на труда
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и по чл. 10 от Закона за административнотериториалното устройство на Република
България.
4. „Интегрирано проектно предложение“
е проектно предложение за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по повече
от една програма.
5. „Кандидати за безвъзмездна финансова
помощ“ са всички физически и юридически
лица и техни обединения, които кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ чрез
подаване на проектно предложение.
6. „Конкретен бенефициент на безвъзмездната помощ“ е организация, институция,
административна или друга структура, индивидуално посочена в съответната програма
или в документ, одобрен от Комитета є за
наблюдение като единствен субект, който
може да изготви проектно предложение и да
получи безвъзмездна помощ за определена
дейност, или която е определена със закон
или с подзаконов нормативен акт като правоприемник на такава структура, отговорна
за изпълнението на конкретна дейност, и
е доп уст им бенефициен т по съот вет ната
програма.
7. „Непрекъсната потребност на целевата
група“ е трайна или временна необходимост
от подкрепа за изпълнение на повтарящи се
дейности.
8. „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ е етап от оценката
на проектното предложение, при който се
извършва п роверка от носно форма лното
съответствие на проектното предложение и
на допустимостта на кандидатите и проектните дейности.
9. „Партньори на кандидатите за безвъзмездна финансова помощ“ са всички физически и юридически лица и техни обединения, които участват съвместно с кандидата
в подготовката и/или техническото, и/или
финансово изпълнение на проекта или на
предварително заявени във формуляра за
кандидатстване дейности от проекта.
10. „Ръководител на междинно звено“ е
ръководителят на администрацията, в рамките на която се намира междинното звено
на съответната програма.
11. „Ръководител на управляващия орган“ е ръководителят на администрацията,
изп ъ л н я ва ща фу н к ц и и т е на у п ра вл я ва щ
орган на съответната програма или част от
която е управляващият орган на съответната
програма, или оправомощено от него лице.
12. „Техническа и финансова оценка“ е
оценка по същество на проектните предложения, която се извършва в съответствие с
критериите за оценка на проектите.
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Образците по чл. 7, ал. 2, чл. 8, ал. 2 и
3 и чл. 13, ал. 3 се утвърждават в тримесечен
срок от влизането в сила на постановлението.
§ 3. До издаване на образците по чл. 7,
ал. 2, чл. 8, ал. 2 и чл. 13, ал. 3 се прилагат
съответно образецът по чл. 8, ал. 3 и изискванията по чл. 15, ал. 2 и чл. 14, ал. 1 от
Постановление № 121 на Министерския съвет
от 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
оперативните програми, съфинансирани от
Структурните фондове и Кохезионния фонд
на Европейския съюз.
§ 4. До издаване на указанията по чл. 6,
ал. 2 проектни предложения не се подават
по електронен път.
§ 5. Индикативните годишни работни програми за 2014 г. се публикуват при спазване
на процедурата по чл. 7 в срокове, съгласувани със заместник министър-председателя
и минист ър на правосъдието. Срокът за
предварително обсъждане на проектите на
индикативните годишни работни програми
не може да бъде по-кратък от 10 дни.
§ 6. Централният информационен офис
информира управляващите органи за всичк и п р омен и във фу н к ц иона л но с т и т е на
Информационната система за управление и
наблюдение „ИСУН 2020“.
§ 7. Промени във вътрешните правила
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по отделните програми, които засягат
фу нк ционалностите на Информационната
система за управление и наблюдение „ИСУН
2020“, се извършват в координация с Централния информационен офис.
§ 8. Заместник министър-председателят и
министър на правосъдието дава указания по
прилагането на постановлението.
§ 9. Постановлението се приема на основание чл. 7а от Закона за нормативните актове.
§ 10. В за гла вие т о на Пос та новлен ие
№ 121 на Министерския съвет от 2007 г. за
определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните
програми, съфинансирани от Структурните
фондове и Кохезионния фонд на Европейския
съюз (обн., ДВ, бр. 45 от 2007 г.; изм. и доп.,
бр. 38, 61, 81 и 95 от 2008 г., бр. 7, 16 и 93 от
2009 г., бр. 31, 44, 90 и 95 от 2010 г., бр. 34 и
54 от 2011 г., бр. 60 от 2012 г., бр. 27 и 65 от
2013 г. и бр. 10 от 2014 г.) след думите „Европейския съюз“ се добавя „за програмния
период 2007 – 2013 г.“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
3230
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 108
ОТ 10 МАЙ 2014 Г.

за изменение на Постановление № 313 на Министерския съвет от 2004 г. за създаване на
Национален съвет по равнопоставеността на
жените и мъжете към Министерския съвет
(обн., ДВ, бр. 104 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 78,
83, 89, 94 и 96 от 2005 г., бр. 53 от 2008 г., бр. 93
от 2009 г. и бр. 58 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Параграф единствен. Приложението към
чл. 2 се изменя така:
„Приложение
към чл. 2

ПРАВИЛНИК

за устройството и организацията на работа
на Националния съвет по равнопоставеността
на жените и мъжете към Министерския съвет
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Националният съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския
съвет, наричан по-нататък „Националният
съвет“, е:
1. координиращ и консултативен орган, който
подпомага Министерския съвет в разработването и провеждането на държавната политика
по равнопоставеност на жените и мъжете;
2. орган за осъществяване на консултации,
сътрудничество и координация между централни и териториални органи на изпълнителната
власт и юридически лица с нестопанска цел,
които работят в областта на равнопоставеността
на жените и мъжете.
Чл. 2. Националният съвет:
1. консултира Министерския съвет;
2. координира действията на органите на
изпълнителната власт и подпомага сътрудничеството с юридически лица с нестопанска
цел в процеса на формиране и изпълнение на
националната политика за равнопоставеност на
жените и мъжете, както и на международни
задължения от страна на Република България
в тази област;
3. обсъжда проекти на нормативни актове
и други документи, отнасящи се до равнопоставеността на жените и мъжете, и дава
становища по тях;
4. обсъжда проекти на актове на Министерския съвет и дава становища за съответствието
им с целите на политиката за равнопоставеност
на жените и мъжете;
5. предлага мерки за провеждане на националната политика по въпросите на равнопоставеността на жените и мъжете;
6. поддържа контакти със сродни държавни
органи в чужбина, както и с международни
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организации със сходни задачи и сфери на
действие;
7. подпомага изпълнението на международни, национални, регионални и местни проекти
в областта на равнопоставеността на жените
и мъжете;
8. оказва помощ при координацията на
изследователската дейност на органите на
изпълнителната власт, представени в Националния съвет;
9. оказва методическа помощ на органите
на изпълнителната власт за провеждането на
държавната политика по равнопоставеността
на жените и мъжете;
10. участва в процеса на изработване и отчитане, координира изпълнението и осъществява
мониторинг на Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на половете
и на други програмни документи на органите
на изпълнителната власт в областта на равнопоставеност на жените и мъжете.
Чл. 3. При изпълнението на своята дейност
Националният съвет си сътрудничи със:
1. комисии на Народното събрание, Администрацията на Президента на Република България, органи на законодателната и съдебната
власт, други държавни органи;
2. областните управители, органите на местното самоуправление, висши училища, научни
институти и други организации;
3. аналогични структури в други държави
и международни организации;
4. юридически лица с нестопанска цел, които
работят в областта на равнопоставеността на
половете и правата на човека.
Г л а в а

в т о р а

СТРУКТУРА И СЪСТАВ
Чл. 4. (1) Националният съвет се състои от:
1. председател – министърът на труда и
социалната политика;
2. членове.
(2) Членовете на Националния съвет са
постоянни и асоциирани.
(3) Постоянни членове на Националния
съвет са:
1. заместник-министри на:
а) труда и социалната политика;
б) образованието и науката;
в) външните работи;
г) правосъдието;
д) вътрешните работи;
е) отбраната;
ж) финансите;
з) здравеопазването;
и) икономиката и енергетиката;
к) земеделието и храните;
л) регионалното развитие;
м) културата;
н) околната среда и водите;
о) транспорта, информационните технологии
и съобщенията;
п) младежта и спорта;
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р) инвестиционното проектиране;
2. ръководители на:
а) Държавната агенция за закрила на детето;
б) Държавната агенция за бежанците;
в) Националния осигурителен институт;
г) Националния статистически институт;
д) Комисията за защита от дискриминация;
е) Съвета за електронни медии.
(4) Асоциирани членове на Националния
съвет са представители на други организации и
научни институти, които имат отношение към
дейностите на Националния съвет, национално представените организации на социалните
партньори, поканени за целта от председателя
на Националния съвет.
(5) Асоциирани членове на Националния
съвет са представители на юридически лица
с нестопанска цел, които имат предмет на
дейност в съответствие с приоритетите на
държавната политика по равнопоставеност на
половете и най-малко четиригодишен опит в
изпълнение на програми и проекти в областта
на равнопоставеност на половете.
(6) В работата на Националния съвет представителите на асоциираните членове имат
право на съвещателен глас.
(7) Омбудсманът на Република България
участва в заседанията на Националния съвет
като наблюдател и предоставя становища при
необходимост.
(8) Поименният състав на съвета се определя
със заповед на министъра на труда и социалната политика по предложение на съответните
министри и ръководители на организации по
чл. 4, ал. 3, 4 и 5.
Чл. 5. Председателят на Националния съвет:
1. представлява Националния съвет;
2. свиква Националния съвет;
3. ръководи неговата дейност;
4. отправя покани за участие в работата на
Националния съвет на представители на други
органи на изпълнителната власт и организации,
имащи отношение към неговата дейност;
5. внася за разглеждане от Министерския
съвет материали, предложения и становища
на Националния съвет.
Чл. 6. (1) Постоянните членове на Националния съвет:
1. участват в заседанията на Националния
съвет и могат да внасят за разглеждане въпроси, свързани с предмета на неговата дейност;
2. осигуряват на Националния съвет необходимата за дейността му информация и
експертна помощ по конкретни въпроси от
тяхната компетентност;
3. предлагат на ръководителите на съответните институции да определят служители,
наричани „координатори по равнопоставеност
на жените и мъжете“ в съответните институции, чрез заповед или вписване в длъжностните им характеристики, които изпълняват
следните задачи:
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а) участие в разработването на националната
политика по равнопоставеност на половете;
б) участие в разработването на секторните
политики и програми от гледна точка на равнопоставеността на половете;
в) участие в оценка на въздействието по пол
на законопроектите, стратегиите, програмите
и плановете, които се предлагат или приемат
от съответната институция;
г) участие в изготвянето на Националния
план за действие по равнопоставеността на
жените и мъжете в съответната област на
компетентност на институцията с конкретни
цели, ресурси и срокове;
д) координиране на изпълнението на мерките, заложени в Националния план за равнопоставеност, за които съответната институция
отговаря;
е) участие в разработването на количествени
и качествени анализи на равнопоставеността
на жените и мъжете в съответната област на
компетентност на институцията;
ж) участие в мониторинга и оценката на
изпълнението на Националния план по равнопоставеност;
з) събиране и разпространение на информация и добри практики, предоставяне на данни
по равнопоставеност на половете;
и) насърчаване на равнопоставеността на
половете по отношение на личния състав на
институцията, в която работят;
к) участие в организиране на обучения по
равнопоставеност на половете;
л) други в областта на равнопоставеността
на половете по преценка на ръководителя на
съответната институция.
(2) Координаторите провеждат на оперативно
ниво държавната политика по равнопоставеност
на жените и мъжете и се ръководят методически от Секретариата на Националния съвет.
Чл. 7. (1) Юридическите лица с нестопанска
цел по чл. 4, ал. 5 заявяват писмено желанието
си да станат асоциирани членове пред министъра на труда и социалната политика. Към
заявлението прилагат следните документи:
1. заверен препис от съдебното решение за
регистрация;
2. копие на устав или учредителния акт на
организацията;
3. кратък отчет за осъществяваната дейност
през последните четири години;
4. списък на местните си структури с адреси
и телефони на своите официални представители.
(2) Председателят на Националния съвет
има право да поиска и допълнителни сведения,
както и да прави проверки по достоверността
на предоставените документи.
(3) Председателят на Националния съвет
определя членовете на съвета по ал. 1 с мандат четири години в съответствие с данните
от получените заявления.
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т р е т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА
Чл. 8. (1) Националният съвет провежда
заседания най-малко веднъж на три месеца.
(2) Извънредни заседания се свикват по искане най-малко на една трета от постоянните му
членове или по предложение на председателя.
(3) Лицата, които са поискали свикване на
извънредно заседание, уточняват със секретаря
на Националния съвет датата за провеждането
му, като материалите по предлаганите за разглеждане въпроси се изпращат на членовете на
съвета най-малко три дни преди заседанието.
Чл. 9. (1) Заседанията на Националния съвет
са присъствени и неприсъствени.
(2) Присъствените заседания са редовни,
ако в тях участва най-малко половината от
постоянните членове на Националния съвет.
(3) Решенията се вземат с мнозинство от
половината от присъстващите на заседанието
постоянни членове на Националния съвет,
като всяка институция има право на един глас
независимо от броя на нейните представители,
участващи в заседанието.
(4) За всяко присъствено заседание на Националния съвет се съставя протокол, който
се подписва от председателя и от секретаря.
(5) Предложението за дневен ред и материалите за присъствено заседание на Националния
съвет се изпращат в 5-дневен срок преди датата
на заседанието. Мотивирани предложения за
допълнения и/или промени в дневния ред може
да внася всеки член на Националния съвет чрез
секретаря на съвета най-късно 3 работни дни
преди заседанието. Дневният ред се приема от
Националния съвет на съответното заседание.
(6) По изключение на присъствените заседания на съвета могат да се разглеждат въпроси,
които не са включени в дневния ред, но по
своя характер не търпят отлагане.
(7) Неприсъствените заседания на Националния съвет се провеждат с оглед получаване
на становища и консултации от членовете на
Националния съвет в спешен порядък, когато
обективни обстоятелства налагат това.
(8) Предложението за дневен ред и материалите се изпращат по електронен път от Секретариата на Националния съвет до членовете
в 5-дневен срок преди срока за предоставяне
на становища по тях.
(9) Становищата се предоставят от членовете
на Националния съвет по електронен път до
Секретариата на съвета.
(10) За всяко неприсъствено заседание се
съставя протокол, който се подписва от секретаря на Националния съвет.
Чл. 10. Председателят на съвета има право
да иска от членовете на съвета допълнителна
информация по всички въпроси от тяхната
компетентност, засягащи дейностите по равнопоставеност на половете.
Чл. 11. (1) Секретар на Националния съвет
е ръководителят на звеното за равни възмож-

С Т Р.
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ности на жените и мъжете в Министерството
на труда и социалната политика.
(2) Секретарят организира подготовката
и провеждането на заседанията на съвета и
отговаря за изпълнението на функциите на
секретариата по чл. 12, ал. 1 и 2.
Чл. 12. (1) Административното и техническото обслужване на Националния съвет се
осигурява от секретариат, който е звеното за
равни възможности на жените и мъжете в Министерството на труда и социалната политика.
(2) Секретариат ът изпълн ява следните
функции:
1. изготвя протоколите от заседанията;
2. води отчетност за становищата и решенията на Националния съвет, координира и
контролира изпълнението им и организира
необходимия обмен на информация между
заинтересованите страни;
3. подпомага председателя на Националния
съвет в неговата работа;
4. съхранява документацията на Националния съвет и публикува информация за неговата
дейност на портала за консултативните съвети
към Министерския съвет;
5. изпълнява функциите на координираща
структура на национално ниво във връзка с
формулирането, изпълнението, мониторинга и
оценката на политиката по равнопоставеност
на жените и мъжете;
6. координира взаимодействието между
всички органи, които имат правомощия в
областта на равнопоставеността на половете,
както и с юридическите лица с нестопанска цел;
7. създава и поддържа регистър на координаторите по равнопоставеност на жените
и мъжете в институциите и на асоциираните
членове на Националния съвет;
8. осъществява подготовката, внасянето и
одобряването на позиции, анализи, доклади,
информации и други документи в областта на
равнопоставеността на половете във връзка с
участието на Република България в работата на
институции, работни групи, комитети и форуми
на Съвета на Европейския съюз, Европейската
комисия, Съвета на Европа, Организацията на
обединените нации и други и участва в тях със
свои представители;
9. провежда предварителни консултации с
различни институции и организации, както и
други дейности, свързани с изпълнението на
задачите на Националния съвет.
Чл. 13. Председателят на Националния
съвет може да създава работни групи и други
помощни звена.“
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
3231
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109
ОТ 10 МАЙ 2014 Г.

за утвърждаване на таксите за кандидатстване
и за обучение в държавните висши училища
за учебната 2014/2015 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Ч л. 1. Ут върж да ва та кси т е за к а н д идатстване и годишните такси за обучение
на студентите и докторантите – граждани
на Република България, на друга държава – членка на Европейския съюз, или на
друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария в
държавните висши училища през учебната
2014/2015 г. – по висши училища съгласно
приложения № 1 – 38.
Чл. 2. Докторантите в държавните висши
училища се освобождават от заплащане на
такси през последните две години на докторантурата.
Чл. 3. Чуждестранните студенти, докторанти и специализанти по чл. 95, ал. 7 от
Закона за висшето образование, граждани на
трети за Европейския съюз държави, приети
за обучение в държавните висши училища,
заплащат таксите за обучение, предвидени
за чуждестранни студенти, докторанти и специализанти, съгласно приложения № 1 – 38.
Чл. 4. (1) Таксите за обучение по чл. 3 се
заплащат в левовата равностойност на утвърдения размер на таксата в евро по курса,
определен от Българската народна банка в
деня на плащането.
(2) Чуждестранните специализанти със
срок на обучение, по-малък от една година,
заплащат такси в намалени размери, определени от висшите училища в съответствие
с правилниците им.
Чл. 5. За областите на висше образование
и професионалните направления съгласно
приложения № 1 – 38, които не са диференцирани по специалности, таксите са валидни
за всички специалности от област та или
направлението.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 9, ал. 3, т. 7 от Закона за висшето
образование.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на образованието
и науката.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
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Приложение № 1
към чл. 1

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

І. Такси за кандидатстване за учебната 2014/2015 г. – 30 лв. за първи изпит и 30 лв. за всеки следващ. Такса за
участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от държавен зрелостен изпит – 30 лв.
ІІ. Такси за обучение за учебната 2014/2015 г. на:
Образователно-квалификационна степен

№
по
ред

1.

Докторанти
магистър
магистър
и специали- Езиков
бакалавър
след средно
след
занти
курс
образование
бакалавър
(в евро)
редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задочно
но
но
но
но
но
но
но
Български граждани, граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)

Области на висше образование,
професионални направления
и специалности

4.

Педагогика, Педагогика на обучението
по ..., Икономика, Администрация и управление, Туризъм, Теория и управление
на образованието
Социология, антропология и науки за
култура, Филология, История и археология, Философия, Религия и теология,
Психология, Социални дейности, Право,
Обществени комуникации и информационни науки, Политически науки
Математика, Информатика и компютърни науки, Биологически науки, Химически науки, Физически науки, Науки
за земята, Биотехнологии, Обществено
здраве
Здравни грижи

5.

Медицина, Фармация

2.

3.

340

115

500

185

750

265

500

185

340

115

693

231

3300

540

185

1109

370

3300

750

265

1594

531

3300

720

3300
925

3300

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
1.

4.

Педагогика, Педагогика на обучението
по ..., Икономика, Администрация и управление, Туризъм, Теория и управление
на образованието
Социология, антропология и науки за
култура, Филология, История и археология, Философия, Религия и теология,
Психология, Социални дейности, Право,
Обществени комуникации и информационни науки, Политически науки
Математика, Информатика и компют ърн и нау к и, Биолог и ческ и нау к и,
Химически науки, Физически науки,
Науки за земята, Биотехнологии, Обществено здраве
Здравни грижи

5.

Медицина, Фармация

2.

3.

Обучение на чужд език (в евро):
1.

Медицина, Фармация

2.

Докторанти и специализанти

3300

2750

3300

2750

3300

2750

3300

2750

3300

2750

5500

2750

3300

3300

2750

5500

2750

3300

3300

2750

5500

2750

3300

3100

3300
4650

3850

3300

3850

3300
3300

4650
6500

3300

Студентите – български граждани и граждани на ЕС и ЕИП, приети преди учебната 2008/2009 година (в лв.)
№
1.
2.
3.
4.

Области на висше образование,
професионални направления и специалности
Педагогика, Педагогика на обучението по..., Икономика, Администрация и
управление, Туризъм, Теория и управление на образованието
Социология, антропология и науки за култура, Филология, История и археология, Философия, Религия и теология, Психология, Социални дейности,
Право, Обществени комуникации и информационни науки, Политически науки
Математика, Информатика и компютърни науки, Биологически науки, Химически науки, Физически науки, Науки за земята, Биотехнологии
Медицина, Фармация, Обществено здраве, Здравни грижи

Редовно
обучение

Задочно
обучение

266

140

327

166

354

180

473

С Т Р.
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Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Приложение № 2
към чл. 1

I. Такси за кандидатстване за учебната 2014/2015 г. – 30 лв. за първи изпит и 20 лв. за всеки следващ.
II. Такси за обучение за учебната 2014/2015 г. на:
Образователно-квалификационна степен
№ Области на висше образопо вание, професионални наред правления и специалности

професионален
бакалавър

бакалавър

магистър

магистър
след
бакалавър

Докторанти

резарезарезарезарезадовно дочно довно дочно довно дочно довно дочно довно дочно

Езиков
курс
(в евро)

Български граждани, граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Педагогика

420

340

420

340

420

340

660

560

2.

А д м и н ис т ра ц и я и у п равление

420

340

420

340

420

340

660

560

3.

Икономика

420

340

420

340

420

340

660

560

4.

Туризъм

420

340

420

340

420

340

660

560

5.

Филология

560

440

560

440

560

440

660

560

6.

История и археология

560

440

560

440

560

440

660

560

7.

Философия

560

440

560

440

560

440

660

560

8.

Религия и теология

560

440

560

440

560

440

660

560

9.

Социология, антропология
и науки за културата

560

440

560

440

560

440

660

560

10.

Психология

560

440

560

440

560

440

660

560

11.

Политически науки

560

440

560

440

560

440

660

560

12.

Социални дейности

560

440

560

440

560

440

660

560

13.

Право

560

440

560

440

560

440

660

560

14.

Природни науки, математика и информатика и тех- 640
нически науки

640

520

640

520

640

520

860

660

15.

Изкуства

660

560

660

560

660

560

860

660

1.

Всички направления

2000

4000

3000

520

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
3000

2000

3000

2000

3000

2000

3000

Езиков курс

3000

Приложение № 3
към чл. 1
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
I. Такси за кандидатстване за учебната 2014/2015 г. – 35 лв. за първи изпит и 25 лв. за всеки следващ. Такса за
участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от държавен зрелостен изпит – 35 лв.
II. Такси за обучение за учебната 2014/2015 г. на:
Образователно-квалификационна степен
професиомагистър
Докторанти Езиков
№ Области на висше образонален
бакалавър
магистър
след
по вание, професионални накурс
бакалавър
бакалавър
ред правления и специалности
(в евро)
резарезарезарезарезадовно дочно довно дочно довно дочно довно дочно довно дочно
Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Педагогически науки

360

2.

Хуманитарни науки

570

С оц иа л н и, с т опа нск и и
правни науки
3.1. А д м и н ис т ра ц и я и у п равление
3.2. Икономика

360

360
570

3.

3.3. Туризъм

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

720

610
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Образователно-квалификационна степен
№ Области на висше образопо вание, професионални наред правления и специалности

професионален
бакалавър

бакалавър

магистър
след
бакалавър

магистър

Докторанти

резарезарезарезарезадовно дочно довно дочно довно дочно довно дочно довно дочно

Природни науки, математика и информатика
4.1. Химически науки

Езиков
курс
(в евро)

4.

5.

5.1. Машинно инженерство
5.2. Е л е к т р о т е х н и к а , е л е ктроника и автоматика
5.3. Комуникационна и компютърна техника
5.4. Транспорт, корабоплаване
и авиация
5.5. Материали и материалознание
5.6. Химични технологии
5.7.

720
720

720

720

720

1440

1220

720
720

720

720

720

720

720

720

720

720

1440

1220

720

720

720

720

1440

1220

720

720

720

720

1440

1220

720

720

1440

1220

720

720

1440

1220

2800

4000

3000

720

Биотехнологии

720

5.8. Общо инженерство

720

6.

720

Технически науки

720

Здравеопазване и спорт

6.1. Обществено здраве

920

6.2. Здравни грижи

920

920

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
1.
2.

Такса за обучение по всички
професионални направления
Езиков курс

2800

2800

2800

2800

2200

Приложение № 4
към чл. 1
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
I. Такси за кандидатстване – 30 лв. за първи изпит и 30 лв. за всеки следващ изпит; за участие в кандидатстудентската кампания и класиране с признаване на оценка от държавен зрелостен изпит – 30 лв.
II. Такси за обучение за учебната 2014/2015 г. на:
Образователно-квалификационна степен
професи№ Области на висше образо- онапо вание, професионални на- лен
ред правления и специалности бакалавър

бакалавър

магистър

магистър
след
бакалавър

Докторанти/
специализанти

ререзарезарезарезадовно довно дочно довно дочно довно дочно довно дочно
Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

2.

Теория и управление на
образованието, Педагогика,
Педагогика на обучението
по .., Икономика, Туризъм,
А д м и н ис т ра ц и я и у п равление
Ф и ло ло г и я , Ис т о р и я и
археолог и я, Фи лософи я,
Психология, Социология,
антропология и науки за
културата, Социални дейности, Политически науки,
Обществени комуникации
и информационни науки,
Право

400

400

400

580

580

580

580

400

400

400

400

580

580

580

580

дист./
самост.

Езиков
курс
(в евро)
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Образователно-квалификационна степен
професи№ Области на висше образо- онапо вание, професионални на- лен
ред правления и специалности бакалавър

бакалавър

магистър

магистър
след
бакалавър

Докторанти/
специализанти

ререзарезарезарезадовно довно дочно довно дочно довно дочно довно дочно

Езиков
курс
(в евро)

дист./
самост.

3.

Религия и теология

560

400

560

400

580

580

4.

Науки за земята, Информатика и компютърни науки

760

760

760

760

760

760

5.

Изобразително изкуство

840

840

900

900

1400

1400

1.

Теория и управление на
образованието, Педагогика,
Педагогика на обучението
по ..., Икономика, Туризъм,
А д м и н ис т ра ц и я и у п равление, Филология, История и археология, Религия
и теологи я, Философи я,
Психология, Социология,
антропология и науки за
културата, Социални дейности, Политически науки,
Обществени комуникации
и информационни науки,
Право, Науки за земята,
Информатика и компютърни науки

3100

2500

3100

2500

3100

2500

3100

2500

2500

3100

2.

Изобразително изкуство

3100

2500

3100

2500

3100

2500

3600

2500

2500

3100

3.

Обучение на чужд език

3100

2500

4.

Прог ра м и за с ъвмес т ен
п рием на ч у ж дест ранни
студенти по двустранни договори с ВТУ

2000

2000

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)

Приложение № 5
към чл. 1
Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград
I. Такси за кандидатстване и участие в класиране, в т.ч. с оценка от държавен зрелостен изпит – 30 лв.; такса
за явяване на конкурсен изпит – 25 лв. за всеки заявен конкурсен изпит.
ІІ. Такса за кандидатстване на кандидат-докторанти – 50 лв.
IIІ. Такси за обучение за учебната 2014/2015 г. на:
Образователно-квалификационна степен
№
по
ред

Области на висше образование, професионални направления и специалности

професионален
бакалавър
редовно

бакалавър

магистър

магистър
след
бакалавър

Докторанти

резарезарезарезадовно дочно довно дочно довно дочно довно дочно

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Педагогически науки:

1.1. Теория и управление на образованието
1.2. Педагогика

410

1.3. Педагогика на обучението по...

410

410

410

920

920

410

920

920

410

920

920

Езиков
курс
(в евро)
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Образователно-квалификационна степен
професиомагистър
Докторанти Езиков
№ Области на висше образование,
нален
бакалавър
магистър
след
по професионални направления и
курс
бакалавър
бакалавър
специалности
ред
(в евро)
ререзарезарезарезадовно
довно дочно довно дочно довно дочно довно дочно
2.

Хуманитарни науки:

2.1. Филология

570

2.2. История и археология

570

2.3. Философия

570

570

3.1. Социология, антропология и
науки за културата

570

3.2. Психология

580

3.3. Политически науки
3.4. Социални дейности
3.5. Обществени комуникации и
информационни науки

3.

570

570

1470

1470

570

1470

1470

570

1470

1470

570

570

1470

1470

580

590

1470

1470

580

580

590

1470

1470

570

570

570

1470

1470

580

580

590

1470

1470

1470

1470

Социални, стопански и правни
науки:

3.6. Право
3.7.

570

580

580

420

420

430

920

920

3.8. Икономика

420

420

430

920

920

3.9. Туризъм

420

430

920

920

4.1. Физически науки

520

520

1500

1500

4.2. Химически науки

520

520

1500

1500

1500

1500

4.4. Науки за земята

660

660

2000

2000

4.5. Информатика и компютърни
науки

660

660

2000

2000

660

660

2000

2000

700

700

2000

2000

6.1. Изобразителни изкуства

720

720

1900

1500

6.2. Музикално и танцово изкуство

720

720

1900

1500

6.3. Театрално и филмово изкуство

720

720

1900

1500

3500

2500

4.

Администрация и управление

590

430

Природни науки, математика
и информатика

4.3. Математика

5.

Технически науки

5.1. Машинно инженерство

500

5.2. Електротехника, електроника
и автоматика

500

5.3. Комуникационна и компютърна техника

500

5.

Здравеопазване и спорт

5.1. Обществено здраве
6.

Изкуства

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
Всички професионални направления
Езиков курс

3000

2500

3000

2500

3200

3000

3000

С Т Р.
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Приложение № 6
към чл. 1
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
I. Такси за кандидатстване за учебната 2014/2015 г. – 30 лв. за кандидатстудентски изпит. Такса за участие в
кандидатстудентската кампания и класиране с признаване на оценка от държавен зрелостен изпит – 30 лв.
II. Такси за обучение за учебната 2014/2015 г. на:
Образователно-квалификационна степен
№ Области на висше обрапо зование и професионални
ред
направления

бакалавър и професионален
бакалавър
І и II курс

ІII курс

ІV курс

магистър
след
бакалавър

Докторанти

Езиков
курс
(в евро)

резарезарезарезарезадовно дочно довно дочно довно дочно довно дочно довно дочно
Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Педагогически науки

1.1. Педагогика

350

350

346

346

310

310

690

690

1.2. Педагогика на обучението
по ...

350

350

346

346

310

310

690

690

2.1. Филология

500

500

500

500

450

450

730

740

740

2.2. История

500

500

500

500

450

450

2.3. Религия и теология

500

500

500

500

450

450

730

740

740

3.1. Социални дейности

500

500

500

500

450

450

3.2. Обществени комуникации
и информационни науки

500

500

500

500

450

450

730

740

740

3.3. Икономика

350

350

346

346

310

310

3.4. Туризъм

350

350

346

346

310

310

800

1600

1600

800

1600

1600

800

1400

1400

2.

3.

4.

Хуманитарни науки

С оц иа л н и, с т опа нск и и
правни науки

Природни науки, математика и информатика

4.1. Физически науки

500

500

500

4.2. Химически науки

500

500

500

500

500

500

4.3. Биологически науки

600

600

600

600

600

600

4.4. Математика

500

4.5. Информатика и компютърни науки

550

550

550

550

500

500

800

1400

1400

5.1. Комуникационна и компютърна техника

550

550

550

550

500

500

800

1400

1400

5.2. Архитектура, строителство
и геодезия

550

1000

1400

1400

5.3. Общо инженерство

550

5.

6.

500

Технически науки

550
550

550

500
550

500

500

800

Аграрни науки и ветеринарна медицина

6.1. Растителна защита
7.

500

600

600

600

950

950

900

Сигурност и отбрана

7.1. Национална сигурност

1000

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
1.

Национална сигурност

3845

3845

3845

2.

Всички други професионал2200
ни направления

2200

2200

3845
2200

3845
2200

2000
2500

2500

2000
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Приложение № 7
към чл. 1
Русенски университет „Ангел Кънчев“
I. Такси за кандидатстване за учебната 2014/2015 г. – 30 лв. за първи изпит и 20 лв. за всеки следващ изпит.
II. Такси за обучение за учебната 2014/2015 г. на:
Образователно-квалификационна степен
№
по
ред

Области на висше образование,
професионални направления
и специалности

бакалавър

магистър

магистър след
бакалавър

Докторанти

редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задочно
но
но
но
но
но
но
но

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Педагогика

420

380

420

380

2.

Педагогика на обучението по...

420

380

420

380

3.

Икономика

420

380

420

380

4.

Администрация и управление

420

380

420

380

440

590

450

590

450

690

500

5.

Европеистика

500

6.

Европеистика и глобалистика (на английски език) за приетите през 2011 г.

530

7.

Европеистика и глобалистика (на английски език)

720
500

8.

Социални дейности

9.

Право

10.

Природни науки, математика и информатика

530

420

440
500

440

11.

Информатика и компютърни науки

530

420

690

500

12.

Машинно инженерство

530

420

690

500

13.

Електротехника, електроника и автоматика

530

420

690

500

14.

Комуникацинна и компютърна техника

530

420

690

500

15.

Информационни и комуникационни
технологии (на английски език)

850

690

500

16.

Транспорт, корабоплаване и авиация

530

420

690

500

17.

Материали и материалознание

530

420

690

500

18.

Архитектура, строителство и геодезия

600

19.

Общо инженерство

530

420

690

500

20.

Аграрни науки и ветеринарна медицина

600

21.

Химични технологии

530

420

690

500

22.

Биотехнологии

530

420

690

500

23.

Хранителни технологии

530

420

690

500

24.

Медицинска сестра

730

25.

Акушерка

730

26.

Кинезитерапия

600

770

Ерготерапия

600

770

27.

Докторанти:
1.

Педагогически, хуманитарни, социални, стопански и правни науки

700

500

2.

Природни науки, математика и информатика

810

620

3.

Технически науки

810

620

4.

Аграрни науки и ветеринарна медицина

810

620

5.

Здравеопазване и спорт

810

620

Езиков
курс
(в евро)

С Т Р.
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Образователно-квалификационна степен
№
по
ред

Области на висше образование,
професионални направления
и специалности

бакалавър

магистър

магистър след
бакалавър

Докторанти

редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задочно
но
но
но
но
но
но
но

Езиков
курс
(в евро)

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
1.

Кинезитерапия

3100

2.

Всички други специалности

2500

1250

3.

Обучение на чужд език

3000

1750

4.

Европеистика и регионално сътрудничество на английски език в БРИЕ
Европеистика и публична администрация на английски език в БРИЕ

5.

3100
2500

1250

3600

1990

2500

1250

3000

1500

1990

3000

1750

3500

2000

2490

1000
1000

Приложение № 8
към чл. 1
Технически университет – София
I. Такси за кандидатстване – 30 лв. за първи изпит и 25 лв. за всеки следващ.
II. Такси за обучение за учебната 2014/2015 г. на:
Образователно-квалификационна степен
№ Области на висше образопо вание, професионални наред правления и специалности

професионален
бакалавър

бакалавър

резаредов- доч- довно
но
но
Български граждани и
С оц иа л н и, с т опа нск и и
правни науки
1.1. А д м и н ис т ра ц и я и у п равление
2.
Природни науки, математика и информатика
2.1. Математика

магистър

заредоч- довно
но
граждани на

магистър
след
бакалавър

Докторанти/специализанти

Дистанционна Езиков
форкурс
ма (в евро)
задочно

зарезадоч- дов- дочно
но
но
ЕС и ЕИП (в лв.)

редовно

задочно

320

150

680

300

150

650

350

800

400

350

650

350

800

400

350

1.

3.

Технически науки

320

150

650

350

320

150

650

350

650

350

650

350

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
1.

Обучение на български език 3000

1500

3000

1500

3000

1500

3000

1500

2.

Обучение на чужд език

1500

3000

1500

3000

1500

3000

1500

3.

Докторанти и специализанти

3000

2500
1000
3500

2000

2500
2500

Приложение № 9
към чл. 1
Технически университет – Варна
I. Такси за кандидатстване за учебната 2014/2015 г. – 25 лв. за всеки изпит. Такса за участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от държавен зрелостен изпит – 20 лв.
II. Такси за обучение за учебната 2014/2015 г. на:
Образователно-квалификационна степен
професионамагистър
Докторанти Езиков
№ Области на висше образолен
бакалавър
магистър
след бакалапо вание, професионални накурс
бакалавър
вър
ред правления и специалности
(в евро)
резарезарезарезарезадовно дочно довно дочно довно дочно довно дочно довно дочно
Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

За всички професионални
направления в област „Технически науки“ – без „Общо
инженерство“
1.1. Професионално направление „Общо инженерство“

550

450

550

450

650

500

650

500

650

450

700

550

700

550
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Образователно-квалификационна степен
№ Области на висше образопо вание, професионални наред правления и специалности

професионален
бакалавър

бакалавър

магистър
след
бакалавър

магистър

Докторанти

резарезарезарезарезадовно дочно довно дочно довно дочно довно дочно довно дочно

2.

Професионално направление „Растениевъдство“
3.
Професионално направление „Социални дейности“
4.
Специалности по регулирани професии:
4.1. Корабни машини и механизми
4.2. Е лек т р о о бза веж да не на
кораба
4.3. Корабоводене

Езиков
курс
(в евро)

650

450

700

500

700

500

500

450

650

500

650

500

2200

2000

3000

2500

2200

550

450

550

450

800

600

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
1.

За всички професионални
направления в области „Социални дейности“, „Растениевъдство“ и „Технически
науки“, без Корабоводене
1.1. Обучение на български език

2000

1.2. Обучение на руски език
1.3

Обучение на английски език

2.

Корабоводене

1800

2000

1800

2000

1800

2000

1800

2200

2000

3000

2500

2200

2900

2500

2900

2500

3000

2700

3200

2700

2500

3000

2700

3000

2700

3500

3200

2500

Приложение № 10
към чл. 1
Технически университет – Габрово
I. Такси за кандидатстване за учебната 2014/2015 г. – 25 лв. за първи изпит и 15 лв. за всеки следващ.
II. Такси за обучение за учебната 2014/2015 г. на:

№
по
ред

Области на висше образование,
професионални направления
и специалности

Образователно-квалификационна
степен
бакалавър

магистър след
бакалавър

Докторанти

Езиков
курс
(в евро)

редовно задочно редовно задочно редовно задочно
Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Социални дейности

550

400

460

460

2.

Администрация и управление

346

346

346

346

3.

Икономика

346

346

346

346

4.

Машинно инженерство

550

400

560

460

660

560

5.

Електротехника, електроника и автоматика

550

400

560

460

660

560

6.

Комуникационна и компютърна техника

550

400

560

460

660

560

7.

Материали и материалознание

550

400

560

460

660

560

8.

Общо инженерство

550

400

560

460

660

560

3000

1500

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
Обучение на български език:

2200

1100

2400

1200

1.

Социални дейности

2200

1100

2400

1200

2000

2.

Администрация и управление

2200

1100

2400

1200

2000

3.

Икономика

2200

1100

2400

1200

4.

Машинно инженерство

2200

1100

2400

1200

3000

1500

2000

5.

Електротехника, електроника и автоматика

2200

1100

2400

1200

3000

1500

2000

6.

Комуникационна и компютърна техника

2200

1100

2400

1200

3000

1500

2000

2000

2000

С Т Р.

№
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Образователно-квалификационна
степен

Области на висше образование,
професионални направления
и специалности

бакалавър

магистър след
бакалавър

Докторанти

Езиков
курс
(в евро)

редовно задочно редовно задочно редовно задочно
7.

Материали и материалознание

8.

Общо инженерство

2200

Обучение на английски език:

3000

1.

Социални дейности

3000

2.

Администрация и управление

3000

3.

Икономика

4.

Машинно инженерство

5.
6.

2200

1100

2400

1200

3000

1500

2000

1100

2400

1200

1800

3000

1800

3000

1500

2000

3500

2000

1800

3000

1800

2000

1800

3000

1800

2000

3000

1800

3000

1800

3000

1800

3000

1800

3500

2000

2000

Електротехника, електроника и автоматика

3000

1800

3000

1800

3500

2000

2000

Комуникационна и компютърна техника

3000

1800

3000

1800

3500

2000

2000

7.

Материали и материалознание

3000

1800

3000

1800

3500

2000

2000

8.

Общо инженерство

3000

1800

3000

1800

3500

2000

2000

2000

Приложение № 11
към чл. 1
Университет по архитектура, строителство и геодезия – София
I. Такси за кандидатстване за учебната 2014/2015 г. – 40 лв. за изпита по математика и 25 лв. за всеки следващ.
Такса за участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от държавен зрелостен
изпит – 40 лв.
II. Такса за кандидатстване на кандидат-докторанти – 50 лв.
III. Такси за обучение за учебната 2014/2015 г. на:
Образователно-квалификационна степен

Докторанти/ Езиков
курс/
специали№ Области на висше образоподготбакалавър
магистър
занти
по вание, професионални навителна
ред правления и специалности
година
резарезарезарезареза(в евро)
довно дочно довно дочно довно дочно довно дочно довно дочно
професионален
бакалавър

магистър
след
бакалавър

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Архитектура, строителство
и геодезия (за всички специалности)

1.

Архитектура, строителство
и геодезия (за всички специалности)

660

660

330

660

330

660

330

1600

3400

1700

2500

4000

2000

3100

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)

1.1. Обучение на български език

3200

3200

1.2. Обучение на английски език

3800

3800

1600

3200
3800

Приложение № 12
към чл. 1
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София
І. Такси за кандидатстване за учебната 2014/2015 г. – 40 лв. за първи изпит и 40 лв. за всеки следващ.
II. Такси за обучение за учебната 2014/2015 г. на:

№
по
ред

1.

Образователно-квалификационна степен
Докторанти/
бакалавър и
специалимагистър след
Езиков
Области на висше образование,
професионален
магистър
занти
професионални направления
бакалавър
курс
бакалавър
и специалности
(в евро)
редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задочно
но
но
но
но
но
но
но
Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
Природни науки, математика и информатика

1.1. Науки за земята

490

390

570

470

570

470

БРОЙ 42

№
по
ред
2.

ДЪРЖАВЕН

Области на висше образование,
професионални направления
и специалности
Технически науки

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 9

Образователно-квалификационна степен
Докторанти/
бакалавър и
специалимагистър след
Езиков
професионален
магистър
занти
бакалавър
курс
бакалавър
(в евро)
редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задочно
но
но
но
но
но
но
но
490

390

570

470

570

470

2.1. Машинно инженерство
2.2. Електротехника, електроника и автоматика
2.3. Архитектура, строителство и геодезия
2.4. Проучване, добив и обработка на
полезни изкопаеми
2.5. Биотехнологии
2.6. Общо инженерство
Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
1.

Природни науки, математика и информатика

2800

2500

3300

2800

3300

2800

2500

2.

Технически науки

2800

2500

3300

2800

3300

2800

2500

Приложение № 13
към чл. 1

Лесотехнически университет – София

І. Такси за кандидатстване за учебната 2014/2015 г. – 30 лв. за първи изпит и 20 лв. за всеки следващ. Такса за
участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от държавен зрелостен изпит – 30 лв.
за първи изпит и 20 лв. за всеки следващ.
ІІ. Такси за обучение за учебната 2014/2015 г. на:
№
по
ред

Образователно-квалификационна степен
Докторанти Езиков
Области на висше образовамагистър
бакалавър
магистър
ние, професионални направкурс
след бакалавър
ления и специалности
редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- дистан- редов- задоч- (в евро)
но
но
но
но
но
но
ционно
но
но
Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
3.
3.1.
4.
4.1.

Социални, стопански и правни науки
Администрация и управление – Стопанско управление
Туризъм – Алтернативен туризъм
Природни науки, математика
и информатика
Науки за земята – Екология
и опазване на околната среда

300

300

300

300

660

4.2.

Растителна защита

4.3.

Ветеринарна медицина

4.4.

Горско стопанство

550

550

550

550

650

650

4500

4500

660

660

800

440

300

Технически науки
Общо инженерство – Инженерен дизайн
Аграрни науки и ветеринарна
медицина
Рас т ен иевъдс т во – А г ро номство

440

660

400

800

800

400

800

400

1000

4.4.1. Горско стопанство

660

330

660

330

4.4.2. Технология на дървесината

660

330

660

330

4.4.3. Ландшафтна архитектура

660

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
1.

Ветеринарна медицина

3500

2.

Ветеринарна медицина на
английски език

4500

1800

С Т Р.

30

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 42

Образователно-квалификационна степен
№
по
ред

Области на висше образование, професионални направления и специалности

3.

Ландшафтна архитектура

4.

За всички други специалности

бакалавър

магистър

Докторанти

магистър
след бакалавър

редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- дистан- редов- задочно
но
но
но
но
но
ционно
но
но
3500
3000

3000

3000

3000

Езиков
курс
(в евро)

4000

4000

1800

3000

3000

1800

Приложение № 14
към чл. 1
Химикотехнологичен и металургичен университет – София
I. Такси за кандидатстване за учебната 2014/2015 г. – 20 лв. за първи изпит и 15 лв. за всеки следващ.
II. Такси за обучение за учебната 2014/2015 г. на:
Образователно-квалификационна степен
№
по
ред

1.

Езиков
магистър след Докторанти
курс
бакалавър
(в евро)
редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задочно
но
но
но
но
но
но
но
Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)

Области на висше образование,
професионални направления
и специалности

бакалавър

магистър

2.

Електротехника, електроника и автоматика
Материали и материалознание

400

400

550

450

450

3.

Металургия

400

400

550

450

450

4.

Химични технологии

400

400

550

450

450

5.
6.

Химично и биохимично инженерство
(с преподаване на френски език)
Биотехнологии

400

400

550

450

450

7.

Общо инженерство

400

400

550

450

450

2400

2400

3000

3000

3000

3500

2000

2400

2400

2400

3000

3000

3000

3500

2000

2400

1500

1500

1500

1500

1500

2400

1500

2400

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО
(в евро)
Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО
(с преподаване на френски, немски и английски език) (в евро)
Студенти, финансирани по Пакта за стабилност в Югоизточна Европа (в евро)
Чуждестранни студенти от балканския регион
(с преподаване на немски език) (в евро)
Студенти по програма за съвместен прием
на чуждестранни франкофонски студенти с
Федерацията „Гей-Люсак”, Франция (в евро)

400

400

550

450

450

400

1750

2400

Приложение № 15
към чл. 1
Университет по хранителни технологии – Пловдив
I. Такси за кандидатстване за учебната 2014/2015 г. – 35 лв. за първи изпит и 30 лв. за всеки следващ. Такса за
участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от държавен зрелостен изпит – 35 лв.
II. Такса за кандидатстване на чуждестранни граждани – левовата равностойност на 35 евро.
III. Такси за кандидатстване на кандидат-докторанти в самостоятелна форма на обучение – 200 лв. за български граждани и левовата равностойност на 100 евро за чуждестранни граждани.
IV. Такси за обучение за учебната 2014/2015 г. на:
Образователно-квалификационна степен
Докторанти Езиков
професиомагистър
курс
нален
бакалавър
магистър
след бакала(в евро)
бакалавър
вър
резарезарезарезарезадовно дочно довно дочно довно дочно довно дочно довно дочно
Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)

№ Области на висше образопо вание, професионални наред правления и специалности

1.

Икономика на хранителната индустрия

440

440

460

460

460

460

2.

Туризъм

440

440

460

460

460

460

БРОЙ 42

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 1

Образователно-квалификационна степен
№ Области на висше образопо вание, професионални наред правления и специалности

3.

Кетъринг

4.

9.

Хотелиерство и ресторантьорство
Машиностроене и уредостроене
Техника на хранителната
и биотехнологичната индустрия
Автоматика, информационна и управляваща техника
Ком п ю т ърн и сис т ем и и
технологии
Топлотехника

10.
11.
12.

5.
6.
7.
8.

професионален
бакалавър

бакалавър

магистър

магистър
след
бакалавър

Докторанти

зарезарезарезарезаредовно дочно довно дочно довно дочно довно дочно довно дочно
440

440

460

460

460

460

440

440

460

460

460

460

760

760

800

800

800

800

760

760

800

800

800

800

760

760

800

800

800

800

760

760

800

800

800

800

760

760

800

800

800

800

Биотехнологии

760

760

800

800

800

800

Хранителни технологии

760

760

800

800

800

800

Общо инженерство

760

760

800

800

800

800

760

Езиков
курс
(в евро)

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро) – всички професионални направления и специалности
1.

Обучение на български език

3000

2500

3000

3000

3000

2500

2.

Обучение на чужд език

3500

3000

3500

3000

3500

3000

2500

2000

2500
2500

Приложение № 16
към чл. 1
Аграрен университет – Пловдив
I. Такса за кандидатстване за учебната 2014/2015 г. – 20 лв. за всеки изпит.
II. Такса за кандидатстване при подаване на документи за участие в кандидатстудентска кампания и класиране, включително и класиране с признаване на оценка от държавен зрелостен изпит – 25 лв.
III. Такси за обучение за учебната 2014/2015 г. на:
Образователно-квалификационна степен
№
по
ред

Области на висше образование, професионални направления и специалности

професионален
бакалавър

бакалавър

редовно

редовно

задочно

задочно

магистър
редовно

задочно

магистър
след
бакалавър

Докторанти

редовно

задочно

редовно

задочно

410

350

600

500

760

660

800

600

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.
1.1.

СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ
И ПРАВНИ НАУКИ
Администрация и управление

1.1.1. Управление на регионалното
развитие
1.2.
Икономика
1.2.1. Аграрна икономика
1.3.

2.1.

350

410

350

410

350

Туризъм

1.3.1. Аграрен туризъм
2.

410

ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Науки за земята

2.1.1. Екология и опазване на околната среда
2.1.2. Биологично земеделие
2.1.3. А г ролесовъдни сист ем и и
планинско земеделие

600

420

600

420

600

420

Езиков
курс
(в евро)

С Т Р.

32

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Образователно-квалификационна степен
№
по
ред

Области на висше образование, професионални направления и специалности

3.

ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

3.1.

Общо инженерство

професионален
бакалавър

бакалавър

редовно

редовно

задочно

600

420

задочно

3.1.1. Аграрно инженерство
4.

АГРАРНИ Н АУ К И И ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

4.1.

Растениевъдство

4.1.1. Агрономство (Полевъдство)

720

640

4.1.2. Агрономство (Растителни биотехнологии)

720

640

4.1.3. Агрономство (Лозаро-градинарство)

720

640

4.1.4. Агрономство (ТСЗ)

720

640

4.1.5. Агрономство (Декоративно
градинарство)

720

640

4.1.6. Растителна биология

720

640

4.1.7. Агрономство – хидромелиорации

720

640

4.1.8. Селекция и семепроизводство

720

640

4.1.9. Агробизнес

720

640

720

640

720

640

4.2.

редовно

задочно

магистър
след
бакалавър

Докторанти

редовно

задочно

редовно

задочно

980

860

1000

700

1400

4800

2800

Езиков
курс
(в евро)

Растителна защита

4.2.1. Растителна защита
4.3.

магистър

Животновъдство

4.3.1. Зооинженерство

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
Всички специалности

2500

1250

2800

Езиков курс

2500

Приложение № 17
към чл. 1
Тракийски университет – Стара Загора
І. Такси за кандидатстване за учебната 2014/2015 г. – 30 лв. за първи изпит и 25 лв. за всеки следващ.
ІІ. Такси за обучение за учебната 2014/2015 г. на:
Образователно-квалификационна степен
№ Области на висше образопо вание, професионални наред правления и специалности

професионален
бакалавър

бакалавър

магистър

магистър
след
бакалавър

Докторанти
и специализанти

резарезарезарезарезадовно дочно довно дочно довно дочно довно дочно довно дочно
Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Педагогика

460

460

2.

Икономика

460

460

3.

Социални дейности

520

520

4.

Екологи я и опазване на
околната среда

700

700

5.

Аграрно инженерство

700

700

460

460

460

460

460

460

520

460

460

800

800

800

800

800

800

460

Езиков
курс
(в евро)

БРОЙ 42

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 3

Образователно-квалификационна степен
№ Области на висше образопо вание, професионални наред правления и специалности

професионален
бакалавър

бакалавър

магистър

магистър
след
бакалавър

Докторанти
и специализанти

резарезарезарезарезадовно дочно довно дочно довно дочно довно дочно довно дочно

6.

Всички специалности във
факултет „Техника и технологии“

520

520

7.

Управление на здравните
грижи

550

550

8.

Медицинска рехабилитация
и ерготерапия

800

10.

Зооинженерство

700

700

11.

Рибовъдство и аквакултури

700

700

12.

Агрономство

700

700

13.

Ветеринарна медицина

14.

Медицина

15.

Медицинска сестра

800

16.

Акушерка

800

17.

Рехабилитатор

18.

Медицински лаборант

700

19.

Гериатричен специалист

600

640

Езиков
курс
(в евро)

640
550

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

950

950

475

700

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
1.

Медицина – на български
и английски език

6000

5200

2.

Ветеринарна медицина – на
български и английски език

3500

5000

3.

Социални дейности

900

4.

Медицинска сестра

3200

2000

5.

Акушерка

3200

2000

6.

Медицинска рехабилитация
и ерготерапия

3500

2000

7.

Всички специалности в Медицинския колеж

8.

Всички специалности във
факултет „Техника и технологии“

2500

2500

3500

3500

9.

Педагогика

2000

2000

2000

2000

3000

3000

2000

10.

Икономика

2000

2000

2000

2000

3000

3000

2000

12.

Зооинженерство, Агрономство, Рибовъдство и аквакултури

2000

2000

2000

2000

3000

3000

2000

13.

Зооинженерство, Агрономство, Рибовъдство и аквакултури – на английски език

3000

3000

3000

3000

3000

3000

14.

Екологи я и опазване на
околната среда, аг рарно
инженерство

2000

2000

2000

2000

3000

3000

15.

Екологи я и опазване на
околната среда, аг рарно
инженерство – на английски език

3000

3000

3000

3000

3000

3000

900

900

2000
3000

1000

2000
2000

2600

2000
2000

2000

С Т Р.
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Приложение № 18
към чл. 1
Медицински университет – София
І. Такси за кандидатстване за учебната 2014/2015 г. – 60 лв. за първи изпит и 30 лв. за всеки следващ.
ІІ. Такси за обучение за учебната 2014/2015 г. на:
Образователно-квалификационна степен
№ Области на висше образопо вание, професионални наред правления и специалности

професионален
бакалавър

бакалавър

магистър

магистър
след
бакалавър

Докторанти

резарезарезарезарезадовно дочно довно дочно довно дочно довно дочно довно дочно

Езиков
курс
(в евро)

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Медицина

900

900

450

2.

Дентална медицина

900

900

450

3.

Фармация

900

900

450

4.

ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

900

450

7000

4500

664

664

4.1. Медицински рехабилитатор
ерготерапевт

664

4.2. Обществено здраве и здравен мениджмънт

664

350

664

4.3. Управление на здравните
грижи

664

350

664

4.4. Трудова медицина и работоспособност

664

4.5. Кинезитерапия

664

5.

ЗДРАВНИ ГРИЖИ

1.

Медицина – на български
език

7000

2.

Медицина – на английски
език

8000

3.

Дентална медицина – на
български език

7000

4.

Дентална медицина – на
английски език

8000

5.

Фармация – на български
език

7000

6.

Фармация – на английски
език

8000

7.

Медицински рехабилитатор
ерготерапевт

3000

8.

Обществено здраве и здравен мениджмънт

3000

3000

3000

3000

9.

Обществено здраве и здравен мениджмънт – на английски език

4000

4000

4000

3000

10.

Управление на здравните
грижи

3000

3000

3000

3000

11.

Управление на здравните
грижи – на английски език

4000

4000

4000

12.

ЗД РА ВН И Г РИ Ж И – на
български език

13.

ЗД РА ВН И Г РИ Ж И – на
английски език

700

700

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)

3000

3700
4800

7000

4500

3700
4800

7000

4500

3700
4800
3700

3000

3700
4800

3000

3700
4800

4000

3700

4000

4800
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Приложение № 19
към чл. 1
Медицински университет – Пловдив
І. Такси за кандидатстване за учебната 2014/2015 г. – 60 лв. за първи изпит и 30 лв. за всеки следващ.
ІІ. Такса за конкурсен изпит на кандидат-докторанти – 100 лв.
ІІІ. Такси за обучение за учебната 2014/2015 г. на:
Образователно-квалификационна степен
№ Области на висше образование,
по професионални направления и
специалности
ред

професионален
бакалавър

бакалавър

резарезадовно дочно довно дочно

магистър

магистър
след
бакалавър

Докторанти

Специализанти

редовно

резадовно дочно

редовно

резадовно дочно

Български граждани и граждани на ЕС и EИП (в лв.)
I.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И
СПОРТ

1.

МЕДИЦИНА

950

900

2.

ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

950

900

3.

ФАРМАЦИЯ

4.

ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

5.

ЗДРАВНИ ГРИЖИ

950
550

Акушерка, Медицинска сестра
Специалности в МК:
– Рехабилитатор
– Медицински лаборант
– Рентгенов лаборант
– Инспектор по обществено
здраве
– Зъботехник
– Помощник-фармацевт

440

900
800

900

785

740

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
I.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И
СПОРТ

1.

МЕДИЦИНА
– на български език
– на английски език

7000
8000

5000
6000

5000

ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
– на български език
– на английски език

7000
8000

6000
7000

6000

7000

4000
5000

5000

3000
4000

3000

2500

2500

2.

3.

4.

5.

ФАРМАЦИЯ
– на български език
– на английски език
ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
– на български език
– на английски език

3000
4000

1500
4000

ЗДРАВНИ ГРИЖИ
Акушерка

4000

Медицинска сестра

4000

Специалности в МК:
– Рехабилитатор
– Медицински лаборант
– Рентгенов лаборант
– Инспектор общ. здраве –
Зъботехник
– Помощник-фармацевт

4000

Подготвителен курс

2500

2500

3200

С Т Р.
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Приложение № 20
към чл. 1
Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна
I. Такси за кандидатстване за учебната 2014/2015 г. – 60 лв. за първи изпит и 30 лв. за всеки следващ. Такса
за участие в кандидатстудентската кампания и класиране по документи – 40 лв.
ІІ. Такси за конкурсен изпит на кандидат-докторанти – 60 лв. и 30 лв. за изпит за владеене на език.
III. Tакси за обучение за учебната 2014/2015 г. на:
Образователно-квалификационна степен
№ Области на висше образопо вание, професионални наред правления и специалности

професионален
бакалавър

бакалавър

редовно

редовно

задочно

задочно

магистър
редовно

задочно

магистър
след
бакалавър

Докторанти

редовно

редовно

задочно

задочно

СпеЕзиков
цикурс
али(в евро)
занти

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Медицина

900

700

350

2.

Дентална медицина

900

700

350

3.

Фармация

900

4.

Обществено здраве

4.1. Управление на здравните
грижи

550

600

4.2. Здравен мениджмънт

550

600

5.

Здравни грижи

5.1

Медицинска сестра и акушерка

800

5.2. Други специалности

750

6.

Социални дейности

462

7.

Психология

700

350

8.

Администрация и управление

700

350

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
1.

Медицина

7000

5000

5000

2.

Дентална медицина

7000

5000

5000

3.

Фармация

7000

4.

Медицина на английск и
език

8000

5.

Дентална медицина на английски език

8000

6.

Обществено здраве

7.

Здравни грижи

3350

8.

Социални дейности

3350

9.

Подготвителен курс – на
български език

3500

10.

Подготвителен курс – на
английски език

4000

3350

3350

3350
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Приложение № 21
към чл. 1
Медицински университет – Плевен
I. Такси за кандидатстване за учебната 2014/2015 г. – 60 лв. за първи изпит и 30 лв. за всеки следващ. Такса за
участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от държавен зрелостен изпит – 30 лв.
II. Такси за обучение за учебната 2014/2015 г. на:
Образователно-квалификационна степен
№ Области на висше образование,
по професионални направления и
ред
специалности

професионален
бакалавър

бакалавър

редовно

редовно

задочно

задочно

магистър
редовно

задочно

магистър
след
бакалавър
редовно

задочно

Докторанти/
специализанти
редовно

задочно

800

400

4800

2400

Езиков
курс
(в евро)

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Медицина

2.

Обществено здраве

900

2.1. Управление на здравните грижи

600

2.2. Медицинска рехабилитация и
ерготерапия

640

2.3. Опазване и контрол на общественото здраве

640

3.

450

Здравни грижи

3.1. Медицинска сестра

700

3.2. Акушерка

700

3.3. Медицински лаборант

700

3.4. Рентгенов лаборант

700

3.5. Помощник-фармацевт

700

4.

400

Социални дейности

400
Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)

1.
2.

Медицина (ІІI – VІ курс)

5500

Медицина (І – II курс)

7000

Обществено здраве

2.1. Управление на здравните грижи

3000

2.2. Медицинска рехабилитация и
ерготерапия

3000

2.3. Опазване и контрол на общественото здраве

3000

3.

1500

Здравни грижи

3.1. Медицинска сестра

3000

3.2. Акушерка

3000

3.3. Медицински лаборант

3000

3.4. Рентгенов лаборант

3000

3.5. Помощник-фармацевт

3000

4.

3000

Социални дейности
Езиков курс
Специализанти

3500
5500

С Т Р.
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Приложение № 22
към чл. 1
Университет за национално и световно стопанство – София
I. Такси за кандидатстване за учебната 2014/2015 г. – 50 лв. за първи изпит и 20 лв. за всеки следващ.
II. Такси за обучение за учебната 2014/2015 г. на:
Образователно-квалификационна степен
№ Области на висше образопо вание, професионални наред правления и специалности

професионален
бакалавър

бакалавър

редовно

редовно

задочно

задочно

магистър
редовно

задочно

магистър
след
бакалавър

Докторанти

редовно

редовно

задочно

задочно

ДистанЕзиков
цикурс
онна
(в евро)
форма

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Социология, антропология
и науки за културата

670

670

1478

1478

2.

Политически науки

670

670

1478

1478

3.

Обществени комуникации
и информационни науки

670

670

1478

1478

4.

История и археология

1478

1478

5.

Право

1478

1478

6.

А д м и н ис т ра ц и я и у п равление

462

462

924

924

462

7.

Икономика

462

462

924

924

462

670

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
ОБУЧЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
1.

Социология, антропология
и науки за културата

3300

4000

4000

2500

3300

3000

2.

Политически науки

3300

4000

4000

2500

3300

3000

3.

Обществени комуникации
и информационни науки

3300

4000

4000

2500

3300

3000

4.

История и археология

4000

2500

5.

Право

4000

2500

3300

3000

6.

А д м и н ис т ра ц и я и у п равление

3300

4000

4000

2500

3300

3000

7.

Икономика

3300

4000

4000

2500

3300

3000

4000

3000

ОБУ ЧЕНИЕ Н А Ч У Ж Д
ЕЗИК
1.

Социология, антропология
и науки за културата

5000

3500

2.

Политически науки

5000

3500

3.

Обществени комуникации
и информационни науки

5000

3500

4.

История и археология

5000

3500

5.

Право

5000

3500

6.

А д м и н ис т ра ц и я и у п равление

3800

5000

3500

7.

Икономика

3800

5000

3500

4000

3300
3300
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Приложение № 23
към чл. 1
Икономически университет – Варна
І. Такси за кандидатстване за учебната 2014/2015 г. – във всички образователно-квалификационни степени и
ОНС „доктор“ – 50 лв.
ІІ. Такси за обучение за учебната 2014/2015 г. на:
Образователно-квалификационна степен
Докторанпрофесиомагистър
ти
нален
бакалавър
магистър
след
№ Области на висше образоЕзиков
бакалавър
по вание, професионални на- бакалавър
курс
ред правления и специалности
(в евро)
дисрезарезадисрезарезарезадов- доч- дов- доч- танци- дов- доч- дов- доч- танци- дов- дочно
но
но
но
онно
но
но
но
но
но
но
онно
Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

С оц иа л н и, с т опа нск и и
правни науки

1.1. Икономика

340

1.2. Администрация и управление

340

1.3. Туризъм

340

2.

Информатика и компютърни науки

3.

Обучение на чужд език

340

340

340

340

462

340

600

600

462

600

600

462

600

600

700

800

3.1. Икономика

462

462

3.2. Туризъм

462

462

Обучение на чуждестранни
граждани по чл. 95, ал. 7 2500
ЗВО (в евро)

2500 2500

462

1200 1200

3000 3000

3500 3500

Езиков курс

2500

Приложение № 24
към чл. 1
Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов
I. Такси за кандидатстване за учебната 2014/2015 г. – 50 лв. за първи изпит и 20 лв. за всеки следващ.
II. Такси за обучение за учебната 2014/2015 г. на:
Образователно-квалификационна степен
№ Области на висше образопо вание, професионални наред правления и специалности

професионален
бакалавър

бакалавър

редовно

редовно

задочно

задочно

магистър
редовно

задочно

магистър
след
бакалавър

Докторанти

редовно

редовно

задочно

700

700

задочно

ДистанЕзиков
цикурс
онна
(в евро)
форма

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Икономика

360

310

360

2.

Администрация и управление

360

310

360

Докторанти
Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
1.

Икономика

2900

2200

3200

2900

3000

2700

3100

2.

Администрация и управление

2900

2200

3200

2900

3000

2700

3100

Докторанти
Езиков курс

3600

2600
2900

С Т Р.
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Приложение № 25
към чл. 1
Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София
I. Такси за кандидатстване за учебната 2014/2015 г. – 50 лв. за първи изпит и 25 лв. за всеки следващ.
II. Такси за обучение за учебната 2014/2015 г. на:
Образователно-квалификационна степен
№ Области на висше образопо вание, професионални наред правления и специалности

бакалавър

магистър

магистър
след
бакалавър

Докторанти

Специализанти

резарезарезарезарезадовно дочно довно дочно довно дочно довно дочно довно дочно

Езиков
курс
(в евро)

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Изкуства – всички специалности

1200

2.

Педагогика на обучението
по музика

346

3.

Езиков курс и професионална подготовка

4.

Пети курс

1.

Изкуства – всички специалности

2.

За една специалност

4000

2000

3.

Оперно-симфонично дирижиране

7000

3500

1000

1400

1700

2500
1400

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
4000

2000

6600

3300

6600

3300

7000

3500

Езиков курс

2500

Приложение № 26
към чл. 1
Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кр. Сарафов“ – София
I. Такси за кандидатстване на студенти за учебната 2014/2015 г. – 50 лв. за първи изпит и 50 лв. за всеки следващ.
II. Такса за кандидатстване на кандидат-докторанти за учебната 2014/2015 г. – 100 лв.
III. Такси за обучение за учебната 2014/2015 г. на:
Образователно-квалификационна степен
№
по
ред

Области на висше образование,
професионални направления и
специалности

бакалавър

магистър

магистър
след
бакалавър

Докторанти/
специализанти

редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задочно
но
но
но
но
но
но
но
Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Театрално и филмово изкуство – всички
специалности

1450

1550

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
1.

Сценичен и екранен дизайн

3500

2.

Сценография за куклен театър

3500

3.

Анимация

3500

4.

Драматургия

3500

5.

Актьорство за драматичен театър

4500

6.

Актьорство за куклен театър

4500

7.

Театър на движението

4500

8.

Театрознание и театрален мениджмънт

4500

9.

Филмов и телевизионен монтаж

4500

10.

Фотография

4500

11.

Кинознание

4500

1650

Езиков
курс
(в евро)

БРОЙ 42
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Образователно-квалификационна степен
№
по
ред

Области на висше образование,
професионални направления и
специалности

бакалавър

магистър

магистър
след
бакалавър

Докторанти/
специализанти

редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задочно
но
но
но
но
но
но
но

12.

Режисура за драматичен театър

13.

Режисура за куклен театър

6000

14.

Филмова и телевизионна режисура

8000
8000

Езиков
курс
(в евро)

6000

15.

Филмово и телевизионно операторство

16.

Всички специалности във факултет
„Сценични изкуства“

4500

17.

Всички специалности във факултет
„Екранни изкуства“

6000

Докторанти

8000

Специализанти

3000

4000

Езиков курс

3000

Приложение № 27
към чл. 1
Национална художествена академия – София
І. Такса за кандидатстване за учебната 2014/2015 г. – 38 лв. за всеки изпит.
ІІ. Такси за обучение за учебната 2014/2015 г. на:
Образователно-квалификационна степен
№ Области на висше образопо вание, професионални наред правления и специалности

бакалавър

магистър

магистър
след
бакалавър

Докторанти

Специализанти

резарезарезарезарезадовно дочно довно дочно довно дочно довно дочно довно дочно

Езиков
курс
(в евро)

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Изобразително изкуство

1.1. Реставрация
2.

970

Всички други специалности

1050

840

970

1050

1050
525

1050

525

3500

2000

4200

2000

3500

2000

4200

2000

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
1.

Реставрация

2.

Всички други специалности

3000
2500

3000

Приложение № 28
към чл. 1
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив
I. Такси за кандидатстване за учебната 2014/2015 г. – 30 лв. за първи изпит и 20 лв. за всеки следващ.
ІІ. Такси за обучение за учебната 2014/2015 г. на:
Образователно-квалификационна степен
№ Области на висше образопо вание, професионални наред правления и специалности

професионален
бакалавър

бакалавър

магистър

магистър
след
бакалавър

Докторанти
и специализанти

резарезарезарезарезадовно дочно довно дочно довно дочно довно дочно довно дочно

Езиков
курс
(в евро)

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Педагогика на обучението
по ...

400

2.

Музикално и танцово изкуство

1000

3.

Изобразително изкуство

1000

4.

Теория на изкуствата

400
800

1200

1000

1000

920

920

3000

1800

1200

3000

1200

3000

1200

3000

С Т Р.
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Образователно-квалификационна степен
№ Области на висше образопо вание, професионални наред правления и специалности

професионален
бакалавър

бакалавър

магистър

магистър
след
бакалавър

Докторанти
и специализанти

резарезарезарезарезадовно дочно довно дочно довно дочно довно дочно довно дочно

Езиков
курс
(в евро)

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
1.

Педагогика на обучението
по...

4000

2000

5000

3500

5000

3000

3000

2.

Музикално и танцово изкуство

4000

3000

5000

3500

5000

3000

3000

3500

5000

3000

3000

5000

3500

5000

3000

3000

5000

3500

5000

3000

3000

2.1. Балетно изкуство

3000

3.

Изобразително изкуство

4.

Теория на изкуствата

4000

3000
5000

Приложение № 29
към чл. 1
Национална спортна академия „Васил Левски“ – София
І. Такси за кандидатстване за учебната 2014/2015 г. – 25 лв. за всеки изпит, включително класиране с признаване на оценка от държавен зрелостен изпит.
ІІ. Такси за обучение за учебната 2014/2015 г. на:
№
по
ред

Образователно-квалификационна
степен

Области на висше образование,
професионални направления
и специалности

бакалавър

магистър след
бакалавър

Докторанти

Езиков
курс
(в евро)

редовно задочно редовно задочно редовно задочно
Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Педагог ика на обу чениет о по физи ческо
възпитание

2.

Обществено здраве. Кинезитерапия

700

3.

Спорт

840

1.

Педагогика на обучението по
физическо възпитание

2.

Педагогика на обучението по физическо възпитание на чужд език

3.

Обществено здраве. Кинезитерапия

4.

Обществено здраве. Кинезитерапия на чужд
език

5.

Спорт

3200

3200

3200

3200

4500

1500

6.

Спорт на чужд език

4000

4000

4000

4000

4500

2500

350

350

350
700

840

840

350

350

3200

700

700

3200

840

840

3200

3200

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
3200

3200

3200

3200

3200

4500

1500

4000

4000

4500

2500

3200

4500

1500

4000

4500

2500

3200

3200

Приложение № 30
към чл. 1
Висше строително училище „Любен Каравелов“ – София
I. Такси за кандидатстване за учебната 2014/2015 г. – 30 лв. за първи изпит и 20 лв. за всеки следващ. Такса за
участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от държавен зрелостен изпит – 20 лв.
II. Такси за обучение за учебната 2014/2015 г. на:
Образователно-квалификационна степен
№ Области на висше образопо вание, професионални наред правления и специалности

професионален
бакалавър

бакалавър

магистър

магистър
след
бакалавър

Докторанти/
специализанти

резарезарезарезарезадовно дочно довно дочно довно дочно довно дочно довно дочно

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Архитектура, строителство
и геодезия

400

540

Езиков
курс
(в евро)

БРОЙ 42

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 3

Образователно-квалификационна степен
№ Области на висше образопо вание, професионални наред правления и специалности

2.

3.

4.
5.

Строителство на сгради и
съоръжения – на български език
Строителство на сгради и
съоръжения – на английски език
Строителство и архитектура
на сгради и съоръжения
Архитектура

професионален
бакалавър

бакалавър

магистър

магистър
след
бакалавър

Докторанти/
специализанти

резарезарезарезарезадовно дочно довно дочно довно дочно довно дочно довно дочно
660

540

660

540

660

Езиков
курс
(в евро)

540

800
660
660

660

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
1.
2.

3.

4.

5.

Архитектура, строителство
и геодезия
Строителство на сгради и
съоръжения – на български език
Строителство на сгради и
съоръжения – на английски език
Строителство и архитектура
на сгради и съоръжения –
на български език
Архитектура – на български език

3000
1500

1500

1500

1500

1500

2000

1500

3000

3000

3000

1500

3000
2000

2000

3300

Приложение № 31
към чл. 1
Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София
І. Такси за кандидатстване за учебната 2014/2015 г. – 20 лв. за всеки изпит. Такса за участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от държавен зрелостен изпит – 20 лв.
ІІ. Такси за обучение за учебната 2014/2015 г. на:
Образователно-квалификационна степен
магистър
Докторанти Езиков
№ Области на висше образо- професионален
бакалавър
магистър
след
по вание, професионални накурс
бакалавър
бакалавър
ред правления и специалности
(в евро)
резарезарезарезарезадовно дочно довно дочно довно дочно довно дочно довно дочно
Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

С оц иа л н и, с т опа нск и и
правни науки
1.1. Икономика
2.

450

300

2.2. Електротехника, електроника и автоматика
2.3. Комуникационна и компютърна техника
2.4. Транспорт, корабоплаване
и авиация
2.5. Архитектура, строителство
и геодезия
2.6. Общо инженерство

400

700

400

450

Технически науки

2.1. Машинно инженерство

700

500

400

660

500

400

660

500

400

660

500

400

660

500

400

660

500

400

660

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
1.

Обучение на български език

2500

1500

2500

1500

2500

1800

2500

2.

Обучение на чужд език

2500

1500

2500

1500

2500

1800

2500

Езиков курс

2500

С Т Р.
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Приложение № 32
към чл. 1
Университет по библиотекознание и информационни технологии – София
І. Такси за кандидатстване за учебната 2014/2015 г. – 37 лв. за първи изпит и 32 лв. за всеки следващ. Такса за
участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от държавен зрелостен изпит – 37 лв.
ІІ. Такси за обучение за учебната 2014/2015 г. на:
Образователно-квалификационна степен
№
по
ред

Области на висше образование, професионални направления и специалности

1.

Обществени комуникации и
информационни науки

538

293

551

342

551

2.

Информатика и компютърни
науки

707

381

773

397

773

3.

Национална сигурност

793

497

894

501

894

4.

Докторанти:

бакалавър

магистър

магистър след
бакалавър

Докторанти/
специализанти

редов- задоч- дистан- редов- задоч- редов- задоч- дистан- редов- задочно
но
ционно
но
но
но
но
ционно
но
но

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)

793

4.1. Автоматизирани системи за
обработка на информация и
управление

1081

756

4.2. Културно-историческо наследство в съвременната информационна среда

990

693

4.3. Книгознание, библиотекознание и библиография

990

693

4.4. Организаци я и у правление
извън сферата на материалното
производство

693

592

4.5. Наукознание

990

693

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
1.
2.
3.

Обществени комуникации и
информационни науки

2800

1950

2800

1950

2800

1950

Информатика и компютърни
науки

2800

1950

2800

1950

2800

1950

Национална сигурност

2800

1950

2800

1950

2800

1950

Приложение № 33
към чл. 1
Държавно висше училище „Колеж по телекомуникации и пощи“ – София
I. Такса за кандидатстване за учебната 2014/2015 г. – 25 лв.
II. Такси за обучение за учебната 2014/2015 г. на:
Образователно-квалификационна степен
№ Области на висше образопо вание, професионални наред правления и специалности

професионален
бакалавър

бакалавър

магистър

магистър
след
бакалавър

Докторанти

резарезарезарезарезадовно дочно довно дочно довно дочно довно дочно довно дочно

Езиков
курс
(в евро)

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Администрация и управление

380

380

2.

Комуникационна и компютърна техника

510

510

1.

Администрация и управление

1900

950

1500

2.

Комуникационна и компютърна техника

2200

1100

1500

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)

БРОЙ 42
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Приложение № 34
към чл. 1

Българска академия на науките
Научни организации по чл. 47, ал. 1 ЗВО
І. Такса за кандидатстване за учебната 2014/2015 г. – 30 лв.
ІІ. Такси за обучение за учебната 2014/2015 г. на:
№ по
ред

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Докторанти/
Езиков курс
специализанти
(в евро)
редовно задочно
Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
Педагогически, Хуманитарни, Изкуства, Социални, стопански и правни науки
400
200
Технически науки, Природни науки, математика и информатика
460
230
Аграрни науки и ветеринарна медицина
460
230
Здравеопазване и спорт
500
250
Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
Педагогически, Хуманитарни, Изкуства, Социални, стопански и правни науки 3000
2000
Технически науки, Природни науки, математика и информатика
3000
2000
Аграрни науки и ветеринарна медицина
3000
2000
Здравеопазване и спорт
3500
2000
Езиков курс
1600
Области на висше образование, професионални
направления и специалности

Приложение № 35
към чл. 1

Военна академия „Г. С. Раковски“
І. Такса за кандидатстване за учебната 2014/2015 г. – 30 лв. за всеки изпит.
ІІ. Такси за обучение за учебната 2014/2015 г. на:

Образователноквалификационна
степен
Докторанти
№
Области на висше образование,
по
професионални направления
магистър след
ред
и специалности
бакалавър
редовзадоч- редов- задоч- на самостоятелна
но
но
но
но
подготовка
Български граждани и граждани на Европейския съюз и ЕИП (в лв.)
1.
Обществени науки
500
400
400
2.
Естествени науки, Технически науки
550
400
400
3.
Сигурност и отбрана
550
400
400
4.
Национална сигурност
500
400
Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
1.
Обществени науки
4000
2500
2500
2.
Естествени науки, Технически науки
4000
2500
2500
3.
Сигурност и отбрана
4000
2500
2500
4.
Национална сигурност
2500
1500
Езиков курс
3000

Дистанционно
обучение

400
400
400
440

1800

Приложение № 36
към чл. 1
Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ – Варна
І. Такси за кандидатстване за учебната 2014/2015 г. – 30 лв. за първи изпит и 15 лв. за всеки следващ.
ІІ. Такси за обучение за учебната 2014/2015 г. на:
Образователно-квалификационна степен

№ Области на висше образопо вание, професионално наред правление и специалности

бакалавър
български
език

бакалавър
английски
език

магистър
след
бакалавър
български
език

магистър
след
бакалавър
английски
език

редовно

редовно

редовно

редовно

задочно

задочно

задочно

задочно

Докторанти/
специализанти
редовно

Български граждани и граждани на Европейския съюз и ЕИП (в лв.)
1.

Транспорт, корабоплаване
и авиация

1.1.

Електрообзавеждане на кораба

800

560

1100

1100

1000

700

1100

1100

задочно

Дистанционна
форма

Езиков
курс
(в евро)
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Образователно-квалификационна степен
бакалавър
български
език

бакалавър
английски
език

магистър
след
бакалавър
български
език

магистър
след
бакалавър
английски
език

редовно

задочно

редовно

задочно

редовно

задочно

редовно

задочно

1.2. Корабни машини и механизми

800

560

1100

1100

1000

700

1100

1100

1.3. Корабоводене

900

630

1100

1100

1000

700

1100

1100

1.4. Електрообзавеждане на кораба*

880

640

1100

1100

1080

780

1100

1100

1.5. Корабни машини и механизми*

880

640

1100

1100

1080

780

1100

1100

1.6. Корабоводене*

980

710

1100

1100

1080

780

1100

1100

700

490

1100

1100

1000

700

1100

1100

№ Области на висше образопо вание, професионално наред правление и специалности

1.7.

Нерегулирани специалности
от професионално направление „Транспорт, корабоплаване и авиация“

Докторанти/
специализанти
редовно

задочно

600

500

Области на висше образование „Социални, стопански
и правни науки“, „Технически науки“ и „Сигурност
и отбрана“

2.

Дистанционна
форма

Езиков
курс
(в евро)

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
1.

Транспорт, корабоплаване
и авиация

1.1.

Електрообзавеждане на кораба

3000

1750

3000

1750

3000

1750

3000

1750

3000

1.2. Корабни машини и механизми

3000

1750

3000

1750

3000

1750

3000

1750

3000

1.3. Корабоводене

3000

1750

3000

1750

3000

1750

3000

1750

3000

1.4. Нерегулирани специалности
от професионално направление „Транспорт, корабоплаване и авиация“

3000

1750

3000

1750

3000

1750

3000

1750

3000

Области на висше образование „Социални, стопански
и правни науки“, „Технически науки“ и „Сигурност
и отбрана“

2.

3000

1750

Приложение № 37
към чл. 1
Национален военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново
І. Такси за кандидатстване за учебната 2014/2015 г. – 30 лв. за първи изпит и 20 лв. за всеки следващ.
ІІ. Такси за обучение за учебната 2014/2015 г. на:
Образователно-квалификационна степен
№
по
ред

1.

магистър след Докторанти Езиков
курс
бакалавър
(в евро)
редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задочно
но
но
но
но
но
но
но
Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)

Области на висше образование,
професионални направления
и специалности

Социални, стопански и правни науки

1.1. Администрация и управление
2.

бакалавър

300

магистър

800

400

800

400

200

Технически науки

2.1. Електротехника, електроника и автоматика

400

200

2.2. Комуникационна и компютърна техника

400

200

2.3. Транспорт, корабоплаване и авиация
2.4. Общо инженерство

400
400

200
200
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Образователно-квалификационна степен
№
по
ред

Области на висше образование,
професионални направления
и специалности

3.
Сигурност и отбрана
3.1. Национална сигурност
Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7
ЗВО (в евро)

бакалавър

магистър

магистър след
бакалавър

Докторанти

редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задочно
но
но
но
но
но
но
но
800
400
500
250
3400

1600

3400

1600

Академия на Министерството на вътрешните работи

3400

1600

Езиков
курс
(в евро)

3400

Приложение № 38
към чл. 1

І. Такса за участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от държавен зрелостен изпит – 30 лв.
ІІ. Такси за кандидатстване – 30 лв. за първи изпит и 30 лв. за всеки следващ.
III. Такса за кандидатстване в самостоятелна форма на обучение на докторанти, които не заемат академични
длъжности в Академията на МВР – 300 лв.
ІV. Такси за обучение за учебната 2014/2015 г. на:

№
по
ред

1.
1.1.
2.
2.1.
3.
3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

Образователно-квалификационна степен
професиомагистър
Докторанти Езиков
Области на висше образонален
бакалавър
магистър
след
вание, професионални накурс
бакалавър
бакалавър
правления и специалности
(в евро)
резарезарезарезарезадовно дочно довно дочно довно дочно довно дочно довно дочно
Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
Администрация и управление
Публична администрация
462
154
154
Архитектура, строителство
и геодезия
Пожарна и аварийна без266
266
опасност
Национална сигурност
Противодействие на престъпността и опазване на
270
270
обществения ред
Корпоративна сигурност
812
Стратегическо ръководство
и управление на сигурност270
та и обществения ред
Защита на националната
270
сигурност
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 111
ОТ 13 МАЙ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на външните
работи за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на външните
работи за 2014 г. в размер 18 260 лв. за реализиране на проект на Българския Червен
кръст с Република Македония: „Развитие на
капацитета на Македонския Червен кръст за
организация на работа в областта на водното
спасяване, осигуряването на безопасност на
водните басейни в Република Македония и по-

добряване на нормативната база“ по линия на
международното сътрудничество за развитие.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2014 г. за официална помощ
за развитие.
Чл. 2. Организирането, координирането и
реализирането на проекта по чл. 1 се възлага
на министъра на външните работи.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
променят разходите по „Политика в областта на активната двустранна и многостранна
дипломация“, бюджетна програма „Международно сътрудничество“ по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2014 г.

С Т Р.

48

ДЪРЖАВЕН

Чл. 4. Министърът на външните работи да
извърши налагащите се промени по бюджета
на Министерството на външните работи за
2014 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание
чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на външните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
3275

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 112
ОТ 13 МАЙ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Тарифата за
таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по трансплантация по Закона
за трансплантация на органи, т ъкани и
клетки, Закона за здравето и Закона за лечебните заведения, приета с Постановление
№ 166 на Министерския съвет от 2011 г.
(ДВ, бр. 48 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Създават се чл. 4а – 4д:
„Чл. 4а. За издаване на разрешение за внос
от трети страни на органи, предназначени за
трансплантация, се събира такса 10 лв.
Чл. 4б. За издаване на разрешение за износ в трети страни на тъкани и/или клетки,
предназначени за трансплантация, се събира
такса 10 лв.
Чл. 4в. За издаване на разрешение за внос
от трети страни на тъкани и/или клетки,
предназначени за трансплантация, се събира
такса 10 лв.
Чл. 4г. За издаване на разрешение за износ
за трети страни на яйцеклетки, сперматозоиди
и зиготи се събира такса 10 лв.
Чл. 4д. За издаване на разрешение за внос
от трети страни на яйцеклетки, сперматозоиди
и зиготи се събира такса 10 лв.“
§ 2. В чл. 5 думите „по чл. 1 – 4“ се заменят
с „по чл. 1 – 4д“, а числото „10“ се заменя с „5“.
§ 3. В чл. 6 думите „по чл. 1 – 4“ се заменят
с „по чл. 1 – 4д“, а числото „10“ се заменя с „5“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
3276
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 117
ОТ 15 МАЙ 2014 Г.

за приемане на Наредба за условията, реда
и критериите за предоставяне на средства
на общини в затруднено финансово състояние за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за условията, реда и критериите за предоставяне на
средства на общини в затруднено финансово
състояние за 2014 г.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението влиза
в сила от 17 май 2014 г.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева

НАРЕДБА

за условията, реда и критериите за предоставяне на средства на общини в затруднено
финансово състояние за 2014 г.
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С наредбата се определят условията,
редът и критериите за предоставяне на средства за подпомагане на общини в затруднено
финансово състояние за 2014 г.
Раздел II
Критерии за определяне на общини в затруднено финансово състояние
Чл. 2. (1) Общината може да бъде подпомогната финансово, ако отговаря поне на три
от критериите за достъп до финансиране по
реда на тази наредба, определени, както следва:
1. отрицателен нетен оперативен остатък
през последните две бюджетни години; нетният
оперативен остатък се определя като разлика
между (собствените приходи с постоянен характер + изравнителната субсидия и другите
трансфери за местни дейности) – (просрочените
задължения за текущи разходи + текущите
разходи в местни дейности);
2. коефициент на покритие, по-малък от
единица, за последната бюджетна година;
коефициентът на покритие се определя като
съотношение между (текущите разходи за
местни дейности и просрочените задължения
в местни дейности)/(общо собствените приходи
с постоянен характер и изравнителната субсидия и другите трансфери за местни дейности);
собствените приходи с постоянен характер
включват данъка върху доходите на физическите
лица, имуществените и другите местни данъци,
други данъци и общинските такси;
3. равнище на безработица за последната
бюджетна година – един път над средното
равнище за страната по данни на Националния
статистически институт за 2013 г.;
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4. съотношение на собствените приходи на
един жител към просрочените задължения за
местни дейности на един жител за последната
бюджетна година – по-малко от 10;
5. дял на общия размер на собствените приходи спрямо общите постъпления на общината
за последната бюджетна година – по-малък от
30 на сто; общите постъпления се формират
като сума от общия размер на собствените
приходи на общината и субсидиите, трансферите
и временните безлихвени заеми.
(2) За просрочени се смятат тези задължения,
които не са уредени в договорния/законовия
срок. Когато изрично не е определен такъв
срок, за просрочени се смятат тези задължения, които не са уредени/платени в обичайно
приетите срокове.
Чл. 3. За прилагане на критериите по чл. 2
се ползват данните за изпълнението на бюджетите на общините за последните две бюджетни
години, представени в Министерството на
финансите.
Раздел III
Условия и ред за предоставяне на средствата
за подпомагане

3. наличието на просрочени задължения и
проблеми с еднократен характер и динамиката в размера на просрочените задължения на
съответната община.
Чл. 7. Не се финансират общини за финансови корекции, наложени по проекти, финансирани с европейски средства.
Чл. 8. Министърът на финансите предлага
на Министерския съвет да одобри допълнителни трансфери за бюджетите на съответните
общини, на които да бъдат предоставени средства за финансово подпомагане. Средствата се
предоставят под формата на целеви трансфери
за сметка на предвидените средства по централния бюджет.
Чл. 9. (1) Всяко тримесечие кметът на
общината, получила средства за финансово
подпомагане, заедно с отчета за изпълнението
на бюджета на съответната община отчита и
изпълнението на програмата по чл. 4, ал. 2.
(2) В случай на неизпълнение на програмата
по чл. 4, ал. 2, при констатирани нередности,
министърът на финансите може да приложи
разпоредбата на чл. 107, ал. 1 от Закона за
публичните финанси.

Чл. 4. (1) Искането за предоставяне на средства за подпомагане на общината се подава от
кмета на общината до министъра на финансите.
(2) Към искането по ал. 1 задължително се
прилага програма за ограничаване на просрочените задължения на общината, която включва:
1. кратка оценка на финансовото състояние
на общината;
2. причините за допускане на просрочени
задължения;
3. мерки за приоритизиране и оптимизиране
на разходите;
4. мерки за повишаване на събираемостта
на приходите;
5. мерки за намаляване на просрочените
задължения и времеви график за обслужването им;
6. размер на заявените средства за подпомагане и остойностени очаквани резултати.
(3) Министърът на финансите може да дава
допълнителни указания към общините за формата и съдържанието на информацията по ал. 2.
(4) Искания по ал. 1 може да се подават
не по-късно от 7 дни от влизането в сила на
наредбата.
(5) Искания, подадени след този срок, се
разглеждат при наличие на средства за тази
цел по централния бюджет.
Чл. 5. Исканията по чл. 4, ал. 1 се разглеждат от Министерството на финансите в срок до
7 дни от изтичането на срока по чл. 4, ал. 4.
Чл. 6. При определяне размера на средствата
за подпомагане на община в затруднено финансово състояние се прави оценка на:
1. финансовото състояние на общината;
2. връзката между средствата, планирани
за преодоляване на проблемите, с просрочените задължения и очакваните резултати за
общината;

Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Наредбата се приема
на основание чл. 89, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
3337

МИНИСТЕРСТВА
И ДРУ ГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО
И НАУКАТА
ПРОГРАМА

за сътрудничество между Министерството
на образованието и науката на Република
България и Министерството на науката,
образованието и спорта на Република Хърватия в областта на науката и образованието за
периода от 2014 до 2017 г.
(Одобрена с Решение № 209 от 10 април 2014 г. на
Министерския съвет. В сила от 29 април 2014 г.)
Министерството на образованието и науката
на Република България и Министерството на
науката, образованието и спорта на Република
Хърватия (по-нататък в текста „споразумяващи
се страни“),
изхождайки от желанието за подобряване
сътрудничеството в областта на науката и
образованието,
на основание Спогодбата за културно, образователно и научно сътрудничество между
правителството на Република България и правителството на Република Хърватия, сключена
на 13 юни 1995 г. в Загреб,
се споразумяха за следното:
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1. Сътрудничество в областта на науката
Член 1
Споразумяващите се страни насърчават
развитието на научното сътрудничество чрез:
– финансиране на най-много пет (5) съвместни научноизследователски проекта годишно, вземайки предвид възможностите за
тяхното включване в европейските научни
програми; страните договарят съвместно
областите и темите, по които да бъдат
избирани и финансирани двустранните
научноизследователски проекти;
– о бмен на учени и експерти, които да
бъдат вк лючени в провеж дането на
съвместните посочени в чл. 1 проекти;
– о бмен на опит и публикации в областта
на науката и технологиите;
– с ъ в м е с т н о о р г а н и з и р а н е н а н а у чни семинари, кръгли маси и т.н.;
– в сички останали взаимнодоговорени
форми на научно и технологично сътрудничество.
Член 2
Споразумяващите се страни насърчават
развитието в областта на науката, технологиите и иновациите между научните институти,
университетите и останалите изследователски
организации на двете държави.
2. Сътрудничество в областта на
образованието
Член 3
Споразумяващите се страни насърчават
сътрудничеството между институциите за средно образование и висшите училища в Република
България и в Република Хърватия чрез:
– д иректно сътрудничество между университетите и другите заинтересувани
институции за висше образование, целящо разпространяването на българския и
хърватския език и литература;
– о бмен на данни относно ст ру кт у рата и съдържанието на образователн и т е сис т ем и на д ве т е д ърж а ви;
– д иректно сътрудничество между училищата за средно образование, целящо
установяване на директни контакти.
Заинтересуваните страни договарят директно обсега на обмен, вида на дейностите и
финансирането на сътрудничеството.
Член 4
В периода на действие на тази Програма
българската страна предлага на хърватската
страна:
– по две (2) стипендии за срок до един
семестър по студентски програми (в
образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и/или „магистър“) и
следдипломни специализации в областта на хърватския език и литература;
– с типендии за специализации и научни
изследвания до осем (8) месеца годишно в
отделни периоди от 1 до 8 месеца (обменът
по този член не включва медицинските
специалности, изкуствата и спорта).
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В периода на действие на тази Програма
хърватската страна предлага на българската
страна:
– по две (2) стипендии за срок до един
семестър за студентски програми (за
образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и/или „магистър“) и
следдипломни специализации в областта на хърватския език и литература;
– с типендии с обща продължителност
до осем (8) месеца, с минимален срок
1 месец.
Член 5
Споразумяващите се страни разглеждат
възможността за обмен на делегации до трима
(3) експерти в областта на средното и висшето
образование за период с продължителност максимално 7 дни, целящ запознаване с образователните системи на двете държави, воденето
на преговори и последващото подписване на
съответните документи.
Изпращащата страна поема разходите по
пътуването до дестинацията в приемащата
страна и обратно.
Приемащата страна поема разходите по пътуването в страната, свързано с изпълнението
на работната програма, както и дневните и
настаняването, в съответствие с финансовите
си възможности и разпоредби, валидни към
датата на визитата.
Член 6
Споразумяващите се страни обменят данни
относно научните и образователните прояви и
канят експерти да участват в научни конгреси,
конференции и симпозиуми в областта на образованието, спорта и науката, включително и
тези, организирани в рамките на международни
организации, като ЮНЕСКО, Съвета на Европа
или други инициативи.
Член 7
Всяка година българската страна одобрява
две (2) стипендии, предложени от хърватска
страна, за участие в Летния семинар по български език, литература и култура на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и
две (2) стипендии за участие в Летния семинар
по български език, литература и култура на
Великотърновския университет „Св. св. Кирил
и Методий“.
Всяка година хърватската страна одобрява
четири (4) стипендии, предложени от българската страна, за Загребската лятна школа по
славистика, Дубровник.
Член 8
Споразумяващите се страни подпомагат
изучаването и разпространяването на българския и хърватския език и литература в своите
университети. Във връзка с това споразумяващите се страни продължават да обменят и в
бъдеще лектори по съответния език, литература
и култура и да канят лектори да изнасят лекции
в тези области.
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На реципрочна основа споразумяващите
се страни изпращат лектори по съответните
езици в следните университети:
– лектор по български език в Загребския
университет;
– лектор по хърватски език в Софийския
университет „Св. Климент Охридски“.
На реципрочна основа споразумяващите се
страни подпомагат изпращането на лектори
и в други университети в двете страни след
изпращане на официална покана от страна на
приемащата институция за висше образование и
в съответствие с финансовите си възможности.
3. Заключителни разпоредби
Член 9
С цел планиране и изпълнение на тази
Програма споразумяващите се страни решиха
да създадат Смесена комисия, съставена от
равен брой представители и специалисти на
двете страни (по-нататък в текста „Комисия“).
Комисията определя рамките, процедурите,
финансовите и общите условия за изпълнението
на съвместните проекти или сътрудничеството
в областта на образованието.
Детайлите около срещите се договарят допълнително директно между споразумяващите
се страни.
Заседанията на Комисията се провеждат редовно веднъж годишно или, при необходимост,
повече пъти по искане на една от споразумяващите се страни последователно в Република
България и Република Хърватия.
Член 10
Допълнение № 1 (Общи разпоредби) и
Допълнение № 2 (Финансови разпоредби) са
неразделна част от тази Програма.
Член 11
Тази Програма влиза в сила от деня на подписването и остава в сила до 31 декември 2017 г.
Всяка от споразумяващите се страни може
писмено да уведоми другата страна относно
намерението си да прекрати действието на
тази Програма. В подобен случай Програмата
се анулира шест (6) месеца след получаването
на писменото съобщение от другата страна.
Програмата може да бъде променена или
допълнена при взаимно съгласие и по изискване
на една от споразумяващите се страни. Приетите
промени влизат в сила съгласно предвидените
в първия параграф на този член процедури.
Подписана в Загреб на 29.04.2014 г. в два
екземпляра, всеки един на български, хърватски и английски език, при което трите текста
имат еднаква сила. В случай на възникнали
неясноти при тълкуванието на преводите водещ
ще бъде английският текст.
За Министерството
на образованието и 
науката на Република 
България:
Анелия Клисарова,
министър


За Министерството
на науката,
образованието и
спорта на
Република Хърватия:
Желко Йованович,
министър
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Допълнение 1
Общи разпоредби
1. Условия за предлагане на стипендии по чл. 4
и 7 от тази Програма:
а) изпращащата страна предоставя на приемащата страна списък с предложените кандидати в
съответствие с чл. 4 и 7 от тази Програма заедно с
необходимата документация най-късно до 31 март
на текущата година;
б) приемащата страна информира изпращащата
страна относно приетите кандидати най-късно до
30 юни на текущата година; изпращащата страна
осведомява приемащата страна за точната дата
на пристигане на стипендиантите не по-късно от
две седмици преди датата на пристигането им.
2. Условия за приемането на лектор по български език и литература и лектор по хърватски
език и литература, командировани в съответствие
с чл. 8 от тази Програма:
а) изпращащата страна предлага на приемащата страна най-малко двама (2) кандидати,
които отговарят на критериите на приемащата
страна за поста „лектор“, заедно с отговарящата
документация, или потвърждава продължаването
на мандата на досегашния лектор най-късно до
31 май на годината, предхождаща следващата
академична година;
б) приемащата страна потвърждава приема
на нов или продължаването на мандата на предишния лектор най-късно до 30 юни на годината,
предхождаща следващата академична година;
в) лекторите, без членове на семейството, се
изпращат за период от най-малко една академична
година, с възможност за продължаване на мандата
в съответствие с валидното законодателство на
съответната страна;
г) изпращащата страна осигурява на лекторите
в рамките на своите възможности дидактични
помагала, литература и материали, необходими
за учебния процес.
3. За всички лица на обмен съгласно Програмата ще бъде осигурена медицинска помощ
в съответствие с европейското законодателство и социалното осигуряване, Регламент (ЕО)
№ 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета
от 29.04.2004 г. за координация на системите за
социална сигурност (по-нататък в текста Регламент
883/04) и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември
2009 г. за установяване процедурата за прилагане
на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на
системите за социална сигурност (по-нататък в
текста Регламент 987/09).
4. По време на престоя си на територията на
приемащата държава стипендиантите, експертите в командировка и лекторите ползват здравна
защита съгласно Регламент 883/04 и Регламент
987/09 на основата на европейска карта за здравно осигуряване, която трябва да бъде издадена
на територията на изпращащата държава преди
пристигането в приемащата държава.

Допълнение 2
Финансови условия
1. Финансови условия за обмен на студенти
по чл. 4 от тази Програма:
Българската страна осигурява:
а) освобождаване от такси за всички видове
обучения и специализации, посочени в тази Програма, в български висши училища и институти
на БАН;
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б) месечна стипендия в съответствие с действащото законодателство;
в) настаняване в студентско общежитие срещу
заплащане при субсидирани условия;
г) право на хранене в студентски стол срещу
заплащане.
Хърватската страна осигурява:
а) освобождаване от такси за всички видове обучения и специализации, посочени в тази
Програма;
б) месечна стипендия на стойност сумата,
утвърдена за текущата година с решение на компетентното министерство;
в) субсидирано настаняване в студентско общежитие;
г) субсидирана прехрана в студентски ресторант.
Изпращащата страна поема разноските по
транспорта до дестинацията и обратно.
2. Финансови условия за обмен на студенти
по чл. 7 от тази Програма:
Приемащата страна поема разходите по:
а) такса за обучение;
б) прехрана и нощувки;
в) пътни разходи на територията си, възникнали в рамките на одобрената работна програма.
Изпращащата страна или кандидатът поема
разходите по транспорта до мястото, където се
провежда семинарът, и обратно.
3. Финансови условия за обмен на лектори по
чл. 8 от тази Програма:
Приемащата страна осигурява на лектора:
а) месечно възнаграждение за труд в съответствие с вътрешното законодателство и в съответствие с неговите научни степени и звания;
б) безплатно, индивидуално настаняване или
средства за наем.
Изпращащата страна покрива пътните разходи
на лектора до дестинацията и обратно веднъж
годишно.
4. Финансови разпореждания на основание
чл. 9 от тази Програма:
Всяка от споразумяващите се страни поема
разноските по пътуването и пребиваването на
своите членове в Комисията.
5. Лицата, приети по чл. 4, 7 и 8 от тази Програма, се освобождават от заплащане на такси
за пребиваване и престой в съответната страна
за времето на обучението.
3259

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
ПРАВИЛНИК

за организацията, задачите и функциите на
специализиран орган на Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията за технически надзор на съоръженията с повишена опасност
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този правилник се уреждат организацията, задачите и функциите на дирекция
„Безопасност, технически надзор и управление
при кризи“ като специализиран орган за тех-
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нически надзор на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
по Закона за техническите изисквания към
продуктите (ЗТИП) и по Закона за инспектиране на труда за осъществяване на технически
надзор върху съоръженията с повишена опасност (СПО) в Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
(МТИТС) и на СПО, монтирани на подвижен
железопътен състав, независимо от тяхната
собственост.
Чл. 2. Техническият надзор върху СПО в
МТИТС и на СПО, монтирани на подвижен
железопътен състав, независимо от тяхната
собственост, се осъществява за спазване на
техническите изисквания, правилата и нормите за устройство и безопасна експлоатация
на съоръженията, определени в нормативните
актове, с цел да се гарантират безопасното и
безаварийното им ползване, опазване живота
и здравето на хората, околната среда, сградите
и вещите.
Чл. 3. (1) Съоръженията с повишена опасност в МТИТС, освен определените в чл. 32 на
ЗТИП, са и всички съставни възли, агрегати
и функционално отделни единици от подвижния железопътен състав, които по функции и
параметри могат да бъдат отнесени към някое
от СПО или това е записано в технологичната
им документация.
(2) Сроковете и видът на периодичните
прегледи и изпитвания на съоръженията по
ал. 1 се определят съгласно наредбите по
чл. 31 ЗТИП и инструкциите за експлоатация
на производителя на съоръженията.
Чл. 4. На технически надзор подлежат всички
СПО, ползвани в МТИТС, и СПО, монтирани
на подвижен железопътен състав.
Г л а в а

в т о р а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ
ОРГАН ЗА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР
Раздел I
Устройство
Чл. 5. Специализираният орган за технически
надзор се състои от ръководител и държавни
инспектори по направленията „Повдигателна
техника – кранове, трансманипулатори и асансьори“ и „Съоръжения под налягане – котли,
съдове под налягане, газови съоръжения и инсталации, тръбопроводи и стоманени бутилки“.
Раздел II
Ръководство на специализирания орган за
технически надзор
Чл. 6. Ръководителят на специализирания
орган за технически надзор:
1. ръководи, организира, координира, контролира и отговаря за цялостната дейност на
специализирания орган за технически надзор;
2. представлява специализирания орган за
технически надзор пред други органи и организации в рамките на неговата компетентност
по въпросите на техническия надзор;
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3. заверява проектантската и конструкторската документация за производство на съоръжения с повишена опасност, за които няма
наредби по чл. 7 ЗТИП;
4. заверява инвестиционните проекти на
строежите на Министерството на транспорта
информационните технологии и съобщенията,
в които ще функционират съоръжения с повишена опасност;
5. води база данни за контролираните СПО;
6. разрешава писмено въвеждането в експлоатация на съоръжения с повишена опасност, за
които няма наредби по чл. 7 ЗТИП;
7. спира експлоатацията на съоръжения с
повишена опасност, които не са регистрирани,
не са въведени в действие съгласно реда, определен в нормативните актове, или не отговарят
на техническите правила, изисквания и норми
за устройство и безопасна експлоатация, определени в наредбите по чл. 31 ЗТИП, в рамките
на своята компетентност, определена в чл. 1;
8. организира обследването на причините
за аварии и злополуки, възникнали при експлоатацията на СПО, освен в случаите, когато
това не попада в компетентността на специализираните разследващи органи към министъра
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията;
9. дава предложения за търсене на отговорност от длъжностни лица, извършили нарушения на изискванията на нормативните актове
по устройството, безопасната експлоатация и
технически надзор на СПО;
10. организира изготвянето и представя
за утвърждаване обобщен годишен план за
дейността на специализирания орган за технически надзор;
11. планира финансови средства за осигуряване дейността на специализирания орган за
технически надзор, свързана с дейността по
технически надзор;
12. изготвя годишни информации и анализи
за състоянието на СПО, авариите и злополуките, възникнали при тяхната експлоатация,
и дейността на специализирания орган за
технически надзор;
13. утвърждава годишните планове за дейността на инспекторите за технически надзор.
Чл. 7. При отсъствие на ръководителя на
специализирания орган за технически надзор
неговите функции се изпълняват от определен
от него инспектор.
Чл. 8. Инспекторите от специализирания
орган за технически надзор:
1. анализират проекти за изграждане на
сгради, в които ще се експлоатират СПО, и на
техническа документация за извършването на
ремонт на тези съоръжения, изготвят становища
и ги представят на ръководителя на органа за
специализиран технически надзор;
2. изготвят и организират съгласуването със
заинтересованите страни на инструкции, методики и др., необходими за осъществяване на
техническия надзор на отделните видове СПО;
3. изготвят становища по представени проекти на нормативни актове по устройството,
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безопасната експлоатация и техническия надзор
на СПО;
4. участват в провежданите периодични
учебно-проверочни курсове за проверка на
знанията и уменията на служителите, заети с
експлоатацията на СПО;
5. подготвят периодична информация и
анализи за състоянието на СПО и дейността
по техническия надзор;
6. поддържат базата данни на СПО;
7. извършват периодични и извънредни
прегледи и проверки на СПО;
8. участват в комисии по проверка на
обекти, експлоатиращи голям брой СПО, по
организацията за спазване на изискванията за
безопасна експлоатация;
9. анализират плановете си за работа и
предлагат мерки за тяхната оптимизация на
ръководителя на специализирания орган за
технически надзор;
10. изготвят обобщен годишен план за дейността на техническия надзор;
11. представят предложения за изменение и
допълнение на нормативните актове, свързани
с безопасната експлоатация и техническия
надзор на СПО;
12. участват в комисии по обследване на
причините за аварии и злополуки, възникнали
при експлоатацията на СПО.
Г л а в а

т р е т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА
Раздел I
Общи положения
Чл. 9. (1) Специализираният орган за технически надзор изготвя годишен план за
дейността си.
(2) За работа по конкретни задачи или задачи
с дългосрочен характер се изготвят отделни
планове и програми.
Чл. 10. Инспекторите за технически надзор
изготвят годишни планове. Годишните планове
се съгласуват за всяка следваща календарна
година в срок 20-о число на месец декември
на текущата година от ръководителя на специализирания орган за технически надзор.
Чл. 11. Ръководителят на специализирания
орган за технически надзор изготвя годишен
отчет-анализ за състоянието на СПО и провежданата надзорна дейност.
Чл. 12. (1) Специализираният орган за
технически надзор води регистър на СПО в
съответствие с изискванията на Наредбата за
условията и реда за издаване на лицензии за
осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и реда за водене на
регистър на съоръженията, приета с ПМС №
187 от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 79 от 2000 г.; изм.,
бр. 115 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 17 от 2003 г.;
доп., бр. 104 от 2004 г.; изм., бр. 40 от 2006 г.;
изм. и доп., бр. 59 от 2006 г., бр. 64 от 2008 г.,
бр. 32 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г.; изм., бр. 18
от 2011 г.; изм. и доп., бр. 78 и 99 от 2011 г. и
бр. 103 от 2012 г.).
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(2) Вписването в регистъра по ал. 1 се извършва от инспекторите за технически надзор.
Чл. 13. (1) Инспекторите от специализирания
орган за технически надзор използват печати,
щемпели и пломби за осъществяване на конкретни дейности при техническия надзор на
СПО. Видът и формата на печатите и щемпелите се определят със заповед на министъра
на транспорта, информационните технологиите
и съобщенията.
(2) Разрешените за ползване по ал. 1 печати
се съхраняват от ръководителя на специализирания орган за контрол, а щемпелите са
индивидуални и се използват и съхраняват
от инспекторите в специализирания орган за
контрол.
Чл. 14. (1) При осъществяване на функциите си специализираният орган за технически
надзор обменя информация с други ведомства,
организации и лицензирани за технически
надзор лица по въпроси от взаимен интерес.
(2) Взаимодействието и обменът на информация се извършват чрез ръководителя на
специализирания орган за технически надзор.
Чл. 15. Инспекторите за технически надзор
при осъществяване на техническия надзор
върху СПО:
1. извършват проверка и изготвят писмено
становище по документацията, представена за
регистрация и пускане в действие на нови СПО;
2. във връзка с извършване на дейността по
технически надзор посещават СПО и обектите,
в които те се ползват или изграждат;
3. извършват първоначални, периодични и
внезапни прегледи, проверки и изпитвания на
СПО, както и проверки на предприятията, сградите и другите обекти, в които съоръженията се
произвеждат, монтират, поддържат, ремонтират
и експлоатират, когато това е предвидено в
наредбите по чл. 31 ЗТИП или в наредбите на
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията;
4. определят вида на следващия преглед в
зависимост от техническото състояние на съоръжението, неговата експлоатация и дадените
предписания и в зависимост от дадените предписания определят срок за тяхното изпълнение;
5. дават мотивирани предписания по устройството и експлоатацията на монтираните в обекти СПО и разпореждат в тях да се
извършат необходимите действия съгласно
нормативните актове по технически надзор
с оглед осигуряване на безопасната и безаварийната им експлоатация; разпорежданията
и предписанията се записват в ревизионната
книга на съоръжението или се оформят в отделен документ;
6. получават от длъжностните лица, отговорни за експлоатация на надзорните съоръжения,
както и от служителите и работниците всички
необходими за извършване на надзорната дейност сведения, информация, документи, проби,
материали, уреди и инструменти;
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7. извършват проверки в МТИТС и на СПО,
монтирани на подвижен железопътен състав;
8. спират ползването, ремонта или преустройството на СПО, които не отговарят на
техническите правила, изискванията и нормите
за устройство и безопасна експлоатация, нормативните актове по технически надзор или
се извършват без разрешение за въвеждане в
експлоатация или в отклонение на издадено
разрешение за въвеждане в експлоатация;
9. дават мотивирани предложения за търсене
на отговорност от длъжностни лица, извършили
нарушения на изискванията на нормативните
актове за устройство, безопасна експлоатация
и технически надзор на СПО;
10. участват при обследване на причините
за аварии и злополуки, възникнали при експлоатацията на СПО, когато това не попада в
компетентността на специализираните разследващи органи към министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията;
11. изготвят становища по проекти на
нормативни актове, методики за изпитване и
стандарти, свързани с дейността по технически
надзор.
Чл. 16. (1) Инспекторите за технически
надзор водят технически досиета на регистрираните СПО.
(2) Съставът и обемът на техническите
досиета следва да отговарят на изискванията,
дадени в наредбите по чл. 31 ЗТИП за съответния вид съоръжения.
(3) Към досиетата на съоръженията се
прилага и кореспонденцията, която се води
с ползвателите им и имаща отношение по
техническото състояние или осигуряване на
безопасната им експлоатация.
(4) Воденето на досиета се извършва до
бракуването, продажбата или демонтажа на
съоръженията. Досиета на снетите от отчет
съоръжения, освен в случаите, когато се предават на друг орган по технически надзор, се
съхраняват в продължение на пет години.
(5) Предаването на техническо досие на друг
орган по технически надзор става по писмено
заявление на ползвателя и съставяне на приемно-предавателен протокол.
(6) За всяко техническо досие, предадено на
друг орган за технически надзор, се информира
ръководителят на специализирания орган за
технически надзор.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ЛИЧЕН СЪСТАВ И СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИНСПЕКТОРИТЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР
Чл. 17. Изискванията по отношение на
квалификацията и стажа по специалността
за инспекторите от специализирания орган за
технически надзор в МТИТС не могат да бъдат по-ниски от тези, определени в Наредбата
за условията и реда за издаване на лицензи
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за осъществяване на технически надзор на
съоръжения с повишена опасност и за реда
за водене на регистър на съоръженията.
Чл. 18. Инспекторите в специализирания
орган за технически надзор в МТИТС удостоверяват принадлежността си към специализирания орган и правомощията си със служебна
карта по образец, утвърден от министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията. Служебните карти се подписват
от ръководителя на специализирания орган
за технически надзор.
Г л а в а

п е т а

ОСИГ У РЯВА НЕ Н А БЕЗОП АСН А ЕКСП ЛОАТА Ц И Я Н А С ЪОР ЪЖ ЕН И Я ТА С
ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
Чл. 19. Специализираният орган за технически надзор на съоръженията с повишена
опасност извършва проверки на ползвателите
на СПО за установяване на:
1. наличие на услови я за безопасна и
безаварийна експлоатация и осигуряване на
съответствие с техническите изисквания,
норми и правила за безопасност;
2. наличие на инструкция за работа въз основа на техническата документация и инструкциите за монтаж и безопасна експлоатация на
съоръженията и съобразно особеностите на
обекта, в който се експлоатират; в инструкцията се определят задачите, функциите и
отговорностите на обслужващия персонал,
редът за пускане, обслужване и спиране на
съоръжени я та, дейст ви я та п ри аварийни
спирания и при аварии и злополуки;
3. наличие на ефективен контрол на работата на СПО и на правоспособен обслужващ
персонал;
4. наличие и съхранение на досие на всяко
съоръжение, което съдържа техническата му
документация и чертежите, изчисленията и
документите за извършените ремонти, както
и всички документи, издадени от органите
за технически надзор;
5. наличие на ревизионна книга за всяко
съоръжение, в която органите за технически
надзор записват резултатите от извършените
надзорни дейности, както и предписанията за
отстраняване на констатираните нарушения;
6. изпълнение и контрол на изпълнението
на предписанията, дадени от органите за
технически надзор;
7. недопускане в експлоатацията на съоръжения с промени в устройството, които водят
до несъответствие с нормативните изисквания,
които показват повреда или неизправност при
работа или които не са регистрирани или не
са пуснати в експлоатация от органите за
технически надзор, или не им е извършен
първоначален или периодичен технически
преглед по ЗТИП, наредбите по прилагането
му или в срока, определен при предходния
преглед.
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Г л а в а
ш е с т а
ОБСЛЕДВАНЕ НА АВАРИИ И
ЗЛОПОЛУКИ
Чл. 20. Органът за специализиран технически надзор обследва причините за авариите и
злополуките, възникнали при експлоатацията
на СПО.
Чл. 21. Органът за специализиран технически надзор незабавно и в присъствието на
представител на ползвателя обследва причините, условията и обстоятелствата за авариите
и злополуките, като по негова преценка може
да изиска извършването на експертизи, изпитвания и изследвания.
Чл. 22. При особено тежки аварии или злополуки, станали при експлоатацията на СПО,
министърът на транспорта, информационните
технологии и съобщенията или определен от
него заместник-министър може да поиска от
председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор съвместно
извършване на обследване от инспектори от
Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ и от специализирания орган
за технически надзор в МТИТС.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на този правилник:
1. „Технически надзор“ са определени от нормативните актове действия и мерки за осигуряване спазването на техническите правила, изисквания, норми и стандарти при проектирането,
конструирането, изграждането, производството,
вноса, монтирането, преустройството, ремонта,
обслужването, поддържането и ползването на
съоръженията с повишена опасност с цел да
се гарантират безопасната и безаварийната
експлоатация на тези съоръжения, животът
и здравето на хората, опазването на околната
среда, сградите и другото имущество.
2. „Авария“ е внезапно разрушаване, деформиране или значително повреждане на
съоръжения с повишена опасност в процеса
на тяхната експлоатация, съпроводено с материални щети и трайни изменения, непозволяващи по-нататъшното безопасно използване
на съоръжението.
3. „Злополука“ е травма или друго рязко
влошаване на здравето на лица вследствие на
авария на съоръжение с повишена опасност
или поради това, че при проектирането или
изграждането на съоръжението не са предвидени и осигурени или спазени изискванията
на техническите правила, норми и държавни
стандарти.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Правилникът се издава на основание
§ 4 от допълнителните разпоредби на Закона
за техническите изисквания към продуктите.
§ 3. Правилникът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Данаил Папазов
3211
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КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШЕНИЕ № 189
от 24 април 2014 г.

за изменение на Националния номерационен план
(обн., ДВ, бр. 14 от 2009 г.; изм., бр. 102 от 2010 г. и бр. 103 от 2012 г.)
На основание чл. 30, т. 14, чл. 35, ал. 1 и чл. 133, ал. 1 от Закона за електронните съобщения
и чл. 4 от Наредба № 1 от 2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по
първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и
имена Комисията за регулиране на съобщенията реши:
§ 1. Следните редове от Националния номерационен план (обн., ДВ, бр. 14 от 2009 г.; изм.,
бр. 102 от 2010 г. и бр. 103 от 2012 г.):
„
30

Географски кодове – гр. Смолян, област Смолян, област Пловдив

3/4/5

8

31

Географски кодове – област Пловдив

3/4/5

8

33

Географски кодове – област Пловдив

3/4

8

35

Географски кодове – област Пазарджик

3/4/5

8

36

Географски кодове – гр. Кърджали, област Кърджали, област Хасково

3/4/5

8

37

Географски кодове – област Хасково

3/4/5

8

39

Географски кодове – област Хасково

3/4

8

41

Географски кодове – област Стара Загора

3/4/5

8

431 – 436

Географски кодове – област Стара Загора

3/4/5

8

45

Географски кодове – област Сливен

3/4

8

47

Географски кодове – област Хасково, област Ямбол

3/4/5

8

51

Географски кодове – област Варна

3/4/5

8

53

Географски кодове – област Шумен

3/4/5

8

55

Географски кодове – област Бургас

3/4/5

8

57

Географски кодове – област Добрич

3/4/5

8

59

Географски кодове – област Бургас

3/4/5

8

60

Географски кодове – гр. Търговище, област Търговище

3/4/5

8

61

Географски кодове – област Велико Търново

3/4/5

8

63

Географски кодове – област Велико Търново, област Плевен

3/4/5

8

65

Географски кодове – област Плевен

3/4/5

8

67

Географски кодове – област Габрово, област Ловеч

3/4/5

8

69

Географски кодове – област Ловеч

3/4/5

8

701 – 707

Географски кодове – област Кюстендил

3/4

8

71

Географски кодове – област София

4/5

8

72

Географски кодове – област София

3

8

74

Географски кодове – област Благоевград

3/4/5

8

75

Географски кодове – област Благоевград, област София

3/4/5

8

77

Географски кодове – област Перник

3/4/5

8

79

Географски кодове – област Кюстендил

81

Географски кодове – област Русе

84
86
91

4

8

3/4/5

8

Географски кодове – гр. Разград, област Разград

2/3/4/5

8

Географски кодове – гр. Силистра, област Силистра

2/3/4/5

8

Географски кодове – област Враца

3/4/5

8

93

Географски кодове – област Видин

3/4/5

8

95

Географски кодове – област Монтана

3/4/5

8

97

Географски кодове – област Монтана, област Враца

3/4

8

“
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се заменят със следните редове:
30

Географски код – гр. Смолян, област Смолян, област Пловдив

2

8

31

Географски код – област Пловдив

2

8

33

Географски код – област Пловдив

2

8

35

Географски код – област Пазарджик

2

8

36

Географски код – гр. Кърджали, област Кърджали, област Хасково

2

8

37

Географски код – област Хасково

2

8

39

Географски кодове – област Хасково

3

8

41

Географски код – област Стара Загора

2

8

Географски кодове – област Стара Загора

3

8

45

Географски код – област Сливен

2

8

47

Географски кодове – област Хасково, област Ямбол

3

8

51

Географски код – област Варна

2

8

53

Географски код – област Шумен

2

8

55

Географски код – област Бургас

2

8

57

Географски код – област Добрич

2

8

59

Географски код – област Бургас

2

8

60

Географски код – гр. Търговище, област Търговище

2

8

61

Географски код – област Велико Търново

2

8

63

Географски кодове – област Велико Търново, област Плевен

3

8

65

Географски код – област Плевен

2

8

67

Географски кодове – област Габрово, област Ловеч

3

8

69

Географски код – област Ловеч

2

8

Географски кодове – област Кюстендил

3

8

71

Географски код – област София

2

8

72

Географски код – област София

2

8

74

Географски код – област Благоевград

2

8

75

Географски кодове – област Благоевград, област София

3

8

77

Географски код – област Перник

2

8

79

Географски код – област Кюстендил

2

8

431 – 436

701 – 707

81

Географски код – област Русе

2

8

84

Географски код – гр. Разград, област Разград

2

8

86

Географски код – гр. Силистра, област Силистра

2

8

91

Географски код – област Враца

2

8

93

Географски код – област Видин

2

8

95

Географски код – област Монтана

2

8

97

Географски кодове – област Монтана, област Враца

3

8

“
Заключителна разпоредба
§ 2. Решението се приема на основание чл. 133, ал. 1 от Закона за електронните съобщения
и влиза в сила от датата на обнародването.
Председател:
Веселин Божков
3226

С Т Р.

58

ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 215
от 9 май 2014 г.

за изменение на Техническите изисквания за
работа на електронните съобщителни мрежи
от подвижна радиослужба и съоръженията,
свързани с тях (приети с Решение № 1285
от 10.10.2007 г. на Комисията за регулиране
на съобщенията, обн., ДВ, бр. 88 от 2007 г.;
изм. и доп., бр. 48 от 2009 г.)
На основание чл. 32, т. 2 от Закона за
електронните съобщения Комисията за регулиране на съобщенията реши:
§ 1. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. Електронни съобщения чрез мрежите по чл. 2 се осъществяват след издаване
на разрешение за ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс – радиочестотен
спектър, от Комисията за регулиране на съобщенията (Комисията) и при спазване изискванията на Закона за електронните съобщения
(ЗЕС) и актовете по прилагането му.“
§ 2. Раздел II „Общи изисквания за предоставяне на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър“ се заличава.
§ 3. Раздел III става раздел II.
§ 4. Член 7 става чл. 4, като след думите
„приложения №“ се добавят цифрите „1, 2,“,
след цифрата 4 се добавя съюзът „и“, а текстът
„и 6“ се заличава.
§ 5. Член 8 става чл. 5 и се изменя така:
„Чл. 5. Електронни съобщения чрез мрежите по чл. 2 се осъществяват при спазване
на стандартите и стандартизационните документи, посочени в приложение № 6 и всички
действащи в Република България стандарти

ВЕСТНИК

БРОЙ 42

и стандартизационни документи, приложими
за съответните мрежи.“
§ 6. Член 9 се заличава.
§ 7. Член 10 става чл. 6 и се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думите „Закона за техническите изисквания към продуктите“ съюзът
„и“ се заличава и се добавя запетая, а след
думите „далекосъобщителни устройства“ се
добавя „,Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за
електромагнитна съвместимост и Наредбата
за съществените изисквания и оценяване на
съответствието на електрически съоръжения,
предназначени за използване в определени
граници на напрежението“.
2. В ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. инсталират, поддържат и използват
радиосъоръженията само по начин и предназначение, определени от производителя
така, че както при нормална работа, така и в
условията на неизправност да са гарантирани
животът и здравето на хората и защитата на
околната среда;“.
3. Алинея 3 се заличава.
§ 8. Член 11 става чл. 7 и в ал. 4 думите
„стационарните станции“ се заменят с „електронните съобщителни устройства“.
§ 9. Член 12 става чл. 8.
§ 10. Приложение № 1 към чл. 3 „Правила
за осъществяване на електронни съобщения
за собствени нужди чрез електронните съобщителни мрежи от подвижна радиослужба“
се заличава.
§ 11. Приложение № 2 към чл. 5 става
приложение № 1 към чл. 4 и се изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 4

Разпределение на радиочестотните ленти от радиочестотните обхвати, предназначени
за електронни съобщителни мрежи от подвижна радиослужба
Радиочестотен обхват,
MHz

Радиочестотни ленти,
MHz

Предназначение

50

29,7 – 54

симплекс

60

54 – 61

дуплекс ML 1

61 – 68

дуплекс FB 1

68 – 74,8

дуплекс ML 2

77,8 – 84,6

дуплекс FB 2

75,2 – 77,7

дуплекс ML 3

85,0 – 87,5

дуплекс FB 3

77,7 – 77, 8

симплекс

84,6 – 85,0

симплекс

118 – 136,975

въздушна подвижна

146 – 146,8

симплекс

146,8 – 149,9

дуплекс ML 1

151,4 – 154,5

дуплекс FB 1

149,9 – 150,05

симплекс

80

118 – 137
160

Дуплексно отстояние,
MHz
7
9,8
9,8

4,5

БРОЙ 42
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Радиочестотен обхват,
MHz

420

460

Радиочестотни ленти,
MHz

ВЕСТНИК
Предназначение

150,05 – 151,4

дуплекс ML 2

154,65 – 156,0

дуплекс FB 2

154,5 – 154,65

симплекс

156,0 – 157,45

морска подвижна

157,45 – 160,6

дуплекс ML 3

162,05 – 162,875

дуплекс FB 3

160,6 – 160,975

морска подвижна

160,975 – 161,475

симплекс

161,475 – 162,05

морска подвижна

406,1 – 410

симплекс

410 – 420

дуплекс ML

420 – 430

дуплекс FB

440 – 450

симплекс

450 – 460

дуплекс ML

С Т Р. 5 9
Дуплексно отстояние,
MHz
4,5

4,5

10

10

460 – 470
дуплекс FB
FB – стационарна станция
ML – мобилна станция
Забележка. Част от радиочестотните ленти от радиочестотните обхвати се използват за нуждите на
националната сигурност съгласно Националния план за разпределение на радиочестотния спектър.“

§ 12. Приложение № 3 към чл. 7 става приложение № 2 към чл. 4 и се изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 4
Технически характеристики и параметри на радиосъоръжения от електронни съобщителни мрежи
от подвижна радиослужба – PMR
№

Параметри

Описание

Стандарти/
Стандартизационни
документи

Забележки

1

2

3

4

5

50, 60, 80, 160, 420,
460 MHz

ERC REC T/R 25-08
ECC DEC (06) 06
БДС EN 300 086-1
БДС EN 300 086-2
БДС EN 300 113-1
БДС EN 300 113-2
БДС EN 300 219-1
БДС EN 300 219-2
БДС EN 300 296-1
БДС EN 300 296-2
БДС EN 300 341-1
БДС EN 300 341-2
БДС EN 300 390-1
БДС EN 300 390-2
БДС EN 300 471-1
БДС EN 300 471-2

• Радиочестотните ленти в
съответните обхвати са посочени в приложение № 1.
• За английската версия
на стандартите
http://www.etsi.org

1.

2.

Радиочестотни
обхвати

Приложение

PMR

• Само за собствени нужди.
• Съвместното ползване на
радиочестоти от няколко
предприятия се допуска
само за един и същ териториален обхват в съответното населено място.

С Т Р.
1

60

ДЪРЖАВЕН
2

3

3.

Ма кси ма л на мощнос т на изхода на
До 10 W
предавателни радиосъоръжения

4.

Вид на предавана инГлас или данни
формация

5.

Режим на работа

6.
7.

8.

ВЕСТНИК

Симплексен или дупERC REC T/R 25-08
лексен

60 MHz – 7 MHz
80 MHz – 9,8 MHz
Дуплексно отстояние 160 MHz – 4,5 МHz
420 MHz – 10 MHz
460 MHz – 10 MHz
Ширина на ра дио12,5 kHz
канала

Допълнителни изисквания

5
При използване на антени
с усилване мощността на
изхода на предавателя се
намалява в зависимост от
коефициента на усилване
на антената.
• В един радиоканал (симплексен или д у плексен)
може да се предава само
един вид информация, без
да се променя в различни
времеви интервали.
• Предаването на глас изисква ползване на опознавателен знак.
• Радиочестотните ленти
по обхвати за симплексен
или дуплексен режим на
работа са дадени в приложение № 1.
• Дуплексният режим на
работа предполага използването на ретранслатор.
Обхват 50 MHz е предназначен само за симплексен
режим на работа.

• Зона на обслужване до
2 km се допуска само за
мобилни станции.
• За електронни съобщителни мрежи със зона на
обслужване до 20 km и 50 km
не се допуска разполагането
на стационарни станции на
надморска височина над
1000 m.
• За електронни съобщителни мрежи със зона на
обслужване до 120 km е
необходимо поне една стационарна станция да бъде
разположена на надморска
височина над 1000 m.
• Условието за надморска
височина над 1000 m не се
прилага за населени места,
разположени на надморска
височина над 1000 m.

• до 2 km;
Максимален размер • до 20 km;
на зоната на обслуж- • до 50 km;
ване
• до 120 km;
• национална

БДС EN
Електрическа защиБДС EN
та на радиосъоръжеБДС EN
нията
БДС EN
9.

4
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60950-1
60950-21
60950-22
60950-23

БДС EN 50360
За английската версия на
Наредба № 9 от 1991 г. за стандартите:
пределно допустими нива http://www.etsi.org
на електромагнитни полеХигиенни изисквания
та в населени територии и
определяне на хигиеннозащитни зони около излъчващи обекти

БРОЙ 42
1

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

3
ЕМС

4

5

БДС EN 301 489-5

БДС EN
Ефективно използва- БДС EN
не на спектъра
БДС EN
БДС EN

10. Регулаторен режим

С Т Р. 6 1

300
300
300
300

086-1
086-2
296-1
296-2

Разрешение за ползване на индивидуално
определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър

§ 13. Приложение № 4 към чл. 7 става приложение № 3 към чл. 4 и се изменя така:

“

„Приложение № 3
към чл. 4
Технически характеристики и параметри на радиосъоръжения от електронни съобщителни мрежи
от подвижна радиослужба – TRUNK
№

Параметри

Описание

Стандарти/
Стандартизационни
документи

Забележки

1

2

3

4

5

Радиочестотните ленти в
Отнасящи се до съответния
съответните обхвати са повид TRUNK протокол.
сочени в приложение № 1.

1.

Радиочестотни
обхвати

160, 420, 460 MHz

2.

Приложение

TRUNK

Само за собствени нужди.

3.

Ма кси ма л на мощнос т на изхода на
До 10 W
предавателни радиосъоръжения

При използване на антени
с усилване мощността на
изхода на предавателя се
намалява в зависимост от
коефициента на усилване
на антената.

4.

Вид на предавана инГлас и данни
формация

5.

Вид на мрежата

А налогова или цифрова

6.

Режим на работа

Дуплексен

7.

160 MHz – 4,5 MHz
Дуплексно отстояние 420 MHz – 10 MHz
460 MHz – 10 MHz

8.

9.

Ширина на ра дио12,5/25 kHz
канала

Ширина на радиоканала
25 kHz се допуска само за
протоколи, които изискват
от тех нологи чна гледна
точка ползване на тази
ширина на радиоканала.

• до 2 km;
Максимален размер • до 20 km;
на зоната на обслуж- • до 50 km;
ване
• до 120 km;
• национална

• Зона на обслужване до
2 km се допуска само за
мобилни станции.
• За електронни съобщителни мрежи със зона на
обслу ж ване до 20 km и
50 km не се допуска разполагането на стационарни станции на надморска
височина над 1000 m.
• За електронни съобщителни мрежи със зона на
обслужване до 120 km е
необходимо поне една ста-

С Т Р.
1

62

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

3

4

БРОЙ 42
5
ционарна станция да бъде
разположена на надморска
височина над 1000 m.
• Условието за надморска
височина над 1000 m не се
прилага за населени места,
разположени на надморска
височина над 1000 m.

10. Регулаторен режим

Разрешeние за ползване на индивидуално
определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър
БДС EN
Електрическа защиБДС EN
та на радиосъоръжеБДС EN
нията
БДС EN

11. Допълнителни изис- Х и г и е н н и
квания
вания

60950-1
60950-21
60950-22
60950-23

БДС EN 50360
Наредба № 9 от 1991 г. за
пределно допустими нива За английската версия на
и з и с к- на електромагнитни полета стандартите:
в населени територии и http://www.etsi.org
определяне на хигиеннозащитни зони около излъчващи обекти

ЕМС

БДС EN 301 489-5

Ефективно използва- БДС EN 300 113-2
не на спектъра
БДС EN 300 390-2

§ 14. Приложение № 5 към чл. 7 става приложение № 4 към чл. 4 и се изменя така:

“

„Приложение № 4
към чл. 4
Технически характеристики и параметри на радиосъоръжения от електронни съобщителни мрежи
от подвижна радиослужба – персонално повикване
№

Параметри

Описание

Стандарти/
Стандартизационни
документи

Забележки

1

2

3

4

5

1.

Радиочестотни
обхвати

50, 160 MHz

2.

Приложение

Персонално повикване

3.

Ма кси ма л на мощнос т на изхода на
До 10 W
предавателни радиосъоръжения

4.

Вид на предавана инДанни
формация

5.

Вид на мрежата

А налогова или цифрова

6.

Режим на работа

Симплексен

БДС EN 300 224-1
БДС EN 300 224-2
БДС ETS 300 719-1

• Радиочестотните ленти в
съответните обхвати са посочени в приложение № 1.
• Изграждат се мрежи за
персонално повикване по
различни протоколи.
Само за собствени нужди.
При използване на антени
с усилване мощността на
изхода на предавателя се
намалява в зависимост от
коефициента на усилване
на антената.

БРОЙ 42
1

ДЪРЖАВЕН
2

7.

3

ВЕСТНИК
4

Ширина на ра дио12,5/25 kHz
канала

• до 2 km;
Максимален размер • до 20 km;
на зоната на обслуж- • до 50 km;
ване
• до 120 km;
• национална

8.

9.

Регулаторен режим

С Т Р. 6 3
5
Ширина на радиоканала
25 kHz се допуска само за
протоколи, които от технологична гледна точка
изискват ползване на тази
ширина на радиоканала.
• За електронни съобщителни мрежи със зона на
обслужване до 2 km, 20 km
и 50 km не се допуска разполагането на стационарни
станции на надморска височина над 1000 m.
• За електронни съобщителни мрежи със зона на
обслужване до 120 km е
необходимо поне една стационарна станция да бъде
разположена на надморска
височина над 1000 m.
• Условието за надморска
височина над 1000 m не се
прилага за населени места,
разположени на надморска
височина над 1000 m.

Разрешeние за ползване на индивидуално
определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър

БДС EN 60950-1
Електрическа защита
БДС EN 60950-21
на радиосъоръжениБДС EN 60950-22
ята
БДС EN 60950-23
БДС EN 50360
Наредба № 9 от 1991 г. за
пределно допустими нива
10. Допълнителни изис- Х и г и е н н и и з и с к- на електромагнитни поле- За английската версия на
стандартите: http://www.
квания
вания
та в населени територии и etsi.org
определяне на хигиеннозащитни зони около излъчващи обекти
ЕМС

БДС EN 301 489-2

Ефективно използваБДС EN 300 224-2
не на спектъра

§ 15. Приложение № 6 към чл. 7 става приложение № 5 към чл. 4 и се изменя така:

“

„Приложение № 5
към чл. 4
Технически характеристики и параметри на радиосъоръжения от електронни съобщителни мрежи
от въздушна подвижна радиослужба
№

Параметри

Описание

Стандарти/
Стандартизационни
документи

1

2

3

4

1.

Радиочестотни
обхвати

118 – 136,975 MHz

ICAO, Annex 10
БДС EN 300 676-1
БДС EN 300 676-2
БДС EN 301 841-1
БДС EN 301 841-2
БДС EN 301 841-3

Забележки
5
Конкретните честоти се
планират и международно координират от Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация“ към Министерството на транспорта.

С Т Р.
1
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5

Под ви ж на ра д ио слу жба/Възду шна
подвижна/„Въздух –
Земя“, „Земя – Възду х“

Само за собствени нужди.

• за стационарни
Ма кси ма л на мощс та н ц и и – о т 10 W
нос т на изхода на
до 50 W
предавателни радио• за мобилни стансъоръжения
ции – от 1 W до 10 W

При използване на антени
с усилване мощността на
изхода на предавателя се
намалява в зависимост от
коефициента на усилване
на антената.

4.

Ви д н а п р ед а в а н а
Глас или данни
информация

• В един радиоканал може
да се предава само един
вид информация, без да
се п ромен я в разли чни
времеви интервали.
• Пр ед а в а н е т о н а г л а с
изисква използването на
опознавателен знак.

5.

Модулация

2.

3.

6.

7.
8.

Приложение

• амплитудна
• ъглова

6K80A3EJN
К ласове на изл ъч- 5K00A3EJN
ване
13K0A2D
14K0G1DE
25 kHz
Ширина на ра дио12,5 kHz
канала
8,33 kHz
Максимален размер • до 20 km;
на зоната на обслуж- • до 50 km;
ване
• национална
БДС EN
Електрическа защиБДС EN
та на радиосъоръжеБДС EN
нията
БДС EN

9.

60
60
60
60

950-1
950-21
950-22
950-23

БДС EN 50360
Наредба № 9 о т 1991 г.
За английската версия на
Допълнителни изисза п редел но доп ус т и м и
стандартите: http://www.
квания
Х и г и е н н и и з и с к - нива на електромагнитни
etsi.org
вания
полета в населени терит ори и и оп редел я не на
х и г иен но -за щ и т н и зон и
около излъчващи обекти
ЕМС

EN 301 489-1
EN 301 489-22

Разрешeние за ползване на индивидуал10. Регулаторен режим но определен ограни чен ресу рс – радиочестотен спектър
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§ 16. Приложение № 7 към чл. 8 става приложение № 6 към чл. 5 и се изменя така:
„Приложение № 6
към чл. 5
Списък на приложими стандарти за електронните съобщителни мрежи от подвижна радиослужба
Стандарт
БДС EN 300 086-1

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Земна подвижна
служба. Радиосъоръжения с вътрешен или външен RF съединител, предназначени
предимно за аналогов говорен сигнал. Част 1: Технически характеристики и методи
за измерване

БДС EN 300 086-2

Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Земна подвижна
служба. Радиосъоръжения с вътрешен и външен RF съединител, предназначени предимно за аналогов говорен сигнал. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN),
покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения
и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

БДС EN 300 113-1

Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Земна подвижна служба. Радиосъоръжения с антенен съединител, предназначени за предаване на
данни (и/или говор), използващи модулация с постоянна или променяща се обвиваща
крива. Част 1: Технически характеристики и методи за измерване

БДС EN 300 113-2

Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Земна подвижна
служба. Радиосъоръжения с антенен съединител, предназначени за предаване на данни
(и/или говор), използващи модулация с постоянна или променяща се обвиваща крива.
Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED)

БДС EN 300 219-1

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Земна подвижна
служба. Радиосъоръжения, предаващи сигнали за начало на специфична реакция на
приемника. Част 1: Технически характеристики и методи за измерване

БДС EN 300 219-2

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Земна подвижна
служба. Радиосъоръжения с вътрешен или външен ВЧ съединител, предназначени
предимно за аналогов говор. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт, покриващ
съществените изисквания на член 3(2) от Директивата за радиосъоръжения и крайни
далекосъобщителни устройства (R&TTED)

БДС EN 300 224-1

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Пейджинг обслужване в помещения. Част 1: Технически и функционални характеристики, включващи методи за изпитване

БДС EN 300 224-2

Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Пейджинг обслужване в помещения. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт според член 3(2) от
Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

БДС EN 300 296-1

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Земна подвижна
служба. Радиосъоръжения, използващи интегрирани антени, предназначени предимно
за аналогов говор. Част 1: Технически характеристики и методи за измерване

БДС EN 300 296-2

Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Земна подвижна
служба. Радиосъоръжения, използващи интегрирани антени, предназначени предимно за аналогов говор. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ
съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни
далекосъобщителни устройства (R&TTED)

БДС EN 300 341-1

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Земна подвижна
служба (RP 02). Радиосъоръжения, използващи интегрирана антена за предаване на
сигнали за начало на специфична реакция на приемника. Част 1: Технически характеристики и методи за измерване

БДС EN 300 341-2

Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Земна подвижна служба (RP 02). Радиосъоръжения, използващи интегрирана антена за предаване
на сигнали за начало на специфична реакция на приемника. Част 2: Хармонизиран
европейски стандарт според член 3(2) от Директивата за радиосъоръжения и крайни
далекосъобщителни устройства (R&TTED)

БДС EN 300 390-1

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Земна подвижна
служба. Радиосъоръжения, предназначени за предаване на данни (и говор) и използващи интегрирана антена. Част 1: Технически характеристики и условия за изпитване

БДС EN 300 390-2

Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Земна подвижна
служба. Радиосъоръжения, предназначени за предаване на данни (и говор) и използващи интегрирана антена. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт, покриващ
съществените изисквания на член 3(2) от Директивата за радиосъоръжения и крайни
далекосъобщителни устройства (R&TTED)
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Стандарт
БДС EN 300 471-1

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Земна подвижна
служба. Правила за достъп и съвместно използване на канали от устройства, съответстващи на EN 300 113. Част 1: Технически характеристики и методи за измерване

БДС EN 300 471-2

Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Земна подвижна
служба. Протокол за достъп, правила за заемане и съответни технически характеристики на радиоустройствата за предаване на данни по съвместноползвани канали.
Част 2: Хармонизиран европейски стандарт, покриващ съществените изисквания на
член 3(2) от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

БДС ЕN 300 676-1

Наземно базирани VHF носими, возими и фиксирани радиопредаватели, радиоприемници и приемопредаватели за VHF подвижна служба за въздухоплаването, използващи
амплитудна модулация. Част 1: Технически характеристики и методи за измерване

БДС ЕN 300 676-2

Наземно базирани VHF носими, возими и фиксирани радиопредаватели, радиоприемници и приемопредаватели за VHF подвижна служба за въздухоплаването, използващи
амплитудна модулация. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ
съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни
далекосъобщителни устройства (R&TTED)

БДС EN 301 489-1

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Стандарт за
електромагнитна съвместимост (EMC) на радиосъоръжения и служби. Част 1: Общи
технически изисквания

БДС EN 301 489-2

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Електромагнитна
съвместимост (ЕМС) на радиосъоръжения и служби. Част 2: Специфични условия за
устройства за радиоповикване

БДС EN 301 489-5

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Електромагнитна
съвместимост на радиосъоръжения и служби. Част 5: Специфични изисквания за частна
наземна мобилна връзка и за спомагателни съоръжения (разговорни и неразговорни)

БДС EN 301 489-22

Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Стандарт за
електромагнитна съвместимост (EMC) на радиосъоръжения и служби. Част 22:
Специфични условия за наземно базирани VHF авиационни мобилни и фиксирани
радиосъоръжения

БДС ETS 300 719-1

Радиосъоръжения и системи (RES). Персонално пейджинг обслужване в голямо
пространство. Част 1: Технически характеристики на персоналните пейджинг системи
за голяма зона на обслужване

БДС EN 301 841-1

VHF цифрова линия за връзка въздух – земя (VDL) вид 2. Технически характеристики
и методи за измерване на наземно базираните съоръжения. Част 1: Физически слой
и подслой MAC (Medium Access Control – Управление на достъпа до преносна среда)

БДС EN 301 841-2

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). VHF цифрова
линия за връзка въздух – земя (VDL) вид 2. Технически характеристики и методи за
измерване на наземно базираните съоръжения. Част 2: Горни слоеве

БДС EN 301 841-3

VHF цифрова линия за връзка въздух – земя (VDL) вид 2. Технически характеристики
и методи за измерване на наземно базираните съоръжения. Част 3: Хармонизиран
европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

БДС EN 50360

Производствен стандарт за показване съответствието на мобилните телефони с основните ограничения, свързани с излагането на човек на въздействието на електромагнитни полета (300 MHz до 3 GHz)

БДС EN 60950-1

Устройства/съоръжения за информационни технологии. Безопасност. Част 1: Общи
изисквания

БДС EN 60950-21

Устройства/съоръжения за информационни технологии. Безопасност. Част 21: Дистанционно захранване

БДС EN 60950-22

Устройства/съоръжения за информационни технологии. Безопасност. Част 22: Устройства/съоръжения, инсталирани на открито

БДС EN 60950-23

Устройства/съоръжения за информационни технологии. Безопасност. Част 23: Устройства/съоръжения за съхранение на големи масиви от данни

ICAO, Annex 10

Aeronautical Telecommunications, volume II

“
Заключителна разпоредба
§ 17. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Веселин Божков

3227
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА
И ЕНЕРГЕТИКАТА
ЗАПОВЕД № РД-16-527
от 17 април 2014 г.
На основание чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 43, ал. 3 и
4 от Закона за подземните богатства нареждам:
1. Да се проведе неприсъствен конкурс за предоставяне на Разрешение за търсене и проучване на
неметални полезни изкопаеми, подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 2 ЗПБ, в площ „Жълтия връх“
с размер 0,351 кв. км, разположена в землището
на с. Арчар, община Димово, област Видин, с
координати на граничните точки, приложение
№ 1 към тази заповед.
2. Определям срок на разрешението: една
година от датата на влизане в сила на договора
за търсене и проучване.
3. Определям изисквания за минимални управленски и финансови възможности, които да
притежават кандидатите за допускането им до
участие в конкурса, приложение № 2 към тази
заповед.
4. Определям срок за провеждане на конкурса:
до 90 дни от датата на обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“.
5. Определям срок за закупуване на конкурсните книжа: до 17,30 ч. на 10-ия ден от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.
Конкурсните документи се получават в стая 902 на
Министерството на икономиката и енергетиката,
София, ул. Триадица 8, тел.: 02/9263 234, 02/9263
271, след представяне на следните документи:
– копие от платежно нареждане за закупуване на конкурсните книжа на стойност 1000 лв.,
внесени по сметка на Министерството на икономиката и енергетиката – IBAN BG 79 BNBG
9661 3000 1026 01, BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ; в
платежното нареждане следва да бъде записано:
„За закупуване на конкурсни книжа за площ
„Жълтия връх.“; в документа се посочва и името на кандидата, в полза на когото е извършено
плащането;
– документ за самоличност на лицето, което
получава закупените конкурсни книжа; лицето,
което получава закупените книжа, подписва
приемно-предавателен протокол и декларация
за опазване тайната на сведенията, които се
съдържат в конкурсните документи.
6. Определям срок за приемане на заявленията за участие в конкурса: до 17,30 ч. на 20-ия
ден от обнародване на заповедта в „Държавен
вестник“ кандидатите подават в деловодството
на Министерството на икономиката и енергетиката, София, ул. Триадица 8, писмено заявление
за участие в конкурса и приложенията към него,
изискуеми съгласно българското законодателство
и конкурсните книжа, включително документ за

внесена такса в размер 1450 лв. съгласно Тарифата
за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката и енергетиката по
Закона за подземните богатства, одобрена с ПМС
№ 284 от 17 октомври 2011 г. Таксата се внася
по сметка на Министерството на икономиката
и енергетиката – IBAN BG 79 BNBG 9661 3000
1026 01, BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ. В платежното нареждане следва да бъде записано: „Такса
за участие в конкурс за площ „Жълтия връх“.“
7. Определям депозит за участие – парична
вноска в размер 2000 лв., който следва да бъде
внесен към датата на подаване на заявлението
за участие в конкурса по сметка на Министерството на икономиката и енергетиката – IBAN
BG 17 BNBG 9661 3300 1026 01, BIC BNBGBGSD,
БНБ – ЦУ. В платежното нареждане следва да
бъде записано: „Депозит за участие в конкурс за
площ „Жълтия връх“.“ Същото се прилага към
заявлението за участие в конкурса.
8. Определям срок за подаване на офертите: до
17,30 ч. на 40-ия ден от обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“ допуснатите до участие в
конкурса кандидати подават в деловодството на
Министерството на икономиката и енергетиката,
София, ул. Триадица 8, оферта, изготвена съгласно
изискванията в конкурсните книжа.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Анна Янева – заместник-министър на
икономиката и енергетиката.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Министър:
Др. Стойнев
Приложение № 1
към т. 1
Списък на координатите на граничните точки, описващи площ „Жълтия връх“
(Координатна система 1970 г.)
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

X (m)
4763111
4763182
4763116
4762901
4762836
4762743
4762866

Y (m)
8476489
8476909
8477492
8477492
8476999
8476566
8476319
Приложение № 2
към т. 3

Изисквания за наличие на минимални управленски и финансови възможности
Kандидатът търговец, съответно обединението
кандидат, да притежава необходимите за извършване на дейностите по търсенето и проучване
минимални управленски и финансови възможности, както следва:
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1. Минимални управленски възможности – кумулативното изпълнение на следните условия:
1.1. кандидатът, а когато същият е обединение – всеки един от участниците в него, да представи препоръки от бизнес партньори – оригинали;
1.2. кандидатът да разполага с основен експертен състав, който задължително да включва
минимум един геологопроучвател и един минен
инженер, всеки с трудов стаж по специалността
минимум 2 години;
1.3. кандидатът, а когато същият е обединение – всеки един от участниците в него, да представи декларация за липса на обстоятелствата
по чл. 2 ЗИФОДРЮПДСТЛТДС във връзка с
§ 1 от допълнителните разпоредби или доказателства за наличие на обстоятелства по чл. 4
ЗИФОДРЮПДСТЛТДС.
Кандидатът може да представи доказателствата
за управленски възможности за други физически
или юридически лица, при условие че декларира,
че ще използва ресурсите им при изпълнение на
проекта и представи декларация от третото лице,
че ще предостави на разположение на кандидата
възможностите си за изпълнение на дейностите
по търсене и проучване на неметални полезни
изкопаеми в площ „Жълтия връх“, както и декларация от третото лице, че за същото не са налични
обстоятелствата по чл. 2 ЗИФОДРЮПДСТЛТДС
във връзка с § 1 от допълнителните разпоредби
или доказателства за наличие на обстоятелства
по чл. 4 ЗИФОДРЮПДСТЛТДС.
2. Минимални финансови възможности – кандидатът да отговаря на едно от следните изисквания:
2.1. кандидатът търговец или поне един от
участниците в обединението кандидат да е реализирал нетни приходи от продажби общо за
последните 3 финансови години, в зависимост
от датата, на която е учреден, не по-малко от
60 000 лв.; когато кандидатът е обединение, което
не е юридическо лице, изискването по тази точка
се прилага към обединението като цяло,
или
2.2. кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него, да представи препоръка от банкова или друг финансова
институция, че същият разполага с необходимите
финансови средства за изпълнение на дейностите
по търсене и проучване на неметални полезни
изкопаеми в площ „Жълтия връх“,
или
2.3. кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него, да
представи писмо-намерение от банкова или
друга финансова институция, че ще му бъдат
предоставени необходимите финансови ресурси за изпълнение на дейностите по търсене и
проучване на неметални полезни изкопаеми в
площ „Жълтия връх“.
Кандидат ът, а когато същи ят е обединение – всички участници в него, да представи
дек ларация за липса на обстоятелствата по
чл. 2 ЗИФОДРЮПДСТЛТДС във връзка с § 1
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от допълнителните разпоредби или доказателства за наличие на обстоятелства по чл. 4
ЗИФОДРЮПДСТЛТДС.
Кандидатът може да използва ресурсите на
други физически или юридически лица при изпълнение на проекта за проучване, при условие че
докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. При условие че кандидатът ползва ресурсите
на други физически или юридически лица, за да
докаже минимални финансови възможности, същите следва да представят декларация за липса на
обстоятелствата по чл. 2 ЗИФОДРЮПДСТЛТДС
във връзка с § 1 от допълнителните разпоредби
или доказателства за наличие на обстоятелства
по чл. 4 ЗИФОДРЮПДСТЛТДС.
3284
РАЗРЕШЕНИЕ № 381
от 17 април 2014 г.
за търсене и проучване на твърди горива, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 4 от Закона
за подземните богатства, в площ „Чуката“, разположена в землището на с. Киреево, община
Макреш, област Видин
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона
за подземните богатства и протоколно решение
по т. 29 от протокол № 11 от заседанието на Министерския съвет на 19 март 2014 г. разрешавам
на „Минно дружество Белоградчик“ – АД, гр. Белоградчик – титуляр на разрешението, дружество,
вписано в търговския регистър на Агенцията по
вписванията под ЕИК 105579748, със седалище и
адрес на управление – Белоградчик, ж.к. Здравец,
бл. 35, ет. 2, да извърши за своя сметка търсене
и проучване на твърди горива, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 4 ЗПБ, в площ „Чуката“,
разположена в землището на с. Киреево, община
Макреш, област Видин, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 3 години.
2. Размерът на площта е 6,13 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейностите
по търсене и проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора
за търсене и проучване.
5. Видовете и обемите на геоложките търсещо-проучвателни работи, както и добивът за
технологични изпитания са определени в работна
програма, неразделна част от договора за търсене
и проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява
от министъра на икономиката и енергетиката.
Министър:
Др. Стойнев
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Приложение
към т. 3

Координатен регистър на граничните точки,
определящи границите на площ „Чуката“
(Координатна система 1970 г.)
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
3285

X (m)
4766260
4765950
4766000
4765720
4765265
4764935
4763500
4763000
4763000
4764500
4765000
4765400
4765810

Y (m)
8430285
8431000
8431500
8431430
8431805
8432000
8432000
8430500
8430075
8429500
8429500
8429620
8430085

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
ЗАПОВЕД № ОХ-297
от 25 април 2014 г.
На основание чл. 31, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
във връзка с Наредба № Н-7 от 17.05.2013 г. за
условията и реда за изплащане на пътни пари
на военнослужещите и цивилните служители от
Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия при отиване и връщане от
платен годишен отпуск нареждам:
1. В Устава за войсковата служба на въоръжените сили на Република България, обявен с МЗ
№ ОХ-503 от 4.08.2008 г. (ДВ, бр. 75 от 2008 г.),
се правят следните изменения:
1.1. В чл. 15 ал. 3, 4 и 5 се отменят
1.2. Приложение № 3 към чл. 15, ал. 3 и 4 от
Устава за войсковата служба на въоръжените
сили на Република България се отменя.
2. Заповедта да се изпрати до всички структури, получаващи заповеди на министъра на
отбраната.
Изпълнението на заповедта възлагам на
ръководителите на административни звена от
Министерството на отбраната, ръководителите
на структури на пряко подчинение на министъра
на отбраната и командирите (началниците) на
военни формирования от Българската армия.
Контрола по изпълнението на заповедта ще
осъществявам лично.

3212

Министър:
Ан. Найденов

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 9   

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
ЗАПОВЕД № РД-02-15-51
от 7 май 2014 г.
С оглед необходимостта от осигуряване на
безопасността на движението на автомагистрала
„Марица“, част от коридор № IV от Трансевропейската транспортна мрежа в границите на
Република България и допълнително изложени
фактически мотиви, описани в обяснителните
записки към парцеларния план, на основание
§ 52, ал. 5 ПЗРЗИДЗУТ – ДВ, бр. 66 от 2013 г.,
във връзка с чл. 129, ал. 3 и 4 (в редакцията им
преди ЗИДЗУТ – ДВ, бр. 66 от 2013 г.), чл. 110,
ал. 1, т. 5 и чл. 128, ал. 2, 5 и 6 ЗУТ; писмо на
Агенция „Пътна инфраструктура“ с изх. № 0416-457 от 14.03.2014 г.; Заповед № РД-02-14-491
от 23.05.2013 г. на министъра на регионалното
развитие за разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП); съобщаване на ПУП – ПП
(ДВ, бр. 66 от 2013 г.); констативен протокол от
27.08.2013 г. от Община Чирпан за липса на постъпили възражения (ДВ, бр. 63 от 2013 г.); акт
от 19.08.2013 г. от Община Първомай за липса
на постъпили възражения (ДВ, бр. 74 от 2013 г.);
констативен акт от 27.08.2013 г. и констативен
акт от 25.09.2013 г. от Община Димитровград
за липса на постъпили възражения (ДВ, бр. 73
от 2013 г.); констативен акт от 21.10.2013 г. от
Община Хасково за липса на постъпили възражения; Решение № 46-ОС/2013 (11.09.2013 г.) за
преценяване на вероятната степен на значително
отрицателно въздействие; Решение № ЕО-15/2013
(26.06.2013 г.) за преценяване на вероятната степен
на значително отрицателно въздействие; писма
на Министерството на околната среда и водите
изх. № 12-00-1675 от 15.11.2013 г. и изх. № 1200-1144 от 23.07.2013 г. за липса на постъпили
възражения; Решение № КЗЗ-03 на Комисията
за земеделските земи от 20.02.2014 г. за промяна
на предназначението на земеделските земи за
неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи; писмо изх. № 1194 от 11.04.2014 г.
от Министерството на земеделието и храните – „Югоизточно държавно предприятие“ ДП
гр. Сливен – ТП „Държавно горско стопанство
Хасково“; предварително съгласие по реда на
чл. 24в ЗСПЗЗ за изработване на ПУП – ПП на
заместник-министъра на земеделието и храните
изх. № 66-5448 от 14.11.2012 г. за имот № 004003,
държавен поземлен фонд, в землището на с.
Крушево, община Първомай, и изх. № 91-478 от
7.03.2014 г. за имот № 035001, държавен поземлен
фонд, в землището на с. Добри дол, община
Първомай; становища изх. № ЗЗ- 0 0 - 0287 от
28.06.2013 г. и изх. № ЗЗ-00-292 от 9.04.2014 г. от
Министерството на културата; писма изх. № ДС51759, екз. № 2/19.11.2013 г. и изх. № ДС-15659, екз.
2/31.03.2014 г. от Министерството на вътрешните
работи, дирекция „Управление на собствеността
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и социални дейности“; становища рег. № ПО3593, екз. 2/10.05.2013 г. и рег. № ПО-1834 от
11.03.2014 г. от Министерството на вътрешните
работи, Главна дирекция „Пожарна безопасност
и защита на населението“; становище № 05-00-42
от 3.06.2013 г. на Министерството на отбраната;
писмо № ЖИ-10654 от 14.05.2013 г. от ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“;
писма изх. № ВК-01-52 от 16.01.2013 г. и изх. № ВК01-52/13 от 20.03.2014 г. на Басейнова дирекция
за управление на водите – Източнобеломорски
район с център Пловдив; писмо изх. № 12-04-18
от 23.05.2013 г. на „Национална електрическа
компания“ – ЕАД; писмо изх. № БТГ 24-00-1985
от 16.05.2013 г. на „Булгартрансгаз“ – ЕАД; писмо
изх. № ЦУ-863 от 8.05.2013 г. от „Водоснабдяване
и канализация“ – ЕООД, Стара Загора, писма
вх. № 53-00-6808 от 5.06.2013 г., вх. № 53-00-6814
от 5.06.2013 г., вх. № 53-00-6623 от 3.06.2013 г. и
изх. № 113 от 24.03.2014 г. от „Водоснабдяване
и канализация“ – ООД, Димитровград; писмо
изх. № 472 от 8.05.2013 г. от „Водоснабдяване и
канализация“ – ЕООД, Пловдив; становище изх.
№ 1047 от 14.05.2013 г. от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Хасково; писмо изх. № 2352 от
20.05.2013 г. от „ЕВН България Електроразпределение“ – ЕАД; писмо рег. индекс № 12-00-403 от
10.09.2013 г. от „Българска телекомуникационна
компания“ – АД; писма изх. № АД-12-09-5 от
11.04.2014 г. и изх. № АД-12-09-6 от 16.04.2014 г.
от „Напоителни системи“ – ЕА Д, централно
управление; протокол № УПНЕИПГ-01-02-08 от
9.04.2014 г. от Националния експертен съвет по
устройство на територията и регионална политика
при МРР за разглеждане на проекта и Решение
№ 250 от 25.04.2013 г. на Министерския съвет
на Република България одобрявам подробен
устройствен план – парцеларен план за обект:
Автомагистрала „Марица“ „Оризово – Капитан
Андреево“ от км 5+000 до км 71+011,31, под
обект: Селскостопански пътища и напоителни
полета, съгласно приетите и одобрени текстови
и графични части, представляващи неразделна
част от тази заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“ чрез Министерството
на регионалното развитие.
За министър:
М. Мазнев

3286

ОБЩИНА БАТАК
РЕШЕНИЕ № 424
от 24 април 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 2, т. 2, чл. 109, ал. 1,
т. 2, чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ, Решение № 1, взето
с протокол № 5 от 18.03.2014 г. на ЕСУТ при Община Батак, Общинският съвет – гр. Батак, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – частично изменение на план за регулация
и застрояване за УПИ ІІ-1446 в кв. 19 по регу-
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лационния план на гр. Батак (поземлен имот с
идентификатор 02837.502.1446 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Батак),
като с плана за регулация се изменя уличната
регулация на ул. Тодор Чолаков, която да минава
по имотната граница на поземлен имот с идентификатор 02837.502.1446 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Батак, и изменение
съгласно § 8 ЗУТ между УПИ II-1446 и УПИ I –  
„Озеленяване“, в кв. 19 по регулационния план
на гр. Батак, като се обособяват: УПИ VI-1446 и
УПИ ІІ-1446 в кв. 19 по регулационния план на гр.
Батак. С плана за застрояване се предвижда зона
Жм – „Жилищна зона с преобладаващо застрояване с малка височина“ с показатели: Кинт.≤1,2;
плътност на застрояване≤60 %; Н≤10 м, до три
етажа, свободно застрояване, съгласно проекта.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Батак пред Административния съд – Пазарджик.

3311

Председател:
К. Ангелова

ОБЩИНА БЕЛЕНЕ
РЕШЕНИЕ № 27
от 30 април 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Белене, реши:
1. Одобрява ПУП – ПРЗ (подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване) и работен
устройствен план със силуетен план на квартали
43 и 164 по плана на гр. Белене.
2. Възлага на кмета на общината последващите
съгласно закона действия.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Белене до А дминист ративни я
съд – Плевен.

3287

Председател:
Ст. Николов

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
ЗАПОВЕД № ОА-РР-225
от 9 май 2014 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА, § 4к, ал. 6
ПЗРЗСПЗЗ във връзка с чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ
одобрявам плановете на новообразуваните имоти
в М 1:1000 и регистрите към тях в цифров и графичен вид на земеделските земи, предоставени
за ползване на граждани въз основа на актове по
§ 4 ПЗРЗСПЗЗ в землището на с. Градево, община
Симитли, област Благоевград, с изключение на
следните имоти:
В масив 211 от плана на новообразуваните
имоти и регистъра към него имоти с №: 211.1;
211.2; 211.3; 211.4; 211.49; 211.52; 211.62; 211.13;
211.14; 211.15; 211.16; 211.21; 211.41; 211.45; 211.46;
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211.53; 211.39; 211.48; 211.59; 211.27; 211.32; 211.26;
211.28; 211.29; 211.30; 211.31; 211.64; 211.34; 211.35;
211.37; 211.44; 211.58; 211.24; 211.54.
В масив 213 от плана на новообразуваните
имоти и регистъра към него имоти с №: 213.1;
213.2; 213.3; 213.4; 213.5.
Жалби срещу одобрените планове на ново
образуваните имоти и регистрите към тях могат
да се подават от заинтересуваните лица чрез
областния управител на област Благоевград пред
Районния съд – Благоевград, в 14-дневен срок от
обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

3221

Областен управител:
М. Палев

ОБЩИНА БРЕЗНИК
РЕШЕНИЕ № 515
от 27 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 31, ал. 1 и 3, чл. 32,
ал. 3, т. 2 ЗПСК, чл. 5, 7, чл. 8, ал. 1, чл. 10, ал. 2
и чл. 35а от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Брезник, реши:
1. П р о м е н я п р о д а ж н а т а ц е н а з а и м о т
№ 06286.501.1901 по КК и КР на гр. Брезник,
представляващ УПИ I в кв. 122 по РП – урбанизирана територия, утаител (бивша пречиствателна
станция на ЗАД), с построените в него две сгради,
като променя точка 1 на свое Решение № 451 от
12.12.2013 г. (ДВ, бр. 6 от 2014 г.), както следва:
„1. Разрешава продажбата чрез публично оповестен конкурс при условията на раздел III от Наредбата за търговете и конкурсите – провеждане
на конкурс на един етап, на имот № 06286.501.1901
по КК и КР на гр. Брезник, представляващ
УПИ I в кв. 122 по РП – урбанизирана територия, утаител (бивша пречиствателна станция на
ЗАД), с площ 5497 кв. м и построените в него:
сграда с идентификатор № 06286.501.1901.1 със ЗП
119 кв. м, на два етажа, и сграда с идентификатор
06286.501.1901.2 със ЗП 58 кв. м, на един етаж, при
минимална конкурсна цена 61 980 лв., от които
стойността на сградите е 7010 лв. и стойността
на земята – 54 970 лв., или 10,00 лв./кв.м.“
2. Останалите условия за провеждането на
конкурса остават същите съгласно Решение № 451
от 12.12.2013 г.
Председател:
В. Добринов

3258

ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 34-11-2
от 25 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 127, ал. 1, 3 и 6 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Бургас, реши:
Одобрява проект за изменение на ОУП на
гр. Бургас в обхват на ПИ с идентификатор
07079.618.142 по КК на гр. Бургас, с който се
предвижда гореописаният имот да бъде включен в
границите на устройствена зона 7/Ц, с показатели
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за застрояване в съответствие с предвидените
за охранителна зона „А“ съгласно чл. 10 ЗУЧК,
както следва: плътност – до 20 %; Кинт. – до 0,5;
височина – до 7,5 м, и озеленяване – мин. 70 %.
Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението по реда на АПК.
Председател:
К. Луков

3312

ОБЩИНА ВРАЦА
РЕШЕНИЕ № 727
от 29 април 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Враца, одобрява парцеларен план
за елементи на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии
за водопроводно отклонение за захранване на
имот № 000213, местност Челебийска курия, в
землището на с. Власатица, област Враца.
Решението може да бъде обжалвано чрез Община Враца пред Административния съд – Враца,
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.

3260

Председател:
М. Николова

РЕШЕНИЕ № 728
от 29 април 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Враца, одобрява парцеларен план за
елементи на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии за трасе
на ВЛ 20 kV за ел. захранване на имот № 000213,
местност Челебийска курия, в землището на
с. Власатица, област Враца.
Решението може да бъде обжалвано чрез Община Враца пред Административния съд – Враца
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.

3261

Председател:
М. Николова

ОБЩИНА ВЪРБИЦА
РЕШЕНИЕ № 11
от 23 април 2014 г.
На основание чл. 1 ЗМСМА във връзка с
чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Заповед
№ 1409 от 9.08.2012 г. на кмета на община Върбица за разрешаване изработването на ПУП – ПЗ,
Решение КЗЗ-19 от 3.10.2013 г. на КЗЗ към МЗХ
Общ инск и я т съвет – г р. Върбица, одобрява
ПУП – ПЗ за ПИ 036305 в землището на с. Ловец,
ЕКАТТЕ 43949, община Върбица, съгласно приложения проект, неразделна част от това решение.

3313

Председател:
К. Хасан
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ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ГАБРОВО
ЗАПОВЕД № РРТУ-01-07-81
от 8 май 2014 г.
С постъпило заявление вх. № РРТУ-01-587 от
15.04.2014 г. от „Цифрови системи“ – ООД, Варна,
БУЛСТАТ 103083582, със седалище и адрес на
управление Варна, бул. Сливница 40, ет. 1, офис
1, представлявано от Драгомир Христов Славов,
е направено искане за одобряване на подробен
устройствен план – парцеларен план за обект:
„Подземна тръбна мрежа за оптична свързаност
и изтегляне на оптичен кабел на територията на
област Габрово в участъка град Габрово – град
Трявна“, с обхват: в територията на община гр.
Габрово – ПИ 14218.8.1, 14218.191.30, 14218.191.83,
14218.190.50 и 14218.192.100, ПИ 05400.0.8, 05400.0.24,
05400.0.61, 05400.0.60, 05400.0.33, ПИ 29547.0.22,
29547.0.133, 29547.0.134, 04964.0.595; в територията на община гр. Трявна – ПИ 02563.32.102,
02563.31.17, 02563.10.75, 02563.11.100, 02563.17.150,
02563.11.45, 02563.18.53, 02563.19.150, 73403.550.3,
79403.42.11, 73403.48.54, 73403.48.55.
Към заявлението са приложени следните изискуеми документи: Решение № 44 от заседание
на Общинския съвет – гр. Трявна, проведено на
3.04.2014 г.; удостоверение за обща регистрация
по Обща лицензия за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна
мрежа за пренос на данни без използване на
ограничен ресурс и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея на територията на
Република България № 217-05658 от 26.05.2005 г.;
писмо за съгласуване от Министерството на културата № 33-НН-378 от 11.06.2012 г.; писмо за съгласуване от РИОСВ – Велико Търново, с № 2291
от 20.09.2011 г.; решение от Министерството на
земеделието и храните, Комисия за земеделски
земи № КЗЗ-21 от 31.10.2013 г. за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски
нужди и утвърждаване на площадки и трасета за
проектиране на обекти в земеделски земи; Заповед № РРТУ-01-07-158 от 13.11.2012 г. на областен
управител на област Габрово за одобряване на
задание за изработване на ПУП – парцеларен
план; Здравно заключение № ДЗК-14-2311 от
5.07.2013 г. за съгласуване на проект за ПУП – ПП
от РЗИ, гр. Габрово; съгласувано от „ВиК“ – ООД,
Габрово, на 15.05.2013 г.; становище от „Виваком“
№ 95-Ц-24 от 30.05.2013 г.; съгласувано от „Енерго – про Мрежи“ – АД, Варна, № К-EРRG-2477
от 14.05.2013 г.; удостоверения № ПД-04-20 от
14.02.2013 г. и № ПД-04-21 от 14.02.2013 г. от
Напоителни системи, клон Среден Дунав, Плевен; протокол от 14.02.2014 г. от заседание на
Областния експертен съвет по устройство на територията, назначен със Заповед № РРТУ-01-07-20
от 30.01.2014 г. на областния управител на област
Габрово; Разрешение за специално ползване на
пътищата чрез изграждане на нови и ремонт на
съществуващи подземни и надземни линейни
или отделно стоящи съоръжения в обхвата на
пътя № 3 от 10.03.2014 г.
След проверка на образуваната преписка е
установено, че са изпълнени условията на Закона
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за устройство на територията и изискванията на
специалните нормативни актове.
С оглед изложеното и на основание решение
на областния експертен съвет по устройство на
територията от 14.02.2014 г. и чл. 129, ал. 3, т. 1
ЗУТ одобрявам подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Подземна тръбна мрежа
за оптична свързаност и изтегляне на оптичен
кабел на територията на област Габрово в участъка град Габрово – град Трявна“, с обхват от
две общини – община Габрово и община Трявна,
изработен в мащаб 1:2000 (6 листа), върху имотите от картите на възстановената собственост и
кадастралните карти на землищата, през които
минава трасето на подземната тръбна мрежа, с
отразени границите и номерата на поземлените
имоти, трасето на тръбната мрежа за оптична
свързаност, координатно определени чупките на
трасето на тръбна мрежа за оптична свързаност.
Неразделна част от заповедта са графичните
материали на подробен устройствен план – парцеларен план.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от нейното
съобщаване.

3264

Областен управител:
Н. Григоров

ОБЩИНА ГАБРОВО
РЕШЕНИЕ № 65
от 27 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Габрово, одобрява подробен устройствен пан – план за застрояване и регулация
(ПУП – ПРЗ) за частично изменение (ЧИ) на
застроителния и регулационен план (ЗРП) за част
от кв. 38 и кв. 34 по плана на гр. Габрово – 76 част.

3288

Председател:
Н. Сираков

ОБЩИНА ДОСПАТ
РЕШЕНИЕ № 365
от 4 април 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Доспат, реши:
Одобрява проект за изменение на план за
улична регулация за кв. 10, 12 и 15 на гр. Доспат.
Проектът е на разположение в сградата на
Община Доспат – отдел „ТСУ“, на адрес: гр.
Доспат, ул. Здравец 2, ет. 3.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – гр. Доспат, област Смолян, пред Административния съд – Смолян.

3234

За председател:
Кр. Пехливанов

БРОЙ 42

ДЪРЖАВЕН

ОБЩИНА ЕЛЕНА
РЕШЕНИЕ № 45
от 30 април 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Елена, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за комбинирано трасе на линеен
обект – кабел 1 kV (подземно и въздушно), попадащ в имот № 000650 (с НТП „Съобщителни
проводи и съоръжения“), имот № 054067 (с НТП
„Полски път“), имот № 054100 (с НТП „Други зем.
територии“), имот № 000555 (републикански път
ІІІ-551 Елена – Средни колиби – Дебелец), имот
№ 000670 (общински път ІV клас за с. Бадевци)
и имот № 056056 (с НТП „Полски път“) по КВС
на землище с. Средни колиби с обща дължина
на трасето 519 л. м.
2. Възлага на кмета на община Елена да издаде заповед за учредяване на ограничено вещ
но право – право на прокарване на кабел 1 kV,
имот № 000650 (с НТП „Съобщителни проводи
и съоръжения“), имот № 054067 (с НТП „Полски път“), имот № 054100 (с НТП „Други зем.
територии“), имот № 000555 (републикански път
ІІІ-551 Елена – Средни колиби – Дебелец), имот
№ 000670 (общински път ІV клас за с. Бадевци)
и имот № 056056 (с НТП „Полски път“) по КВС
на землище с. Средни колиби с обща дължина
на трасето 519 л. м и сервитут 1829 кв. м след
заплащане на изготвената и приета оценка на
комисията по чл. 210 ЗУТ.
Решението подлежи на обжалване на основание
чл. 215 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Елена
пред Административния съд – Велико Търново.

3236

Председател:
В. Гуцов

ОБЩИНА ЕЛХОВО
РЕШЕНИЕ № 394/34/11
от 24 април 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Елхово, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на
подземен ел. кабел 20 kV до БКТП в УПИ І-41
по КВС на землище с. Бояново, община Елхово.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Ямбол.

3235

Председател:
Н. Тончев

ОБЩИНА ЗЛАТИЦА
РЕШЕНИЕ № 441
от 29 април 2014 г.
На основание чл. 21, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Златица, реши:
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1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за „Довеждащ водопровод за питейно-битово водоснабдяване на с.
Петрич, община Златица“.
2. Упълномощава кмета на общината да извърши всички необходими действия във връзка
с отразяването му в картата на възстановената
собственост за землищата на с. Петрич.

3314

Председател:
С. Генов

РЕШЕНИЕ № 446
от 29 април 2014 г.
На основание чл. 21, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Златица, реши:
1. Одобрява ПУП – ПП за „Общински път SFO
3302/ІІ-37/ – Златица – Карлиево SFO – /1300/“.
2. Упълномощава кмета на общината да извърши всички необходими действия по отразяването
му в картата на възстановената собственост за
землищата на гр. Златица и с. Карлиево, както
и изготвянето на лицензирани оценки за засегнатите части от имотите.

3315

Председател:
С. Генов

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
РЕШЕНИЕ № Е-675
от 29 април 2014 г.
На основание чл. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Златоград, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно
трасе на въздушно електропроводно отклонение
20 kV, в обхват на земеделски поземлени имоти
с идентификатори, както следва:
– поземлен имот с идентификатор 31111.11.69
по кадастралната карта на Златоград, засегнатата
площ от имота е 41 кв. м с дължина 6,47 м;
– поземлен имот с идентификатор 31111.11.71
по кадастралната карта на Златоград, засегнатата
площ от имота е 216 кв. м с дължина 23,27 м;
– поземлен имот с идентификатор 31111.11.67
по кадастралната карта на Златоград, засегнатата
площ от имота е 9 кв. м с дължина 1,56 м;
– поземлен имот с идентификатор 31111.11.70
по кадастралната карта на Златоград, засегнатата
площ от имота е 90 кв. м с дължина 14,14 м,
необходимо за присъединяване на нов обект
„Сграда за производство на закуски“ в Златоград,
УПИ V-501, 502, кв. 65 по ПУП на Златоград,
с обща дължина на кабелното трасе 45,44 м и
засегната площ 356 кв. м.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Златоград до Административния съд – Смолян.

3238

Председател:
Гр. Джангалов

С Т Р.

74

ДЪРЖАВЕН

ОБЩИНА КАМЕНО
РЕШЕНИЕ № 8
от 24 април 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУ Т Общинският съвет – гр. Камено, одобрява проект за
ПУП – парцеларен план за обект: „Път и пътна
връзка към ПИ 009011“, в местността Рапаня,
землище гр. Камено, община Камено, област
Бургас.

3316

Председател:
Ст. Драганова

РЕШЕНИЕ № 9
от 24 април 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУ Т Общинският съвет – гр. Камено, одобрява проект за
ПУП – парцеларен план за обект: „Външно ел.
захранване с кабел 20 kV от проектен СРС до ВЛ
20 kV „ГУС“ на „Силозно-складово стопанство
с цех и административна сграда“ в ПИ 009011“,
местността Рапаня, землище гр. Камено, община
Камено, област Бургас.

3317

Председател:
Ст. Драганова

ОБЩИНА КОТЕЛ
РЕШЕНИЕ № 460
от 16 април 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Котел,
одобрява ПУП – ПП (парцеларни планове) за
елементи на техническата инфраструктура:
1. парцеларен план на водопроводно и канализационни трасета за обект ПСОВ в ПИ с
идентификатор 87031.45.724 по КК на с. Ябланово,
община Котел, съгласно регистър на засегнатите
имоти;
2. парцеларен план на трасе за електропровод
за обект ПСОВ в ПИ с идентификатор 87031.45.724
по КК на с. Ябланово, община Котел, съгласно
регистър на засегнатите имоти;
3. парцеларен план на трасе на път с трайна
настилка за обект ПСОВ в ПИ с идентификатор
87031.45.724 по КК на с. Ябланово, община Котел,
съгласно регистър на засегнатите имоти.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Котел до Административния съд – Сливен.

3318

Председател:
Хр. Чолакова

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ
РЕШЕНИЕ № 534
от 16 април 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 17 по т. 3 от протокол № 3 от 12.03.2014 г. на Общинския експертен
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съвет по устройство на територията (ОЕСУТ)
Общинският съвет – гр. Павликени, реши:
Одобрява изработения проект за подробен
устройствен план – план за регулация и план за
застрояване за поземлени имоти (ПИ) с № 000320
и № 000270 по картата на възстановената собственост на с. Дъскот, м. Диз Орман, община
Павликени.
Решението подлежи на обжалване от пряко
заинтересуваните лица в 30-дневен срок от датата
на обнародването в „Държавен вестник“ чрез
Община Павликени пред А дминистративния
съд – Велико Търново, на основание чл. 215,
ал. 1 и 4 ЗУТ.

3319

Председател:
Д. Дончев

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 966
от 27 февруари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА, чл. 8 ЗОС и чл. 129, ал. 1
ЗУТ Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за трасета на елпроводно и водопроводно отклонение до поземлен
имот 56722.27.10 в местностота Габровец в землището на гр. Плевен, собственост на „Декстар
ауто“ – ЕООД.
2. Възлага на кмета на община Плевен или
оправомощено лице да извърши необходимите
правни и фактически действия в изпълнение на
това решение.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

3222

Председател:
Д. Ангелов

РЕШЕНИЕ № 996
от 27 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 4, ал. 4, чл. 5, ал. 2, чл. 26,
ал. 1 и 2, чл. 31, чл. 32, ал. 1, т. 2 и чл. 33, ал. 1
ЗПСК Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Открива процедура за приватизация чрез
публичен търг на общинското участие в „Мизия
2000“ – АД.
2. Възлага на кмета на община Плевен да
извърши необходимите правни и фактически
действия за провеждане на съответните процедури по реда на чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредбата за
възлагане извършването на дейности, свързани с
подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално
представителство, за възлагане анализ на правното
състояние и приватизационна оценка на имота,
както и да сключи съответните договори със
спечелилите участници в проведените процедури.

3223

Председател:
Д. Ангелов

БРОЙ 42

ДЪРЖАВЕН

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 60
от 13 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 2 и във връзка с ал. 1,
т. 1 и 2, чл. 103, ал. 4, чл. 109, ал. 1, т. 2, чл. 110,
ал. 1, т. 2 ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС,
Наредба № 7 и Наредба № 8 на МРРБ, предвид
изложените в предложение с вх. № 14ХІ-71 от
4.03.2014 г. фактически основания Общинският
съвет – гр. Пловдив, реши:
Одобрява проект за изменение на ПУП – план
за улична регулация на част от кв. 3, кв. 4, кв. 19а
по плана на кв. Младежки хълм, гр. Пловдив, като:
– в кв. 3 променя уличната регулация на бул.
В. Априлов към УПИ XIII-548, УПИ ХІV-38 и
УПИ ХV-79, 80, 81 по имотни граници и привежда
отреждането им в съответствие с кадастралната
карта на УПИ ХІІІ-517.324, УПИ ХІV-517.38 и УПИ
ХV-517.39, 517.40, 517.41 по сините и червените,
кафявите, зелените и оранжевите зачертавания,
линии и надписи на проекта;
– в кв. 4 променя уличната регулация на
бул. В. Априлов към УПИ ІV-205, УПИ ІІІ-200
и УПИ ІV-201 по имотни граници и привежда
отреждането им в съответствие с кадастралната
карта на УПИ І-517.152, 517.153; УПИ ІІІ-517.159
и УПИ ІV-517.160 по сините и червените, кафявите, зелените зачертавания, линии и надписи
на проекта;
– в кв. 19а променя уличната регулация на
бул. В. Априлов към УПИ ІV-337 по имотни граници и привежда отреждането в съответствие с
кадастралната карта на УПИ ІV-517.205 по сините
и червените, кафявите, зелените зачертавания,
линии и надписи на проекта.
Проектът е изложен за запознаване в Община
Пловдив, пл. Централен 1, ет. 7, стая 5.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Пловдив до Административния съд – Пловдив.
Председател:
И. Николов
3262

ОБЩИНА РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 969
от 24 април 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 2 и ал. 1, т. 8 ЗМСМА
във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4, чл. 31,
ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 5, чл. 6, ал. 1
и чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите,
чл. 7, т. 20 от Наредбата за устройство и работа
на органите за приватизация и следприватизационен контрол на ОбС – Русе, Общинският
съвет – гр. Русе, реши:
1. Да се извърши продажба чрез публичен търг
с явно наддаване на общински имот – частна
общинска собственост, намиращ се на ул. Чинар, Русе, с площ 1937 кв. м и със застроена в
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него комбинирана сграда – баня – фурна, с площ
339 кв. м, АОС № 7180 от 14.02.2014 г.
2. Утвърждава тръжната документация (приложение № 4) при следните условия:
2.1. Начална тръжна цена – 75 500 лв. без ДДС.
2.2. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
2.3. Депозит за участие в търга – 5000 лв.,
който се внася в срок до 17 работни дни от датата
на обнародване на решението в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в
тръжната документация.
2.4. Начин на плащане – предложената цена
от купувача се заплаща изцяло до деня на подписване на договора за продажба.
Тръжната документация се закупува в центъра за административни услуги и информация
на Община Русе, сектор „Търговия, транспорт и
обществени поръчки“, пл. Свобода 6. Цената на
тръжната документация е 120 лв. и се заплаща
в офиса на „ТБ Инвестбанк“ – АД, клон Русе,
по сметка: BG96IORT73798400080000, банков
код / BIC: IORT BGSF, ви д п ла ща не: 4 470 0 0
„Инвестбанк“ – АД, клон Русе, в центъра за
административни услуги и информация.
3. Срок за закупуване на тръжна документация – до 15 работни дни считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
4. Срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 20 работни дни считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Оглед на обекта може да се извършва всеки
работен ден след закупуване на тръжни книжа
и предварителна заявка в срок до 16 ч. на 19-ия
работен ден включително от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
6. Търгът да се проведе на 23-тия работен ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в 17,30 ч. в заседателната зала
на третия етаж на Община Русе, пл. Свобода 6.
7. Определя комисия в състав от 7 членове – четирима общински съветници и трима от
общинската администрация, съгласно чл. 7, т. 20
от Наредбата за устройство и работа на органите
за приватизация и следприватизационен контрол,
която да организира и проведе търга.
8. Всеки член на тръжната комисия да получи
възнаграждение за дейността си в размер 50 лв.
плюс по 10 лв. на час съобразно продължителността на търга.
9. Възлага на Комисията по приватизация и
следприватизационен контрол да определи спечелилия търга участник.
10. Възлага на кмета на Община Русе да
освободи депозитите на неспечелилите участници
в търга, да издаде заповед за спечелилия търга
участник и да сключи приватизационен договор
за покупко-продажба с него.
11. При непровеждане на търга да се проведе
повторен търг 17 работни дни след първата дата
от 17,30 ч. на същото място и при същите условия.
Председател:
В. Пенчев
3239
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ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 970
от 24 април 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2,
чл. 4, ал. 4 ЗПСК, чл. 3, т. 3 и чл. 7, т. 11 от
Наредбата за устройство и работа на органите за
приватизация и следприватизационен контрол на
ОбС – Русе, Общинският съвет – гр. Русе, реши:
1. Открива процедура за приватизация на
поземлен имот, представляващ УПИ VІІ с площ
4025 кв. м от кв. 60 по регулационния и застроителен план на с. Тетово и изградената в него
масивна триетажна сграда с разгъната застроена
площ 2009 кв. м.
2. Упълномощава кмета на общината с правата
и задълженията на възложител съгласно Наредбата за възлагане извършването на дейности,
свързани с подготовката за приватизация или
със следприватизационния контрол, включително
процесуално представителство.

3240

Председател:
В. Пенчев
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ОБЩИНА ТВЪРДИЦА
РЕШЕНИЕ № 455
от 12 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Твърдица, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
„Свлачище на път IV – 53034 при км 9+500, с.
Бяла паланка, община Твърдица, област Сливен“,
с обща площ на засегнатите имоти за укрепване
на свлачището от 2,125 дка – частна държавна
собственост, с номера по КВС № 000629 – 1,619
дка, и № 000808 – 0,506 дка.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Твърдица пред Административния съд – Сливен.

3289

Председател:
Ив. Петров

ОБЩИНА С. БАНИТЕ,
ОБЛАСТ СМОЛЯН
ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

РЕШЕНИЕ № 61
от 25 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5
ЗУТ, Решение № 65 от 23.04.2014 г. на Общинския съвет – гр. Севлиево, Решение № КЗЗ-23 от
4.12.2013 г. на Комисията за земеделските земи към
МЗХ и протокол № 1 от 22.01.2014 г. на Общинския
експертен съвет по устройство на територията
Общинският съвет – гр. Севлиево, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасета на
газопроводно отклонение до производствена площадка на „Паралел“ – ЕООД, в ПИ 65927.518.2
по кадастралната карта на землището на гр.
Севлиево.
Газопроводното отклонение започва от съществуващ разпределителен газопровод в ж. к.
Митко Палаузов, преминава през полски пътища:
ПИ 65927.130.271, ПИ 65927.130.57, 65927.79.76 и
ПИ 65927.79.70 – публична общинска собственост,
достигайки до ПИ 65927.518.2 – производствена
площадка на „Паралел“ – ЕООД. Общата дължина на трасето е 1081 м и сервитут спрямо
оста на трасето – 1 м.
Неразделна част от решението е ПУП – парцеларен план (ПП) за трасета на газопроводно
отклонение до производствена площадка на „Паралел“ – ЕООД, в ПИ 65927.518.2 по кадастралната
карта на землището на гр. Севлиево.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Севлиево пред Административния съд – Габрово.

ЗАПОВЕД № РД-126
от 23 април 2014 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10, ал. 8
ЗНП, чл. 15, ал. 2, 3, 4 и 5 ППЗНП и Решение
№ 283, взето с протокол № 33 на редовно заседание на Общинския съвет – с. Баните, проведено
на 26.03.2014 г., нареждам:
1. Преобразувам Целодневна детска градина – с. Гълъбово, във филиал на Целодневна
детска градина „Веселин Маринов“ – с. Баните,
считано от 1.06.2014 г.
2. Преобразувам Целодневна детска градина – с. Давидково, с маломерна целодневна група
в с. Стърница, във филиал на Целодневна детска
градина „Веселин Маринов“ – с. Баните, считано
от 1.06.2014 г.
3. Преобразувам Целодневна детска градина – с. Оряховец, във филиал на Целодневна
детска градина „Веселин Маринов“ – с. Баните,
считано от 1.06.2014 г.
4. Трудовите правоотношения на работниците
и служителите от преобразуваните целодневни
детски градини да се уредят съгласно чл. 123 от
Кодекса на труда.
5. Задължителната документация на Целодневна детска градина – с. Гълъбово; Целодневна
детска градина – с. Давидково, с маломерна целодневна детска група в с. Стърница и Целодневна
детска градина – с. Оряховец, да се съхранява
в Целодневна детска градина „Веселин Маринов“ – с. Баните.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Евелина Кадиева – заместник-кмет на
община Баните.

Председател:
Я. Памукчиев

Кмет:
Р. Данаилов

3237
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ОБЩИНА С. ГЪРМЕН,
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 569
от 31 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Гърмен,
област Благоевград, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план на обект:
„Нов стабилизиран горски автомобилен път ІІІ
степен – алтернативен обходен път на с. Ковачевица – с. Горно Дряново, община Гърмен, намиращ
се в териториалния обхват на ТП „ДГС Гърмен“,
от км 0+000.00 до км 14+905.00.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок пред Административния съд – Благоевград.

3320

Председател:
М. Адем

РЕШЕНИЕ № 570
от 31 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Гърмен,
област Благоевград, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план на обект:
„Кабелна линия за външно ел. захранване на
къща за гости“, намираща се в ПИ № 019026, м.
Шопарланка, землище с. Гърмен, община Гърмен,
област Благоевград.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок пред Административния съд – Благоевград.

3321

Председател:
М. Адем

РЕШЕНИЕ № 571
от 31 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Гърмен,
област Благоевград, реши:
Одобрява ПУП – план за регулация за път
в местност Решманица, землище на с. Дебрен,
община Гърмен, през имот № 000219 – общинска
собственост, и през имот № 072003 – за достъп
до пътната артерия на селото.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок пред Административния съд – Благоевград.

3322

Председател:
М. Адем

РЕШЕНИЕ № 572
от 31 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Гърмен,
област Благоевград, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за изменение на полски път между имоти с № 020003 и
№ 02004, землището на с. Гърмен, община Гърмен, и ПИ № 072002, землището на с. Дебрен,
община Гърмен.
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Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок пред Административния съд – Благоевград.

3323

Председател:
М. Адем

ОБЩИНА С. ЧАВДАР,
СОФИЙСКА ОБЛАСТ
РЕШЕНИЕ № 343
от 17 април 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Чавдар,
реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за Въздушна кабелна
линия 20 kV като самостоятелна част от комплексен проект за инвестиционна инициатива по
чл. 150 ЗУТ за обект: „Въздушна кабелна линия
20 kV, мачтов трафопост 20/0,4 kV и кабели НН
за захранване на ПИ № 061110“, местност Бостанлъка, по КВС на с. Чавдар, Софийска област.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215 ЗУТ чрез Община с. Чавдар до Административния съд – София област, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.

3290

Председател:
С. Мутафчийска

3. – Министърът на инвестиционното проектиране на основание чл. 148, ал. 3, т. 3, буква
„б“ и ал. 4 във връзка с чл. 149, ал. 4 ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж № РзС-9
от 15.05.2014 г. на Община Созопол за строеж:
„Интегриран проект за водния цикъл на гр.
Созопол – I етап“, обект: „Колектори и канализационна мрежа I етап – Главен колектор
I – битов; Колектор „Черноморец“; Колектор
II – битов; Колектор III (от ОК 6 до включване в
ПСт. 1); Профил 86 до включване към Колектор
„Черноморец“, Колектор „Златна рибка“, обект:
„КПСт 1 и напорен тръбопровод – Черноморец“,
обект: „КПСт 2 и напорен тръбопровод – Черноморец“, обект: „КПСт II подем и напорен
тръбопровод – Черноморец“. Разрешението за
строеж може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез министъра
на инвестиционното проектиране.
3324
40. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д. д. № 10/2014 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Марин Василев Бочев – адвокат
от Адвокатската колегия – София, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок три месеца.
3292
41. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д. д. № 9/2014 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската коле-
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гия – София, Мариела Веселинова Гринова – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок три месеца.
3293
78. – Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, обявява конкурс за доцент по
професионално направление 7.4. „Обществено
здраве“, научна специалност „Социална медицина
и организация на здравеопазването и фармацията“
с шифър   03.01.53, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
ректората, к/с Славейков, бул. Проф. Якимов 1,
стая 214, тел. 056 715 725.
3245
138. – Висшето училище по застраховане и
финанси – София (ВУЗФ), обявява конкурс за
заемане на академичната длъжност доцент по
професионалното направление 3.8. Икономика
(счетоводство и одит) със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – ВУЗФ, София, кв. Овча купел, ул.
Гусла 1, тел. 4015803, 4015813.
3294
587. – Колежът на мениджмънт, търговия и
маркетинг – София, обявява конкурс за заемане
на академичната длъжност доцент по маркетинг
на услугите – един (3. Социални, стопански и
правни науки, 3.8. Икономика), със срок 3 месеца от датата на обнародването в „Държавен
вестник“. Документите се подават в Колежа по
мениджмънт, търговия и маркетинг – София, п.к.
1612, бул. Цар Борис ІІІ № 126 – Информационен
център, тел. 02/4456148.
3254
7. – Националният институ т по метеорология и хидрология – БАН, София, обявява
конку рс за главен асистент в секция „К лиматология и метеорологична база данни“ на
департамент „Метеорология“ в област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.1.
Физически науки (Метеорология) със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки: в София 1784, бул. Цариградско шосе 66, канцеларията на института,
тел. 02/462-46-29.
3253
98. – Институтът по електрохимия и енергийни системи при БАН – София, обявява конкурс
за доцент по професионално направление 4.2.
Химически науки, научна специалност 01.05.14.
Електрохимия (вкл. химически източници на
тока) за нуждите на секция „Водородни системи с полимерен електролит“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Док у мен т и – в ка нцелари я та на инс т и т у та,
София, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 10, стая
218, тел. 02/979 27 50.
3279
219. – Институтът по полимери при БАН – София, обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 4.2. Химически науки
(полимери и полимерни материали) за лаборатория „Полимеризационни процеси“ със срок 2
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месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в канцеларията на института, ул.
Акад. Г. Бончев, бл. 103А, тел. 979-22-09.
3295
20. – Националният център по обществено
здраве и анализи (НЦОЗА) към МЗ, София,
обявява конкурс за доцент по област на вис
ше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина по
03.01.53 Социална медицина и организация на
здравео пазването и фармацията (за нуждите на
дирекция „Национални здравни данни и електронно здравеопазване“) със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – на адрес: 1431 София, бул. Акад Иван Гешов
15, НЦОЗА, ет. 4, деловодство; справки – на тел.
02 80-56-420, 02 80-56-286.
3309
63. – Областният управител на област Благоевград на основание чл. 32, ал. 1 ЗА и чл. 60,
ал. 1, предл. последно АПК съобщава, че е издал
Заповед № ОА-РР-233 от 13.05.2014 г., с която се
допуска предварително изпълнение на Разрешение за строеж № РС-038 от 30.04.2014 г. (ДВ, бр.
40 от 2014 г.) за строителство на обект: „Кабел
20 kV – Външно захранване на МВЕЦ „Ходжово“
в ПИ 067003, местност Ранна круша, землище
на с. Ново Ходжово, община Сандански, област
Благоевград“, направено по искане на инвеститора – защита на особено важен негов интерес.
Съгласно чл. 60, ал. 4 АПК заповедта подлежи
на обжалване от заинтересованите лица пред
Административния съд – Благоевград, в 3-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез областната администрация – Благоевград.
3326
2. – Община Павел баня на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на план за регулация в следния обхват:
отпада улица с ос. т. 280 – ос. т. 284, квартал
60а отпада и номерацията на урегулираните
поземлени имоти приема номерацията на кв. 60.
Отпада УПИ VІІІ – „За детско заведение“, от кв.
60а и се променя отреждането и квадратурата в
нов УПИ VІІІ ОДО в кв. 60; границите на УПИ
ІХ – „За джамия“, се променят по имотна граница
от север – улица. Създава се нов УПИ ХІІ 951
в кв. 60, границите му съвпадат с границите на
ПИ 624. Променят се границите на УПИ VІІ в
кв. 60 и новият УПИ VІІ-623 съвпада с границите
на ПИ 623 по плана на с. Александрово, община
Павел баня. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
3296
59. – Община Пловдив на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че
е изготвен проект за изменение на ПУП – план за
улична регулация за части от СИЗ – І и ІІ част,
и кв. Тодор Каблешков – Пловдив, разгледан
с протокол № 12, т. 1 от 19.03.2014 г. на ЕСУТ
при Община Пловдив, в обхват: за СИЗ – І и ІІ
част – изменение на югозападните регулационни
граници на кв. 3, 4, 5 и 6 от о.т. 1 и 2 до о.т. 72
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и 73; за кв. Тодор Каблешков – изменение на североизточната граница на кв. 4, 11 и 12. Планът
ще бъде изложен в сградата на район „Северен“,
бул. Цар Борис ІІІ Обединител 22А, Пловдив.
Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването на обявата в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
чрез район „Северен“ до Община Пловдив.
3327
20. – Община Пловдив на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че
е изготвен проект за ПУП – парцеларен план за
части от СИЗ – І и ІІ част, и кв. Тодор Каблешков – Пловдив, разгледан с протокол № 18, т. 4
от 25.04.2014 г. на ЕСУТ при Община Пловдив, в
обхват извън границите на урбанизираната територия на община Пловдив от края на регулацията
по плановете на СИЗ – І и ІІ част, и кв. Тодор
Каблешков, Пловдив, до землищната граница с
община „Марица“. Планът ще бъде изложен в
сградата на район „Северен“, бул. Цар Борис ІІІ
Обединител 22А, Пловдив. Съгласно чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на
обявата в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта чрез район
„Северен“ до Община Пловдив.
3328
1. – Община Сапарева баня на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите страни, че е изработен проeкт за подробен
устройствен план (П У П) – парцеларен план
(ПП) за изграждане на елемент на техническата
инфраструктура извън границата на урбанизираната територия – външно електрозахранване
ниско напрежение; водопроводно отклонение
за питейно-битови и противопожарни нужди за
захранване на обект: „Три малкоетажни къщи
за настаняване на туристи“, предвидена с проект
за подробен устройствен план (ПУП) – план
за регулация (ПР) и план за застрояване (ПЗ)
по чл. 9, ал. 2 ЗУТ, в обхват поземлен имот с
идентификатор № 027008, местност Над селото,
по картата на възстановената собственост на
землището на с. Ресилово, община Сапарева
баня, в обхвата на поземлени имоти с идентификатори № 027014, 027031 и 027030, местност Над
селото, по кадастралната карта на картата на
възстановената собственост на землището на с.
Ресилово, община Сапарева баня, с възложител
М. Йорданова Паризова. Проeктът за подробен
устройствен план (ПУП) –  парцеларен план (ПП)
е изложен в приемната на дирекция „Архитектура,
градоустройство и контрол по строителството“
при Община Сапарева баня – гр. Сапарева баня,
ул. Германея 1, ет. 3. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да прегледат проекта и ако имат  основания, да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до кмета на община Сапарева баня.
3331
6. – Община Симитли на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план за
трасе на ел. провод за захранване на поземлен
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имот № 165001, намиращ се в местност Анището, землище на гр. Симитли, община Симитли.
Засегнат от парцеларния план е поземлен имот
№ 000238 – местен път на община Симитли.
Проектът е изложен в стая 202 в сградата на
ОбА – Симитли. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта на парцеларен план до Община Симитли.
3329
7. – Община Симитли на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план за
трасе на водопровод за захранване на поземлен
имот № 165001, намиращ се в местност Анището, землище на гр. Симитли, община Симитли.
Засегнат от парцеларния план е поземлен имот
№ 000238 – местен път на община Симитли.
Проектът е изложен в стая 202 в сградата на
ОбА – Симитли. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта на парцеларен план до
Община Симитли.
3330
13. – Областният управител на Софийска област на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че е издал Разрешение за
строеж № 1 от 30.04.2014 г. за обект: „Довеждащ
канализационен колектор от гр. Златица до Пречиствателна станция за отпадни води – гр. Пирдоп“.
Разрешението за строеж подлежи на обжалване пред
Върховния административен съд чрез областния
управител на Софийска област в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
3325

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че е постъпила жалба на Атанас
Сотиров Сотиров, Иванка Иванова Сотирова,
Евгения Цветкова Костадинова, Методи Антонов
Попов, Илияна Иванова Кордева, Георги Атанасов
Кордев, Антон Методиев Попов, Сотир Атанасов
Сотиров, Любомира Иванова Динчева, Бончо
Събков Йорданов, Веселка Любомирова Динчева,
Спас Димитров Иванов и Ина Антонова Попова,
всичките с посочен съдебен адрес Пазарджик,
ул. Хан Крум 1, ет. 1, адв. Магдалена Сотирова
Попова, подадена чрез адв. Попова против Наредбата за изграждане, управление и опазване на
зелената система в Община Пазарджик, приета с
Решение № 16 от 28.02.2008 г., взето по протокол
№ 4 на Общинския съвет – гр. Пазарджик. По
оспорването е образувано адм. д. № 364/2014 г.
по описа на Административния съд – Пазарджик,
което е насрочено за разглеждане в о. с. з. на
4.06.2014 г. от 11 ч.
3297
Административният съд – Сливен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че в съда е образувано адм. д. № 89/2014 г.,
което е насрочено за разглеждане в открито с.з.
на 11.06.2014 г. от 14,30 ч. и по което предмет на
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оспорване е Решение № 457 от 12.03.2014 г. на Общинският съвет – гр. Твърдица, прието с протокол
№ 43 от 12.03.2014 г., свързано с приемане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата
за символиката на Община Твърдица, изразяващо
се в изменение и допълнение на чл. 2 и създаване
на нови чл. 40, 41, 42 и 43 от същата наредба.
3298
Районният съд – гр. Исперих, гражданска колегия, призовава Юмер Ибрям с последен адрес
Турция, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 10.07.2014 г. в 9,30 ч. като ответник по гр. д.
№ 77/2014 г., заведено от Махмуд И. Махмудов
по чл. 124, ал. 1 ГПК, за връчване на съдебните
книжа по делото, включително и разпореждане.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
3306
Районният съд – гр. Средец, призовава Галина
Александровна Испирян, гражданка на Руската
федерация, с неизвестен адрес, като ответница по
гр. д. № 101/2014 г. по описа на съда, заведено от
„Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, с ЕИК
812115210, със седалище и адрес на управление
Бургас, ул. Ген. Владимир Вазов 3, да се яви в
канцеларията на деловодството в двуседмичен
срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“, за да получи препис от исковата
молба и приложенията към нея. При неявяване
книжата ще се смятат за редовно връчени и на
ответницата ще бъде назначен особен представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
3307

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Клуб по бейзбол и софтбол
„Атлетик“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдружението на 15.07.2014 г. в 11 ч. на адрес: София,
ж.к. Разсадника, бл. 87, вх. 6, ет. 7, ап. 29, при
следния дневен ред: 1. приемане промени в устава на КБС „Атлетик“; 2. разни.
3280
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Институт за трудови и социални
изследвания“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква годишно общо събрание на сдружението
на адреса на управление на сдружението в София, район „Красно село“, ул. Предел 5, ап. 10,
на 18.07.2014 г. в 12 ч. при следния дневен ред:
1. отчет на управителния съвет за дейността на
сдружението през 2013 г.; 2. отчет за дейността
на контролния съвет на сдружението през 2013 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на
управителния съвет на сдружението за 2011, 2012
и 2013 г.; 4. приемане на бюджет и програма за
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дейността на сдружението през 2014 г.; 5. промени
в устава на сдружението; 6. избор на управителен
съвет на сдружението; 7. избор на контролен съвет
на сдружението.
3299
3. – Управителният съвет на СК „Еледжик“ –
биатлон, гр. Ихтиман, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 1, чл. 32, ал. 2 от устава на
сдружението свиква отчетно-изборно събрание
на 29.08.2014 г. в 18 ч. в зала „Аула“ на СОУ „Хр.
Ботев“, гр. Ихтиман, при следния дневен ред: 1.
отчет за състезателната дейност на сдружението
за периода от април 2009 г. до март 2014 г.; 2.
отчет на контролната комисия за приходите и
разходите за същия период; 3. промени в устава на
сдружението; 4. избор на нови членове на УС и нов
председател на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч. при същия дневен ред.
3300
12. – Управителният съвет на ФК „Оборище – Панагюрище“, Панагюрище, на основание
чл. 12, ал. 5 от устава на сдружението и чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква годишно общо събрание на членовете на 3.07.2014 г. в 17,30 ч. в Панагюрище,
Театър „Дом-паметник“ – камерна зала, при
следния дневен ред: 1. отчет на дейността на
управителния съвет на сдружението за 2013 г.;
2. отчет на контролния съвет на сдружението за
2013 г.; 3. приемане на годишния финансов отчет
за 2013 г.; 4. освобождаване от отговорност на
управителния съвет на сдружението за дейността му през 2013 г.; 5. приемане на бюджета за
2014 г.; 6. освобождаване и приемане на членове
на сдружението; 7. промени в управителния и
контролния съвет на сдружението; 8. разни. Материалите по дневния ред за общото събрание на
сдружението ще бъдат на разположение на членовете на адреса на управление на сдружението 30
дни преди провеждането му. Поканват се всички
членове на сдружението да присъстват лично или
чрез упълномощено лице. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
3272
6. – Управителният съвет на ЛРС „Ловно-рибарско дружество“, гр. Якоруда, на основание чл.
26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 28.06.2014 г.
в 10 ч. в седалището на дружеството – гр. Якоруда, ул. Якорущица 1, при следния дневен ред:
1. приемане на размера на членския внос; 2.
приемане на промени в устава на дружеството;
3. приемане на програма за работата и дейността
на сдружението през 2014 г.; 4. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
3310
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