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Президент на републиката
Указ № 183 за назначаване на Сергей
Пенчев Мичев – извънреден и пълномощен посланик на Република България в
Република Индонезия, и за извънреден
и пълномощен посланик на Република
България в Република Сингапур със седалище в Джакарта
Указ № 184 за назначаване на Ангел
Христов Чолаков – извънреден и пълномощен посланик на Република България във Френската република, и за
извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Княжество Монако със седалище в Париж
Указ № 189 за насрочване на частичен
избор за кмет на кметство Гагово, община Попово, област Търговище, на
12 октомври 2014 г.
Указ № 197 за възлагане на парламентарната група на Движение за права
и свободи да посочи кандидат за министър-председател

Министерски съвет
 Постановление № 214 от 24 юли
2014 г. за определяне размера на месечното възнаграждение на държавните служители – стажанти по Закона за Министерството на вътрешните работи
 Постановление № 215 от 24 юли
2014 г. за допълнение на Тарифата
за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители, приета с Постановление № 92 на
Министерския съвет от 2006 г.
 Постановление № 217 от 25 юли
2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г.
 Постановление № 218 от 25 юли
2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за
2014 г.

 Постановление № 219 от 25 юли
2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Комисията
за отнемане на незаконно придобито
имущество и по бюджета на Коми
сията за защита от дискриминация
за 2014 г.
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 Постановление № 220 от 25 юли
2014 г. за одобряване на допълнителни
разходи по бюджета на Националната
разузнавателна служба за 2014 г.
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 Постановление № 221 от 25 юли
2014 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/
бюджетни програми по бюджета на
Министерството на вътрешните работи за 2014 г.
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 Постановление № 222 от 25 юли
2014 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към
министъра на вътрешните работи
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 Постановление № 223 от 25 юли
2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2014 г.
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 Постановление № 224 от 25 юли
2014 г. за одобряване на допълнителен
трансфер за бюджета на община Бургас за 2014 г.

7

4

 Постановление № 225 от 25 юли
2014 г. за одобряване на допълнителни
разходи по бюджета на Националната
служба за охрана за 2014 г. във връзка
с предоставянето за управление на
стопанство „Кричим“
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 Постановление № 226 от 25 юли
2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2014 г.
10
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 Постановление № 227 от 25 юли
2014 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики
по бюджета на Министерството на
външните работи за 2014 г.
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 Постановление № 228 от 25 юли
2014 г. за одобряване на допълнителен
трансфер за Българската академия
на науките за 2014 г. за закупуване
на оборудване и софтуер, необходими
за изграждане на многофункционален
компютърен комплекс
11
 Постановление № 229 от 25 юли
2014 г. за одобряване на допълнителни
разходи по бюджета на Агенцията за
ядрено регулиране за 2014 г.
11
 Постановление № 230 от 25 юли
2014 г. за изменение и допълнение на
Правилника за вписванията, одобрен с
Постановление № 1486 на Министерския съвет от 1951 г.
11
 Постановление № 231 от 28 юли
2014 г. за отменяне на Наредбата за
изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, марки
рането и почистването му, както и
за третирането и транспортирането
на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили, приета с Постановление № 50 на Министерския съвет от
2006 г.
16
 Решение № 553 от 25 юли 2014 г. за
предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства – строителни материали, от находище „Дядово“,
разположено в землищата на с. Дядово
и с. Езеро, община Нова Загора, област
Сливен, на „Инмат“ – ООД, София
17
Министерство
на икономиката и енергетиката
 Договор между правителството на
Република България и правителството на Боливарска република Венецуела
за сътрудничество в областта на туризма
21
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № РД-16-869 от 2011 г. за
изчисляването на общия дял на енергията от възобновяеми източници
в брутното крайно потребление на
енергия и потреблението на биогорива
и енергия от възобновяеми източници
в транспорта
22
Министерство
на транспорта,
информационните
технологии и съобщенията
 Спогодба между правителството на
Република България и правителство-
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то на Алжирскатa демократична и
народна република за морско търговско корабоплаване
25
Министерство
на здравеопазването
 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за
сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука
29
Министерство
на земеделието и храните
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 1 от 2013 г. за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински
продукти, продукти от аквакултури
и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и eтикетирането
31
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 24 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка
„Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г.
49
Министерство
на образованието и науката
 Наредба за изменение на Наредба № 3
от 2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне
на числеността на персонала в системата на народната просвета
52
Министерство
на труда и социалната
политика
Министерство
на здравеопазването
 Наредба № РД-07-3 от 18 юли 2014 г.
за минималните изисквания за микроклимата на работните места
52
Министерство
на труда и социалната
политика
 Наредба за изменение на Наредба
№ РД-07-5 от 2008 г. за условията и
реда за отпускане на целева помощ за
отопление
58
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 183

ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Гагово, община Попово, област
Търговище, на 12 октомври 2014 г.
Издаден в София на 25 юли 2014 г.

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България

Президент на републиката:
Росен Плевнелиев

ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Сергей Пенчев Мичев – из
вънреден и пълномощен посланик на Репуб
лика България в Република Индонезия, и
за извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Република Сингапур
със седалище в Джакарта.
Изпълнението на указа възлагам на ми
нистъра на външните работи.

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

Издаден в София на 23 юли 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
5186

УКАЗ № 184
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Ангел Христов Чолаков – из
вънреден и пълномощен посланик на Репуб
лика България във Френската република, и
за извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Княжество Монако
със седалище в Париж.
Изпълнението на указа възлагам на ми
нистъра на външните работи.
Издаден в София на 23 юли 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
5187

УКАЗ № 189
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
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УКАЗ № 197
На основание чл. 99, ал. 3 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Възлагам на парламентарната група на Дви
жение за права и свободи да посочи кандидат
за министър-председател.
Издаден в София на 30 юли 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
5269

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 214
ОТ 24 ЮЛИ 2014 Г.

за определяне размера на месечното възнаграждение на държавните служители – стажанти по Закона за Министерството на
вътрешните работи
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Основното месечно възнагражде
ние на държавните служители – стажанти в
Министерството на вътрешните работи, за
периода на първоначалното професионално
обучение е 80 на сто от основното месечно
възнаграждение за най-ниската изпълнителска
или младши изпълнителска длъжност.
Чл. 2. На държавните служители – стажан
ти, се изплаща допълнително възнаграждение
за прослужено време при условията и в раз
мерите, определени за държавните служители
в Министерството на вътрешните работи.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 177, ал. 4 от Закона за Министер
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ството на вътрешните работи и чл. 81, ал. 1
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г.
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215
ОТ 24 ЮЛИ 2014 Г.

за допълнение на Тарифата за таксите и
разноските към Закона за частните съдебни
изпълнители, приета с Постановление № 92
на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ,
бр. 35 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В т. 26 „Забележки“ се създава т. 6:
„6. Върху сумата, която длъжникът е пога
сил в срока за доброволно изпълнение, такса
не се събира.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 217
ОТ 25 ЮЛИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разхо
ди по бюджета на Министерството на труда
и социалната политика за 2014 г. в размер
3 000 000 лв. за субсидирана заетост по Нацио
нална програма „Сигурност“ към Националния
план за действие по заетостта през 2014 г.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите по
централния бюджет за 2014 г.
Чл. 2. Със сумата 3 000 000 лв. да се уве
личат разходите по Политика в областта на
заетостта, по бюджетна програма „Осигуряване
на заетост и повишаване на качеството на ра
ботната сила на безработните и заетите лица“.
Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат показателите по чл. 14, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г.
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Чл. 4. Министърът на труда и социалната
политика да извърши съответните промени
по бюджета на Министерството на труда и
социалната политика за 2014 г. и да уведоми
министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да из
върши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на труда и социалната
политика.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
5162

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 218
ОТ 25 ЮЛИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на земеделието
и храните за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни средства
в размер 1 000 000 лв. за 2014 г. по бюджета
на Министерството на земеделието и храните
за закупуване на противоградови ракети във
връзка с усложнената метеорологична обста
новка в страната.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите по
централния бюджет за 2014 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по Политика в областта
на земеделието и селските райони, бюджетна
програма „Растениевъдство“ по бюджета на
Министерството на земеделието и храните.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увели
чат показателите по чл. 21, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 3. Министърът на земеделието и хра
ните да извърши съответните промени по
бюджета за 2014 г. на Министерството на зе
меделието и храните и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да из
върши съответните промени по централния
бюджет за 2014 г.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на земеделието и храните.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
5163

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219
ОТ 25 ЮЛИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и по бюджета
на Комисията за защита от дискриминация
за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в общ размер 350 000 лв. за 2014 г., разпреде
лени, както следва:
1. по бюджета на Комисията за отнемане на
незаконно придобито имущество – 300 000 лв.
за ремонт и преустройство на предоставени
те на комисията работни помещения в гр.
Пловдив;
2. по бюджета на Комисията за защита
от дискриминация – 50 000 лв. за ремонт на
предоставените на комисията работни поме
щения в гр. София.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят чрез
преструктуриране на разходите по централния
бюджет за 2014 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1 да
се увеличат показателите по чл. 29, ал. 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2 да се
увеличат показателите по чл. 27, ал. 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г.
Чл. 3. Председателят на Комисията за от
немане на незаконно придобито имущество
да извърши произтичащите от чл. 1, ал. 1,
т. 1 промени по бюджета на Комисията за
отнемане на незаконно придобито имуще
ство за 2014 г. и да уведоми министъра на
финансите.
Чл. 4. Председателят на Комисията за
защита от дискриминация да извърши про
изтичащите от чл. 1, ал. 1, т. 2 промени по
бюджета на Комисията за защита от дискри
минация за 2014 г. и да уведоми министъра
на финансите.
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Чл. 5. Министърът на финансите да из
върши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага съответно на председателя на Коми
сията за отнемане на незаконно придобито
имущество и на председателя на Комисията
за защита от дискриминация.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
5164

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 220
ОТ 25 ЮЛИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Националната разузнавателна
служба за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер 2 000 000 лв. по бюджета на Наци
оналната разузнавателна служба за 2014 г. за
неотложни разходи за обезпечаване дейността
на службата.
(2) Разходите по ал. 1 са за сметка на
предвидените средства по централния бюджет
за 2014 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат показателите по чл. 31, ал. 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г.
Чл. 3. Директорът на Националната раз
узнавателна служба да извърши налагащите
се промени по бюджета на Националната
разузнавателна служба за 2014 г. и да уведоми
министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да из
върши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на директора на Националната
разузнавателна служба.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
5165
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221
ОТ 25 ЮЛИ 2014 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на вътрешните работи
за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по „Поли
тика в областта на защита на националната
сигурност, противодействие на престъпността
и опазване на обществения ред, сигурност на
границите, пожарна безопасност и защита
на населението“, разпределени по бюджетни
програми, както следва:
1. Намаление на утвърдените разходи по
бюджетна програма „Пожарна безопасност и
защита на населението при пожари, бедствия
и извънредни ситуации“ с 3 212 500 лв.
2. Намаление на утвърдените разходи по
бюджетна програма „Информационно оси
гуряване, обучение и квалификация, меди
цинско и административно обслужване“ със
7 288 000 лв.
3. Увеличение на утвърдените разходи по
бюджетна програма „Противодействие на
престъпността, опазване на обществения ред
и превенция, миграция, граничен контрол и
охрана на държавната граница“ с 10 500 500 лв.
Чл. 2. Със сумата 4 273 890 лв. да се на
малят показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 3. Министърът на вътрешните работи да
извърши налагащите се промени по бюджета
на Министерството на вътрешните работи за
2014 г. и да уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. В приложение № 5 към чл. 5 от По
становление № 3 на Министерския съвет от
2014 г. за изпълнението на държавния бюджет
на Република България за 2014 г. (обн., ДВ,
бр. 8 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 18, 25, 30, 31,
34, 36, 37, 44, 45, 47, 50, 52, 53, 55, 57, 60 и 61 от
2014 г.), в пореден № 9 числото „955 123 199“
се заменя с „959 397 089“.
§ 2. Постановлението се приема на основа
ние чл. 109, ал. 1 и 2 от Закона за публичните
финанси и чл. 78 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2014 г.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на вътрешните работи.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
5166

ВЕСТНИК
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 222
ОТ 25 ЮЛИ 2014 Г.

за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на вътрешните
работи
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Определя второстепенните
разпоредители с бюджет към министъра на
вътрешните работи съгласно приложението.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Постановление № 50 на
Министерския съвет от 2014 г. за определяне
на второстепенните разпоредители с бюджет
към министъра на вътрешните работи (ДВ,
бр. 23 от 2014 г.).
§ 2. Постановлението се приема на осно
вание чл. 11, ал. 8 от Закона за публичните
финанси.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
1 юли 2014 г.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
Приложение
към член единствен
Второстепенни разпоредители с бюджет
към министъра на вътрешните работи
1. Директорът на Главна дирекция „Крими
нална полиция“.
2. Директорът на Главна дирекция „Охрани
телна полиция“.
3. Директорът на Главна дирекция „Гранична
полиция“.
4. Директорът на Главна дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“.
5. Директорът на дирекция „Международни
проекти“.
6. Директорът на дирекция „Управление на
собствеността и социални дейности“.
7. Директорът на дирекция „Национална
система 112“.
8. Ректорът на Академията на Министерството
на вътрешните работи.
9. Директорът на Медицинския институт на
Министерството на вътрешните работи.
10. Директорът на административна дирекция
„Комуникационни и информационни системи“.
11. Директорът на Столичната дирекция на
вътрешните работи.
12. Директорът на Областната дирекция на
Министерството на вътрешните работи – Бла
гоевград.
13. Директорът на Областната дирекция на
Министерството на вътрешните работи – Бургас.
14. Директорът на Областната дирекция на
Министерството на вътрешните работи – Варна.
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15. Директорът на Областната дирекция на
Министерството на вътрешните работи – Велико
Търново.
16. Директорът на Областната дирекция на
Министерството на вътрешните работи – Видин.
17. Директорът на Областната дирекция на
Министерството на вътрешните работи – Враца.
18. Директорът на Областната дирекция на Ми
нистерството на вътрешните работи – Габрово.
19. Директорът на Областната дирекция на
Министерството на вътрешните работи – Добрич.
20. Директорът на Областната дирекция на
Министерството на вътрешните работи – Кър
джали.
21. Директорът на Областната дирекция на
Министерството на вътрешните работи – Кюс
тендил.
22. Директорът на Областната дирекция на
Министерството на вътрешните работи – Ловеч.
23. Директорът на Областната дирекция на Ми
нистерството на вътрешните работи – Монтана.
24. Директорът на Областната дирекция на
Министерството на вътрешните работи – Па
зарджик.
25. Директорът на Областната дирекция на
Министерството на вътрешните работи – Перник.
26. Директорът на Областната дирекция на
Министерството на вътрешните работи – Плевен.
27. Директорът на Областната дирекция на Ми
нистерството на вътрешните работи – Пловдив.
28. Директорът на Областната дирекция на
Министерството на вътрешните работи – Разград.
29. Директорът на Областната дирекция на
Министерството на вътрешните работи – Русе.
30. Директорът на Областната дирекция на
Министерството на вътрешните работи – Си
листра.
31. Директорът на Областната дирекция на
Министерството на вътрешните работи – Сливен.
32. Директорът на Областната дирекция на Ми
нистерството на вътрешните работи – Смолян.
33. Директорът на Областната дирекция на
Министерството на вътрешните работи – София.
34. Директорът на Областната дирекция на
Министерството на вътрешните работи – Стара
Загора.
35. Директорът на Областната дирекция на
Министерството на вътрешните работи – Тър
говище.
36. Директорът на Областната дирекция на Ми
нистерството на вътрешните работи – Хасково.
37. Директорът на Областната дирекция на
Министерството на вътрешните работи – Шумен.
38. Директорът на Областната дирекция на
Министерството на вътрешните работи – Ямбол.
39. Председателят на Държавната агенция за
бежанците при Министерския съвет.
5167
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 223
ОТ 25 ЮЛИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на културата
за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер 40 000 лв. по бюджета на Министер
ството на културата за 2014 г. за финансиране
на дейности по доизграждане на Wi-Fi мрежа
в сградата на ,,Национален дворец на култура
та – Конгресен център София“ – ЕАД, София.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите по
централния бюджет за 2014 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по бюджетна програма
„Администрация“.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увели
чат показателите по чл. 17, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 3. (1) Министърът на културата да
извърши налагащите се промени по бюджета
на Министерството на културата за 2014 г. и
да уведоми министъра на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши
произтичащите от чл. 1 промени по централ
ния бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на културата.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
5168

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 224
ОТ 25 ЮЛИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителен трансфер за
бюджета на община Бургас за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителен трансфер в
размер 7 800 000 лв. за бюджета на община
Бургас за 2014 г. за доизграждане конструк
цията на надлез над товарна жп гара.
Чл. 2. Допълнителният трансфер по чл. 1
да се осигури, както следва:
1. за сметка на предвидените средства по
централния бюджет за 2014 г. – 800 000 лв.;
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2. чрез преструктуриране на разходите по
централния бюджет за 2014 г. – 7 000 000 лв.
Чл. 3. Министърът на финансите да извър
ши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаи
моотношения на община Бургас с централния
бюджет за 2014 г.
Чл. 4. Препоръчва на кмета на община
Бургас общината да участва и със собствени
средства в изграждането на обекта по чл. 1.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 89, ал. 1 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2014 г. и
чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите и на
кмета на община Бургас.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
5188

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 225
ОТ 25 ЮЛИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Националната служба за охрана
за 2014 г. във връзка с предоставянето за
управление на стопанство „Кричим“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Националната служба за охрана
за 2014 г. в размер 180 000 лв. за издръжка на
стопанство „Кричим“ до края на годината.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на намаление на бюджетното взаимо
отношение на централния бюджет с бюджета
на Министерството на финансите за 2014 г.
(3) Със сумата по ал. 1 се намаляват разхо
дите по бюджетна програма „Администрация“
по бюджета на Министерството на финансите
за 2014 г.
(4) Със сумата 80 000 лв. се намаляват
показателите по чл. 9, ал. 3 и съответно се
увеличават показателите по чл. 30, ал. 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г.
Чл. 2. Началникът на Националната служба
за охрана да извърши налагащите се проме
ни по бюджета на Националната служба за
охрана за 2014 г. и да уведоми министъра на
финансите.
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Чл. 3. Министърът на финансите да из
върши съответните промени по бюджета на
Министерството на финансите и по централния
бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основа
ние чл. 109, ал. 2 и 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. В приложение № 5 към чл. 5 от Пос
тановление № 3 на Министерския съвет от
2014 г. за изпълнението на държавния бюджет
на Република България за 2014 г. (обн., ДВ,
бр. 8 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 18, 25, 30, 31,
34, 36, 37, 44, 45, 47, 50, 52, 53, 55, 57 и 60 от
2014 г.) се правят следните изменения:
1. В пореден № 6 числото „233 999 000“ се
заменя с „233 899 000“.
2. В пореден № 27 числото „31 000 000“ се
заменя с „31 100 000“.
§ 3. В Устройствения правилник на Ми
нистерството на финансите, приет с Поста
новление № 249 на Министерския съвет от
2009 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2009 г.; изм. и доп.,
бр. 102 от 2009 г., бр. 30, 46, 64 и 79 от 2010 г.,
бр. 2, 34, 48 и 97 от 2011 г., бр. 6, 22, 58 и 90
от 2012 г., бр. 56, 74, 77 и 88 от 2013 г. и бр. 58
от 2014 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 5, т. 2 думите „ръководи и коор
динира дейността по съставянето на проекта
на военновременния бюджет на страната“ се
заличават.
2. В чл. 8, ал. 2 числото „643“ се заменя
с „622“.
3. В чл. 15, т. 7 думите „стопанство „Кри
чим“ и запетаята след тях се заличават.
4. В чл. 21 т. 13 се изменя така:
„13. поддържа база от данни за усвоява
нето на финансовите средства от резерва за
предотвратяване, овладяване и преодоляване
на последиците от бедствия;“.
5. В чл. 23, т. 10 думите „извънбюджетните
сметки“ се заменят със „сметки за средства
от Европейския съюз и сметки за чужди
средства“.
6. Навсякъде в текста думите „първосте
пенен разпоредител с бюджетни кредити“,
„първостепенните разпоредители с бюджетни
кредити“, „второстепенните разпоредители с
бюджетни кредити“, „второстепенни разпоре
дители с бюджетни кредити“ и „разпоредители
с бюджетни кредити“ се заменят съответно
с „първостепенен разпоредител с бюджет“,
„първостепенните разпоредители с бюджет“,
„второстепенните разпоредители с бюджет“,
„второстепенни разпоредители с бюджет“ и
„разпоредители с бюджет“.
7. В приложението към чл. 8, ал. 3:
а) в наименованието числото „643“ се за
меня с „622“;
б) на ред „Обща администрация“ числото
„152“ се заменя със „131“;
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в) на ред „дирекция „Финанси и управле
ние на собствеността“ числото „96“ се заменя
със „75“.
§ 4. В Правилника за устройството и дей
ността на Националната служба за охрана при
Президента на Република България, приет с
Постановление № 151 на Министерския съвет
от 1992 г. (обн., ДВ, бр. 66 от 1992 г.; изм. и
доп., бр. 82 от 1992 г.; бр. 5 от 1995 г., бр. 13,
16, 22, 63 и 83 от 1996 г., бр. 25, 36 и 41 от
1997 г., бр. 13 от 1999 г., бр. 111 от 2001 г.,
бр. 7 от 2003 г., бр. 56 и 83 от 2005 г., бр. 78
от 2006 г., бр. 70 от 2007 г., бр. 96 от 2009 г.,
бр. 25 и 58 от 2010 г., бр. 48 от 2011 г. и бр. 58
от 2012 г.), се правят следните изменения:
1. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. Националната служба за охрана
осигурява за сметка на своя бюджет ползва
нето и управлението на стопанство „Кричим“
и охраната на стопанство „Евксиноград“ и
обект „Шабла“, комплекс „Бояна“.“
2. В приложението към чл. 2, ал. 2 (по
верително) се правят изменения съгласно
приложението (поверително).
§ 5. В Устройствения правилник на Дър
жавната комисия по хазарта и на нейната
администрация, приет с Постановление № 278
на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 90
от 2012 г.), в чл. 2 думите „второстепенен раз
поредител с бюджетни кредити“ се заменят
с „второстепенен разпоредител с бюджет“.
§ 6. В Устройствения правилник на Из
пълнителна агенция „Одит на средствата
от Европейския съюз“ към министъра на
финансите, приет с Постановление № 346 на
Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 5
от 2009 г.; изм. и доп., бр. 34 от 2009 г., бр. 34
и 52 от 2010 г., бр. 2 и 97 от 2011 г. и бр. 6, 22
и 58 от 2012 г.), в чл. 3, ал. 2 думите „второ
степенен разпоредител с бюджетни кредити“
се заменят с „второстепенен разпоредител с
бюджет“.
§ 7. В Устройствения правилник на Агенци
ята за държавна финансова инспекция, приет с
Постановление № 167 на Министерския съвет
от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 56 от 2006 г.; изм. и
доп., бр. 65 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 61 от
2008 г., бр. 30 и 85 от 2009 г., бр. 34 от 2010 г.,
бр. 2 и 92 от 2011 г. и бр. 6, 22, 49, 58 и 90 от
2012 г.), в чл. 2, ал. 3 думите „второстепенен
разпоредител с бюджетни кредити“ се заменят
с „второстепенен разпоредител с бюджет“.
§ 8. В Правилника за прилагане на Закона
за държавната финансова инспекция, приет
с Постановление № 197 на Министерския
съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 65 от 2006 г.;
изм. и доп., бр. 20 от 2008 г., бр. 30 от 2009 г.,
бр. 92 от 2011 г. и бр. 60 от 2014 г.), се правят
следните изменения:
1. В чл. 2, ал. 2 т. 3 се отменя.
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2. В чл. 35 думата „републиканския“ се
заменя с „държавния“, а думите „извънбю
джетни сметки или фондове“ се заличават.
§ 9. В Правилника за прилагане на Закона
за митниците, приет с Постановление № 270
на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ,
бр. 149 и 150 от 1998 г.; попр., бр. 154 от 1998 г.;
изм. и доп., бр. 25 от 1999 г., бр. 14 от 2000 г.,
бр. 4 и 82 от 2001 г., бр. 79 от 2002 г., бр. 94
от 2003 г., бр. 96 от 2005 г., бр. 68 от 2006 г.,
бр. 46 от 2007 г., бр. 17 от 2008 г., бр. 100 от
2009 г., бр. 58 от 2010 г. и бр. 73 от 2013 г.),
навсякъде в текста думите „републиканския
бюджет“ се заменят с „държавния бюджет“.
§ 10. В Постановление № 215 на Минис
терския съвет от 1999 г. за приемане на Ус
тройствен правилник на Министерството на
финансите и за преобразуване и закриване на
административни структури към министъра на
финансите (обн., ДВ, бр. 104 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 112 от 1999 г., бр. 30 от 2000 г., бр. 4,
16, 17, 55 и 87 от 2001 г., бр. 9 и 79 от 2002 г.,
бр. 42, 49 и 102 от 2003 г., бр. 8, 64 и 106 от
2004 г., бр. 27, 56, 76, 90 и 103 от 2005 г., бр. 2,
37, 48, 56, 65, 77, 90 и 93 от 2006 г., бр. 11, 26,
53 и 84 от 2007 г., бр. 37, 61, 79 и 108 от 2008 г.,
бр. 81, 85, 90, 100, 101 и 102 от 2009 г., бр. 2,
34, 46, 64 и 88 от 2010 г., бр. 92 от 2011 г., бр. 6
и 90 от 2012 г. и бр. 73 от 2013 г.), в чл. 4 се
правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „първостепенен разпо
редител с бюджетни кредити“ се заменят с
„първостепенен разпоредител с бюджет“.
2. В ал. 2 в основния текст думите „Второ
степенни разпоредители с бюджетни кредити“
се заменят с „Второстепенни разпоредители
с бюджет“.
§ 11. Трудовите и служебните правоотно
шения със служителите на Министерството на
финансите, работещи в стопанство „Кричим“,
чиито длъжности преминават в Националната
служба за охрана, се уреждат при условията
и по реда на чл. 87а от Закона за държавния
служител и чл. 123 от Кодекса на труда.
§ 12. Министерството на финансите и На
ционалната служба за охрана да организират
предаването и приемането на имуществото,
заведено по баланса на Министерството на
финансите във връзка с управлението на
стопанство „Кричим“.
§ 13. Постановлението влиза в сила от
1 август 2014 г.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
5189
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 226
ОТ 25 ЮЛИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на финансите
за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на финансите
за 2014 г. в размер 7 365 000 лв., разпределени,
както следва:
1. за дейности, свързани с повишава
не съби раемост та на п убли чни те п ри хо
ди – 4 500 000 лв.;
2. за развитие и поддръжка на информаци
онни системи и информационни инфраструк
тури – 1 365 000 лв.;
3. за защита на държавния интерес във
връзка с образуваните съдебни и арбитражни
производства пред правораздавателните ор
гани в страната и в чужбина – 1 500 000 лв.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят,
както следва:
1. за сметка на предвидените разходи по
централния бюджет за 2014 г. – 3 305 000 лв.;
2. чрез преструктуриране на разходите по
централния бюджет за 2014 г. – 4 060 000 лв.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1 да
се увеличат разходите по Политика в областта
на ефективното събиране на всички държавни
приходи, бюджетна програма „Администри
ране на държавните приходи“ по бюджета
на Министерството на финансите за 2014 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2 да се
увеличат разходите по бюджетна програма
„Администрация“ по бюджета на Министер
ството на финансите за 2014 г.
(3) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 3 да се
увеличат разходите по Политика в областта на
устойчивите и прозрачни публични финанси,
бюджетна програма „Защита на публичните
финансови интереси“ по бюджета на Минис
терството на финансите за 2014 г.
(4) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увели
чат показателите по чл. 9, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 3. Министърът на финансите да из
върши съответните промени по бюджета на
Министерството на финансите за 2014 г. и по
централния бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. В чл. 18, ал. 1 от Постановление № 3
на Министерския съвет от 2014 г. за изпъл
нението на държавния бюджет на Република
България за 2014 г. (обн., ДВ, бр. 8 от 2014 г.;
изм., бр. 18, 25, 30, 31, 34, 36, 37, 44, 45, 47, 50,
52, 53, 55, 57 и 60 от 2014 г.) се правят след
ните изменения:
1. В основния текст числото „120 834,0“ се
заменя със „124 120,3“.
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2. В т. 3 числото „10 922,7“ се заменя с
„14 209,0“.
§ 2. Постановлението се приема на осно
вание чл. 109, ал. 3 и ал. 4, т. 3 от Закона за
публичните финанси.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
5190

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 227
ОТ 25 ЮЛИ 2014 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики по бюджета на Министерството
на външните работи за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики по бюджета на Министерството
на външните работи за 2014 г., както следва:
1. намаление на утвърдените разходи по
„Политика в областта на активната двустранна
и многостранна дипломация“ с 4 314 685 лв.,
в т.ч. по програми:
а) намаление на утвърдените разходи по
програма „Международно сътрудничество“ с
4 064 685 лв.;
б) намаление на утвърдените разходи по
програма „Визова политика и управление при
кризи“ с 250 000 лв.;
2. увеличение на утвърдените разходи по
„Политика в областта на развитието на ефек
тивна дипломатическа служба“ с 4 314 685 лв.,
в т.ч. по програми:
а) увеличение на утвърдените разходи по
програма „Администриране и осигуряване
на дипломатическата служба“ с 250 000 лв.;
б) увеличение на у твърдените разходи
по програма „Управление на задграничните
представителства и подкрепа на българските
граждани в чужбина“ с 4 064 685 лв.
Чл. 2. Министърът на външните работи да
извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на външните работи за
2014 г. и да уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на външните работи.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
5191
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 228
ОТ 25 ЮЛИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителен трансфер за
Българската академия на науките за 2014 г.
за закупуване на оборудване и софтуер, необходими за изграждане на многофункционален
компютърен комплекс
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер
в размер 4 000 000 лв. за Българската акаде
мия на науките за 2014 г. чрез бюджета на
Министерството на образованието и науката
за закупуване на оборудване и софтуер, необ
ходими за изграждане на многофункционален
компютърен комплекс.
(2) Сумата по ал. 1 да се осигури за сметка
на преструктуриране на разходите по централ
ния бюджет за 2014 г.
Чл. 2. (1) Министърът на образованието и
науката да извърши налагащите се промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2014 г. и да уведоми министъра
на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши
произтичащите от чл. 1 промени по централ
ния бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на образованието
и науката и на председателя на Българската
академия на науките.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
5192

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229
ОТ 25 ЮЛИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Агенцията за ядрено регулиране
за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Агенцията за ядрено регулиране
за 2014 г. в размер 700 000 лв. за възлагане на
експертизи с цел обезпечаване на процеса по
лицензиране и контрол по Закона за безопасно
използване на ядрената енергия.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите по
централния бюджет за 2014 г.
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(3) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увели
чат показателите по чл. 37, ал. 2 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 2. Председателят на А генцията за
ядрено регулиране да извърши съответните
промени по бюджета на Агенцията за ядрено
регулиране за 2014 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да из
върши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на председателя на Агенцията за
ядрено регулиране.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
5193

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 230
ОТ 25 ЮЛИ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Правилника
за вписванията, одобрен с Постановление
№ 1486 на Министерския съвет от 1951 г.
(обн., Изв., бр. 101 от 1951 г.; изм., бр. 30
от 1955 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 82 от 1996 г.,
бр. 86 от 1997 г., бр. 14 от 2000 г., бр. 5 и 16
от 2001 г., бр. 69 от 2004 г., бр. 67 от 2005 г.
и бр. 22 от 2008 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Буква „б“ се изменя така:
„б) договорите, с които се прехвърля на
следство (чл. 212 ЗЗД), актовете, с които се
удостоверява наследствено правоприемство,
в което има недвижими имоти;“.
2. В буква „е“ накрая се поставя запетая и
се добавя „а по искане на една от страните – и
предварителните договори за прехвърляне или
учредяване на вещни права върху недвижими
имоти“.
3. Буква „и“ се изменя така:
„и) актовете, с които е извършена поправка
на очевидна фактическа грешка във вписани
актове;“.
4. Създават се букви „к“ и „л“:
„к) преписи от обявените завещания с
предмет недвижим имот и права върху не
движим имот; при универсално завещание
наличието на недвижим имот в съответния
съдебен район се удостоверява с декларация с
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нотариално удостоверен подпис от страна на
ползващото се от завещанието лице, в която
се посочват известните му недвижими имоти
в съответния съдебен район; декларацията
се представя заедно със завещанието пред
съдията по вписванията, в чийто район се
намира имотът;
л) всички други актове, за които е пред
видено със закон, че подлежат на вписване.“
§ 2. В чл. 5, буква „в“ думите „по чл. 4,
буква „и“ се заменят с „по чл. 4, буква „к“ и
текстът до края на изречението се заличава.
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) буква „а“ се изменя така:
„а) собственото, бащиното и фамилното
име (име съобразно отечественото право),
местожителството (постоянният адрес) и един
ният граждански номер на страните (или друг
идентификационен номер), а когато няма та
къв – мястото и датата на раждане; когато една
от страните е търговец или друго юридическо
лице, посочват се фирмата (наименованието)
и организационната форма; посочват се и
съдът по регистрация, номерът на фирменото
дело, седалището и кодът по БУЛСТАТ, а за
вписаните в търговския регистър към Аген
цията по вписванията – ЕИК; за местните и
чуждестранните юридически лица, които нямат
съдебна регистрация в Република България,
се посочват фирмата, седалището и кодът по
БУЛСТАТ или друг идентификационен номер;“
б) в буква „в“ думите „номера на имота“
се заменят с „номера на поземления имот“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Разпоредбата на буква „в“ не се при
лага спрямо договорите за прехвърляне на
наследство, преписи от обявените завещания,
актовете, с които се удостоверява наследствено
правоприемство, и спрямо договорите, които
имат за предмет търговско предприятие. В
тези случаи се представя декларация с нота
риално удостоверен подпис на прехвърлителя,
съдържаща описание на недвижимите имоти,
включени в наследството, съответно – в тър
говското предприятие.“
3. Създава се ал. 4:
„(4) Скица-копие от кадастралната карта
не се прилага при вписвания, отбелязвания и
заличавания по чл. 11, 17, 18, 19, 22, чл. 22а,
ал. 1 и 3, чл. 23, 24, 25, 26 и 31.“
§ 4. В чл. 7, буква „б“ думите „по букви
„б“ – „и“ на чл. 4“ се заменят с „по букви
„б“ – „л“ на чл. 4“.
§ 5. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „по чл. 4, букви „б“ – „и“
се заменят с „по чл. 4, букви „б“ – „л“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Молбата за вписване се подава в един
или повече еднообразни екземпляра и съдържа:
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а) името/наименованието и адреса на мо
лителя, на неговия законен представител или
пълномощник, ако има такъв, както и един
ния граждански номер на молителя; когато
молбата за вписване се подава от нотариус,
се посочват името на нотариуса, районът
на действие, номерът, под който е вписан в
регистъра на нотариалната камара, както и
телефонът или електронният му адрес;
б) вида на акта, чието вписване се иска,
както и датата на неговото сключване, съот
ветно датата на издаването му;
в) други обстоятелства като поредност на
вписване на актовете;
г) изброяване на приложените документи;
д) подпис на молителя.“
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Към молбата за вписване се прилагат:
а) представеният за вписване акт в мини
мален брой екземпляри съгласно посочените
в ал. 4;
б) документи, предвидени в закон;
в) пълномощно, когато молбата се подава
от пълномощник;
г) документ за внесена държавна такса за
вписване.“
4. Създава се ал. 4:
„(4) За вписване на нотариалните актове
по чл. 4, буква „а“ се представят не по-мал
ко от четири еднакви първообраза за тях. За
вписване на всички други актове по чл. 4,
букви „б“ – „л“ се представят оригинал от
акта и два официално заверени преписа от
него или три такива преписа, ако не може
да се представи оригиналът – съответно три
нотариално заверени преписа от обявените
завещания с предмет недвижим имот и права
върху недвижим имот.“
5. Досегашната ал. 3 става ал. 5.
§ 6. Създават се чл. 8а и 8б:
„Чл. 8а. (1) Молбата за вписване се подава
до съдията по вписванията чрез службата
по вписванията по местонахождението на
недвижимия имот.
(2) В момента на постъпването на молбата
по ал. 1 в службата по вписванията се дава
номер от входящия регистър, след което върху
молбата се отразяват датата, часът и мину
тата на приемането є и полученият номер
от регистъра.
(3) Когато молбата е подадена в два или
повече еднообразни екземпляра, вторият и
следващите екземпляри се връщат на лицето
с отразени върху тях данните по ал. 2.
(4) В службите по вписванията при районни
те съдилища, където със заповед на министъра
на правосъдието има назначен ръководител
на съдиите по вписванията, се определя еже
дневно дежурен съдия по вписванията, който
приема, преглежда и разпределя актовете.
Чл. 8б. До края на работния ден, в който
е записана молбата във входящия регистър,
съдията по вписванията:
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а) разпорежда вписването на представения
акт, като в разпореждането се посочват датата
на постановяването му, правното основание
за вписване и в коя част от имотната партида
да бъде извършено вписването;
б) отказва вписването с определение в
случаите по чл. 32а.“
§ 7. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 изречение второ се изменя така:
„След разпореждането на съдията по вписва
нията данните от акта, които образуват имот
ната партида, се въвеждат в информационната
система, като полученият том и номер от
съответната книга заедно с входящия номер
на молбата за вписване и номерът на имотната
партида се записват върху акта.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Службата по вписванията въвежда в
информационната система данните за акта,
страните и имота и снема електронен образ
от подписания от съдията по вписванията
акт. След това актът се подрежда в съответната
книга и в срок до 3 дни от постъпването на
молбата третият и следващите екземпляри от
вписания акт с нанесени върху тях данните
по ал. 1 се връщат на правоимащия.“
3. В ал. 3 думите „вторият и третият“ се
заменят с „третият и следващите“.
4. В ал. 4 думите „под страх от отговор
ност“ се заличават.
§ 8. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При вписване на брачни договори,
продажба на наследство, актове за делба, за
спогодба, за замяна на недвижими имоти,
намиращи се в различни райони, прехвър
ляне на търговско предприятие и на актове,
с които се извършва непарична вноска на
такива имоти, се представят най-малко по
два броя преписи за всеки от районите, като
се прилагат и нужните разноски.“
2. В ал. 3 накрая се поставя запетая и се
добавя „както и при вписване на всички други
актове извън изброените в ал. 1“.
§ 9. В чл. 11, буква „в“ думите „по чл. 4,
букви „з“ и „и“ се заменят с „по чл. 4, букви
„з“, „к“ и „л“.
§ 10. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. В ал. 2:
а) в изречение първо думите „томът и
страницата на“ се заменят с „номерът от“;
б) в изречение второ думите „където има
въведен програмен продукт за водене на
имотни партиди“ се заличават.
2. В ал. 3 думите „в чл. 9“ се заменят с „в
чл. 8, 8а, 8б и 9“.
§ 11. В чл. 15, ал. 2 думите „чл. 8 и 9“ се
заменят с „чл. 8, 8а, 8б и 9“.
§ 12. В чл. 16, ал. 3 думите „чл. 8 и 9“ се
заменят с „чл. 8, 8а, 8б и 9“.
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§ 13. В чл. 20 думите в скобите „чл. 12,
ал. 3, чл. 73, ал. 2, чл. 109, ал. 1 и 2, чл. 117,
ал. 2, чл. 118, ал. 1, чл. 122, ал. 3 и чл. 128
от Семейния кодекс“ се заменят с „чл. 130
от Семейния кодекс“.
§ 14. В чл. 22 се създава изречение второ:
„Изтичането на срока на вписан договор за
наем или аренда се отбелязва по молба на
заинтересованото лице с нотариална заверка
на подписа.“
§ 15. В чл. 22а се правят следните изме
нения и допълнения:
1. В ал. 1 изречение второ се изменя така:
„Към удостоверението се прилага вписани
ят в търговския регистър договор за особен
залог заедно с нотариално заверена декларация
с описани недвижимите имоти – собственост
на предприятието, съгласно изискванията
на чл. 6.“
2. В ал. 2 думите „чл. 8 и 9“ се заменят с
„чл. 8, 8а, 8б и 9“.
§ 16. В чл. 30 думите „по чл. 8, ал. 2“ се
заменят с „по чл. 8, ал. 4“.
§ 17. В чл. 32а се правят следните изме
нения:
1. В ал. 1 думите „по чл. 33, буква „л“ се
заменят с „по чл. 33, буква „н“.
2. В ал. 2 думите „по чл. 33, буква „м“ се
заменят с „по чл. 33, буква „о“.
3. В ал. 3 думите „по чл. 33, буква „л“ се
заменят с „по чл. 33, буква „н“ и думите „по
чл. 33, буква „м“ се заменят с „по чл. 33,
буква „о“.
4. В ал. 4 думите „по чл. 33, буква „л“ се
заменят с „по чл. 33, буква „н“, думите „по
чл. 33, буква „м“ се заменят с „по чл. 33, буква
„о“ и думите „срещу подпис“ се заменят с „по
реда на Гражданския процесуален кодекс“.
5. Алинея 5 се отменя.
§ 18. В чл. 33 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В буква „б“ думите „букви „б“ – „и“ се
заменят с „букви „б“ – „л“.
2. Създават се нови букви „л“ и „м“:
„л) регистър за удостоверенията;
м) регистър за преписи;“.
3. Досегашните букви „л“ и „м“ стават
съответно букви „н“ и „о“.
§ 19. Създава се чл. 33б:
„Чл. 33б. (1) Книгите се водят и съхраняват
на хартиен носител, а регистрите – на хартиен
и на електронен носител.
(2) При противоречие в данните между
актовете в книгите и регистрите за верни се
приемат данните в книгите.
(3) При противоречие между данните, въве
дени на електронен носител от регистрите, и
тези на хартиен носител за верни се приемат
данните на хартиен носител.“
§ 20. Създава се чл. 33в:
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„Чл. 33в. (1) Техническа грешка е всяко
несъответствие между съдържанието на вписа
ния акт и въведени данни от него в имотната
партида или данни в азбучник или регистър,
воден на хартиен носител.
(2) Техническите грешки се установяват по
искане на заинтересовано лице или нотариус,
както и служебно от служител в службата
по вписванията. За установената техническа
грешка съответният служител съставя кон
стативен протокол, който се подписва от него
и се представя на съдията по вписванията.
(3) Поправянето на техническа грешка се
извършва чрез разпореждане на съдията по
вписванията.“
§ 21. Създава се чл. 33г:
„Чл. 33г. За извършване на вписванията по
поименната система и отразяване на данните от
актовете в имотни партиди, както и за воденето
и съхраняването на книгите и регистрите в
електронен формат, Агенцията по вписванията
поддържа информационна система.“
§ 22. Създава се чл. 33д:
„Чл. 33д. С влизането в сила на заповедта
на министъра на правосъдието по чл. 70 от
Закона за кадастъра и имотния регистър за
съответния съдебен район службата по впис
ванията започва водене на имотни партиди
на недвижимите имоти. Партидите се водят
като електронна база данни в единен формат
при спазване на условията на Закона за елек
тронния документ и електронния подпис.“
§ 23. Създава се чл. 33е:
„Чл. 33е. (1) Слу жбите по вписвани ята
поддържат информационна система.
(2) Имотният регистър се състои от пар
тидите на недвижимите имоти.
(3) Имотната партида се образува от на
личните данни във вписания акт съгласно
чл. 6 и книгите за вписване.
(4) Имотните партиди се разпечатват и на
хартиен носител.“
§ 24. Създава се чл. 33ж:
„Чл. 33ж. (1) Имотната партида на всеки
недвижим имот се състои от следните пет части:
1. част „А“ – за имота;
2. част „Б“ – за собственика и за при
знаването и прехвърлянето на правото на
собственост;
3. част „В“ – за учредяването и прехвър
лянето на други вещни права и за юридичес
ките факти и обстоятелствата, подлежащи на
вписване, освен тези по т. 4 и 5;
4. част „Г“ – за ипотеките;
5. част „Д“ – за възбраните.
(2) В част „А“ на партидата се вписват:
1. идентификаторът;
2. видът на имота – поземлен имот, сграда
или самостоятелен обект в сграда;
3. адресът, номерът на поземления имот;
4. границите на поземления имот (иден
тификаторите на съседните поземлени имо
ти, съответно на самостоятелните обекти в
сграда);
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5. площта в квадратни метри или в декари;
6. предназначението на имота;
7. етажността на сградата;
8. обстоятелството по чл. 67, ал. 2 от Закона
за наследството;
9. номерът на партидата, където има съз
дадена имотна партида по чл. 9, ал. 1.
(3) В част „Б“ на партидата:
1. се вписват:
а) името, ЕГН, датата и мястото на раж
дане или дру г идентификационен номер,
адресът – за собственика – физическо лице;
б) наименованиет о, организац ионната
форма, седалището, кодът по БУЛСТАТ, ЕИК
или друг идентификационен номер – за соб
ственика – юридическо лице;
в) на и менова н ие т о, орга н иза ц ион ната
форма, седалището и кодът по БУЛСТАТ или
друг идентификационен номер на държавното
юридическо лице, на което е предоставено
управлението – за недвижимите имоти – дър
жавна собственост;
г) наименованието, организационната фор
ма, седалището и кодът по БУЛСТАТ или друг
идентификационен номер на организациите
или юридическите лица на общинска бю
джетна издръжка, на които е предоставено по
реда на чл. 12, ал. 2 от Закона за общинската
собственост безвъзмездното стопанисване и
управление – за недвижимите имоти – об
щинска собственост;
д) наименованието и кодът на общината по
ЕКАТТЕ – за недвижимите имоти – общинска
собственост;
е) съдът, видът на регистъра и номерът на
тома и партидата – за местните юридически
лица, които са регистрирани в съдебен ре
гистър, и за чуждестранни юридически лица,
регистрирали клон в Република България;
ж) кодът по БУЛСТАТ или друг идентифи
кационен номер – за местните и чуждестран
ните юридически лица, които нямат съдебна
регистрация;
з) видът собственост – частна или пуб
лична;
и) при съсобственост – идеалните части
(дяловете), както и данните за съсобствени
ците, а при съпружеска имуществена общ
ност – данните за съпрузите;
к) актът, от който собственикът черпи
правото си;
л) номерът и датата на нотариалния акт
или на друг акт по чл. 112 от Закона за соб
ствеността, подлежащ на вписване, както и
датата на вписването;
м) исковите молби по чл. 114 от Закона за
собствеността;
н) обстоятелството, че актът по буква „к“
е под условие или срок;
2. се отбелязват:
а) молбата за вписване;
б) отказът на съдията по вписванията да
разпореди вписване;
в) жалбата срещу отказа по буква „б“.
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(4) В част „В“ на партидата:
1. се вписват:
а) видът на правото;
б) носителят на правото;
в) срокът, ако правото е срочно;
г) актът по чл. 112 от Закона за собстве
ността, подлежащ на вписване;
д) исковите молби по чл. 114 от Закона за
собствеността;
2. договорите, подлежащи на вписване:
а) вида на договора;
б) датата на ск лючването, страните и
предметът;
в) обстоятелството, че договорът е сключен
под условие или срок;
3. се отбелязват:
а) молбата за вписване;
б) отказът на съдията по вписванията да
разпореди вписване;
в) жалбата срещу отказа по буква „б“.
(5) В част „Г“ на партидата:
1. се вписват:
а) видът на ипотеката – законна, договорна
или за обезпечение пред съд;
б) видът, номерът, датата и издателят на акт,
въз основа на който е извършено вписването;
в) размерът на вземането, за чието обез
печаване е учредена ипотеката – главница,
лихви, разноски;
г) падежът;
д) кредиторът – съответно с данните за
него, посочени в ал. 3, т. 1;
е) длъжникът – съответно с данните за
него или за лицето, за чието задължение е
учредена ипотеката, ако то е различно от
собственика, посочени в ал. 3, т. 1;
ж) промените нa вземането;
з) заличаването на ипотеката и основанието;
и) обстоятелството, че договорът е сключен
под условие;
к) подновяването на ипотеката;
2. се отбелязват:
а) молбата за вписване;
б) отказът на съдията по вписванията да
разпореди вписване;
в) жалбата срещу отказа по буква „б“.
(6) В част „Д“ на партидата:
1. се вписват:
а) видът на възбраната – обща или за от
делен имот;
б) номерът и датата на акта за налагане на
възбраната и органът, наложил възбраната;
в) номерът и датата на вписване на въз
браната;
г) размерът на обезпечената сума;
д) заличаването на възбраната и основа
нието;
2. се отбелязват:
а) молбата за вписване;
б) отказът на съдията по вписванията да
разпореди вписване;
в) жалбата срещу отказа по буква „б“.“
§ 25. Създава се чл. 33з:
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„Чл. 33з. (1) Партида за недвижим имот
по чл. 33ж се създава еднократно при всяко
образуване на производство за вписване, отбе
лязване или заличаване. Следващо вписване,
отбелязване или заличаване не е основание за
създаване на нова имотна партида. Партида
за недвижим имот се създава и в случаите
на вписване на акт, с който имот се разделя
или съединява.
(2) При разделяне на недвижим имот се
откриват отделни партиди за всеки новообра
зуван имот с вписване на данните по чл. 33ж,
както и вещните права, ипотеките и други
вещни тежести върху разделения имот. В
партидата на разделения имот се вписват
номерата на партидите на новообразуваните
имоти и тя се архивира.
(3) В партидата на имот, образуван от
съединяване на имоти, се вписват данните
по чл. 33ж на образуващите го имоти, както
и вещните права, ипотеките и други вещни
тежести върху всеки от имотите. В партидите
на съединените имоти се вписват номерът на
партидата и идентификаторът от кадастъра
на новообразувания имот и те се архивират.“
§ 26. В чл. 34 ал. 3 се изменя така:
„(3) След приключване на вписванията
за всеки работен ден входящият регистър
се разпечатва на хартиен носител, който се
подписва от съдията по вписванията.“
§ 27. В чл. 35, ал. 3 думите „В края на
годината“ се заменят с „До 31 март на след
ващата година“.
§ 28. В чл. 36 ал. 3 се отменя.
§ 29. В чл. 40 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
думите „и издадените удостоверения“ се за
личават.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) В регистъра за удостоверенията се
записват издадените удостоверения.
(3) В регистъра за преписите се записват
издадените преписи.“
§ 30. Член 41 се изменя така:
„Чл. 41. (1) В края на календарната година
входящият регистър се подвързва, прошнурова
и заверява съгласно правилата на чл. 35, ал. 3.
(2) Агенцията по вписванията осигурява
архивирането и надеждното съхранение на
данните от информационната система.“
§ 31. В чл. 41б, ал. 1 думите „и в азбучния
указател“ се заличават.
§ 32. В чл. 42 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в изречение първо накрая се добавя „и
по партидите на лицата в информационната
система“;
б) в изречение второ думите „буква „л“ се
заменят с „буква „н“.
2. Създава се ал. 3:
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„(3) От информационната система може
да се предостави справка за вписвания по
лице в цялата страна. Тази справка обхваща
извършените вписвания, отбелязвания и зали
чавания във всички служби по вписванията,
където лицето е участвало като страна в акт,
подлежащ на вписване, от момента на отра
зяването им в информационната система.“
§ 33. В чл. 44 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) В случай че за определен имот е на
лице имотна партида в имотния регистър,
освен справката по ал. 1 може да се издаде
и заверен препис-извлечение от съответната
имотна партида.“
§ 34. В чл. 45 се правят следните изменения:
1. В буква „а“ думите „за определени лица“
се заменят със „за определено лице“.
2. В буква „б“ думите „за определени не
движими имоти“ се заменят със „за определен
недвижим имот“.
§ 35. В чл. 46, ал. 1 думата „лица“ се за
меня с „лице“, а думите „едно или няколко
определени лица“ се заменят с „лицето“.
§ 36. Създава се чл. 46а:
„Чл. 46а. Заявление за издаване на удос
товерение по чл. 45 може да се подава във
всяка служба по вписванията. Удостоверени
ето се издава по разпореждане на съдията по
вписванията от съответния съдебен район по
местонахождение на имота, където е необ
ходимо да се извърши удостоверяването. От
издаденото удостоверение се снема електронен
образ. Заявителят може да получи в посоче
на от него служба по вписванията заверен
препис от удостоверението, възпроизведен на
хартиен носител.“
§ 37. В чл. 47 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Удостоверението, което се издава за
определен имот, съдържа:
а) описание на недвижимия имот с данните
по чл. 6, ал. 1, буква „в“;
б) собственото, бащиното и фамилното
име (име съобразно отечественото право),
единния граждански номер на лицето и на
неговите праводатели (или друг идентифика
ционен номер), а когато няма такъв – мястото
и датата на раждане; когато е търговец или
друго юридическо лице, посочват се фирмата
(наименованието) и организационната форма;
посочват се и съдът по регистрация, номерът
на фирменото дело, кодът по БУЛСТАТ, а за
вписаните в търговския регистър към Аген
цията по вписванията – ЕИК; за местните и
чуждестранните юридически лица, които нямат
съдебна регистрация в Република България,
се посочват фирмата, седалището и кодът по
БУЛСТАТ или друг идентификационен номер;
в) периода, за който е извършена провер
ката;
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г) вписванията, отбелязванията и зали
чаванията за тежести и права, съответно
удостоверяване, че такива няма за съответния
недвижим имот;
д) име и подпис на служителя, изготвил
удостоверението;
е) име и подпис на съдията по вписванията.“
2. В ал. 2 буква „а“ се изменя така:
„а) данните, посочени в чл. 46, ал. 2, на
заявителя и на лицето, до което се отнася
справката, както и на неговите праводатели;“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) При искане за издаване на удостоверение
за вписване, отбелязване или заличаване относ
но определен имот или лице не е необходимо
представянето на копия от вписаните актове
относно имотите – предмет на проверката.“
§ 38. В чл. 50, ал. 2 думите „в регистъра по
чл. 33, буква „к“ се заменят със „съответно в
регистъра за удостоверенията или регистъра
за преписите“.
§ 39. В чл. 51 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думите „в регистъра по
чл. 33, буква „к“ се поставя запетая и се до
бавя „съответно в регистъра за преписите“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Агенцията по вписванията не предос
тавя незаверени копия на вписани актове.“
Допълнителна разпоредба
§ 40. Предвидените в правилника електрон
ни регистри, програмни продукти за водене
на имотни партиди и информационни системи
се въвеждат и поддържат по ред, определен
със заповед на министъра на правосъдието.
Заключителна разпоредба
§ 41. Параграф 36 влиза в сила на 15 юни
2015 г.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
5194

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231
ОТ 28 ЮЛИ 2014 Г.

за отменяне на Наредбата за изискванията за
реда и начина за инвентаризация на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили,
маркирането и почистването му, както и за
третирането и транспортирането на отпадъци,
съдържащи полихлорирани бифенили, приета с Постановление № 50 на Министерския
съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 24 от 2006 г.;
изм. и доп., бр. 53 от 2008 г., бр. 29 от 2011 г.
и бр. 60 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Отменя Наредбата за изискванията за
реда и начина за инвентаризация на оборуд
ване, съдържащо полихлорирани бифенили,
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маркирането и почистването му, както и за
третирането и транспортирането на отпадъци,
съдържащи полихлорирани бифенили, при
ета с Постановление № 50 на Министерския
съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 24 от 2006 г.;
изм. и доп., бр. 53 от 2008 г., бр. 29 от 2011 г.
и бр. 60 от 2014 г.).
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от дата
та на влизане в сила на наредбата по чл. 43,
ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
5195

РЕШЕНИЕ № 553
ОТ 25 ЮЛИ 2014 Г.

за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали, от
находище „Дядово“, разположено в землищата
на с. Дядово и с. Езеро, община Нова Загора,
област Сливен, на „Инмат“ – ООД, София
На основание § 4, ал. 1 и 4 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
концесиите, чл. 4, ал. 1, т. 1, чл. 6, 7 и чл. 8,
ал. 1 от отменения Закон за концесиите и
мотивирано предложение на министъра на
икономиката и енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив на подзем
ни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства – строителни материа
ли – доломити, представляващи изключителна
държавна собственост, от находище „Дядово“,
разположено в землищата на с. Дядово и с.
Езеро, община Нова Загора, област Сливен,
който се извършва със средства на концеси
онера и на негов риск.
2. Определя концесионна площ в размер
881 дка, индивидуализирана с координатите
на точки от № 1 до № 30 в координатна сис
тема „1970 г.“ съгласно приложението. В тези
граници концесионната площ включва:
2.1. Площта на находище „Дядово“ в размер
651,2 дка, индивидуализирана с координатите
на точки от № 1 до № 79 съгласно схема и
координатен регистър в координатна система
„1970 г.“ – неразделна част от концесионния
договор.
2.2. Площите, необходими за осъществяване
на дейностите по концесията извън добива.
3. Определя срок на концесията 35 години.
4. Определя за начален срок на концесията
датата на влизане в сила на концесионния
договор.
5. Концесионният договор влиза в сила от
28 ноември 2000 г. – датата на прехвърляне на
собствеността по приватизационния договор.
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6. Определя за концесионер по право, без
търг или конкурс „Инмат“ – ООД, София.
7. Концесията да се осъществява при след
ните условия:
7.1. След подписване на концесионния
договор добивът на подземното богатство по
т. 1 се осъществява след:
7.1.1. съгласуване от министъра на ико
номиката и енергетиката на проектите и
плановете по т. 8.2.3, изготвени въз основа
на мерките и условията на влезли в сила
решения по реда на глава шеста от Закона
за опазване на околната среда (ЗООС) и по
оценка за съвместимост на инвестиционното
предложение за добив от находище „Дядово“,
издадено по реда на чл. 31 от Закона за био
логичното разнообразие;
7.1.2. съгласу ване на Ц ялостен проект
за добив и първична преработка с Агенция
„Пътна инфраструктура“ и въз основа на
разрешение, издадено по реда на чл. 26 от
Закона за пътищата.
7.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изис
квания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии
и земеделските земи, културните ценности,
националната сигурност, отбраната на стра
ната и обществения ред, пътищата и пътната
инфраструктура.
7.3. Правата и задълженията по концесията
да не се прехвърлят на трети лица освен с раз
решение на Министерския съвет при условията
и по реда на действащото законодателство.
7.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
7.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
7.4.2. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените технически и технологични
стандарти;
7.4.3. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
7.4.4. да спазва указанията, давани от ми
нистъра на икономиката и енергетиката при
съгласуване на проектите;
7.4.5. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
7.4.6. да не разкрива и предоставя на трети
лица придобитата геоложка и техническа до
кументация и информация, свързана с обекта
на концесия, без изрично писмено съгласие от
министъра на икономиката и енергетиката.
7.5. За осъществяване на правата и из
пълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
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7.6. Концесионерът може да упражнява
правата, произтичащи от предоставената кон
цесия, само върху земя от концесионната площ,
върху която е придобил съответни права и е
променил предназначението є при условията
и по реда на действащото законодателство.
7.7. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устрой
ствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между площта на
находището и местни и/или републикански
пътища.
8. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да добива доломити от находището
по т. 1;
8.1.2. право на собственост върху добити
те за срока на концесията подземни богат
ства – доломити;
8.1.3. право на ползване върху минните
отпадъци от добива и първичната преработка
за срока на концесията;
8.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на на
ходището, складиране, преработка, транспорт
и продажба на подземните богатства по т. 1;
8.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по кон
цесията. С допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за вна
сяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
8.1.6. да ползва за срока за концесията
съществуващата до момента на подписва
нето на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
8.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти
и планове по това решение и концесионния
договор;
8.2.1.2. разработва находището добросъ
вестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
8.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
8.2.1.4. не застрашава компонентите на
околната среда;
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8.2.1.5. управлява отпадъците от добива
и преработката на подземните богатства в
съответствие с план на управление на мин
ните отпадъци, съгласуван с министъра на
икономиката и енергетиката;
8.2.2. да извършва концесионното плащане
при условия и в срокове, определени в кон
цесионния договор;
8.2.3. да уведоми компетентния орган по
околна среда за дейностите, заложени в ця
лостния работен проект, които не са били
обект на оценка по ОВОС и представляват
изменение или разширение по смисъла на
чл. 93, ал. 1, т. 3 от Закона за опазване на
околната среда (ЗООС), с оглед определяне
и провеждане на необходимата процедура по
реда на глава шеста от ЗООС;
8.2.4. да изработи и съгласува с министъра
на икономиката и енергетиката, а при необ
ходимост – и с други компетентни държавни
органи, в срокове, при условия и по ред, оп
ределени в концесионния договор:
8.2.4.1. цялостен работен проект за добив
и за първична преработка;
8.2.4.2. изменения и допълнения на ця
лостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това; за измененията и допълненията в
цялостния проект да уведоми РИОСВ – Ста
ра Загора, за уточняване на необходимостта
от провеж дане на процеду ри по реда на
нормативната уредба по околна среда преди
съгласуването по т. 7.1.1;
8.2.4.3. годишни работни проекти за добив
и първична преработка;
8.2.4.4. цялостен работен проект за лик
видация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи;
концесионерът представя на министъра на
икономиката и енергетиката на всеки 5 го
дини от срока на концесията актуализация
на проекта за ликвидация или консервация
на миннодобивния обект и за рекултивация
на засегнатите земи;
8.2.4.5. годишни работни проекти за лик
видация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от проекта
по т. 8.2.4.3;
8.2.4.6. план за управление на минните
отпадъци;
8.2.5. да уведомява компетентните държав
ни органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии
и земеделските земи, културните ценности,
националната сигурност, отбраната на стра
ната и обществения ред, пътищата и пътната
инфраструктура;
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8.2.6. да съставя и води геоложка и техни
ческа документация за дейностите по конце
сията съгласно изискванията на действащото
законодателство;
8.2.7. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
8.2.7.1. шестмесечен отчет за добитите и
действително продадени количества подземни
богатства и среднопретеглената им продажна
цена по оперативни данни за отчетния период,
както и за дължимото концесионно плащане,
до 15 дни след изтичане на отчетния период;
8.2.7.2. отчет за изпълнението на годиш
ния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите и ресурсите, включващ необходимите
документи и доказателства, удостоверяващи
верността на посоченото в отчета;
8.2.7.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси в находището при доказана необходи
мост от ликвидация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи;
8.2.8. да осигурява пълен достъп до конце
сионния обект, съоръженията и документаци
ята, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
8.2.9. да спазва изискванията на Закона за
културното наследство и да осигури периоди
чен мониторинг на територията на добивните
работи от археолог на регионалния истори
чески музей;
8.2.10. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
8.2.11. да извърши ликвидация на миннодо
бивния обект и рекултивация на засегнатите
земи за своя сметка при условия и в срокове,
определени в съгласувания проект по т. 8.2.4.4;
8.2.12. при прекратяване на концесионния
договор да предаде държането на находището
по т. 1 при условия и по ред, определени в
концесионния договор.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
8.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпъл
нението на задълженията от концесионера,
включително:
8.3.2.1. като изисква от концесионера пред
ставянето на документите и информацията;
8.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция, резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшай
дерски измервания;
8.3.3. право на съсобственост с концесионе
ра, а след прекратяване на концесията – право
на собственост – върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа доку
ментация;
8.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло
или част от банковата гаранция по т. 9.1;
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8.3.5. да прекрати едностранно концесион
ния договор при неизпълнение от страна на
концесионера на което и да е от основните
задължения по това решение и договора и/или
при нарушаване на условие за осъществяване
на концесията.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
8.4.2. да осъществява контрол за спазване
условията по концесията и изпълнение на
задълженията по концесионния договор.
9. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
9.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението
на всички задължения по концесионния дого
вор, в т.ч. концесионно плащане, извършване
на годишна вноска от обезпечението по т. 9.2,
данък върху добавената стойност (ДДС), лихви
за забавено изпълнение на задължението за
концесионно плащане, както и неустойки при
неизпълнение или забавено или неточно изпъл
нение на всяко едно непарично задължение:
9.1.1. за първата година от датата на под
писване на концесионния договор гаранцията
е в размер 137 005 лв. и се предоставя на
концедента при подписване на договора;
9.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходната
година с начислен ДДС и се предоставя на
концедента до 31 януари на съответната година;
9.1.3. банковата гаранция по т. 9.1.1 и 9.1.2
следва да бъде валидна до 28 февруари на
следващата година;
9.1.4. при усвояване на цялата или на част
от банковата гаранция по т. 9.1.1 и 9.1.2 кон
цесионерът е длъжен да възстанови нейния
размер в 10-дневен срок от уведомлението на
концедента за усвояването є.
9.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
9.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
или при забавено или неточно изпълнение
на договорните задължения. Формите на
неизпълнение, условията и редът за тяхно
то установяване, както и видът и размерът
на санкциите се определят в концесионния
договор.
10. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концеси
онно плащане, върху което се дължи ДДС,
както следва:

С Т Р.

20

ДЪРЖАВЕН

10.1. Парични концесионни плащания за
срока на концесията, дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
10.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декем
ври за всяка календарна година от срока на
концесията.
10.3. Размерът на всяко плащане се оп
ределя за всяка шестмесечна вноска, като
7 на сто от базата за изчисляване на конце
сионното плащане се умножи по добитото
количество подземно богатство за съответния
отчетен период съгласно чл. 1, ал. 1 и 2 от
Методиката за определяне на конкретния
размер на концесионното възнаграждение за
добив на строителни и скалнооблицовъчни
материали – приложение № 4 към чл. 11 от
Наредбата за принципите и методиката за
определяне на концесионното възнагражде
ние за добив на подземни богатства по реда
на Закона за подземните богатства, приета с
Постановление № 127 на Министерския съвет
от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 46 от 2007 г.).
10.4. Концесионното плащане по т. 10.3 за
единица добито подземно богатство съгласно
чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „а“ от методиката по
т. 10.3 не може да бъде по-ниско от 0,30 лв./
тон, като тази стойност се индексира ежегодно
с процента на увеличение на цените на стро
ителните и скалнооблицовъчните материали
по информация, предоставена от Националния
статистически институт, при базова статис
тическа информация за цените за 2005 г. От
началото на 2013 г. в изпълнение на изис
кванията на Регламент (ЕС) № 1165/98 и на
променящия го Регламент (ЕС) № 1158/2005 е
сменена базисната година за Краткосрочната
бизнес статистика, която вече е 2010 г. По
информация на НСИ към 31 декември 2013 г.
процентът на увеличение на цените за добив
на скални материали, пясък и глини е 3,9 на
сто, а базисната цена за 2010 г. за строителни
материали съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква
„а“ е 0,30 лв./тон. Следователно стойността
на индексираното концесионно плащане за
единица добито подземно богатство – стро
ителни материали, не може да бъде по-ниска
от 0,42 лв./тон.
10.5. Минималният размер на дължимото
концесионно плащане за всеки отчетен период
(шестмесечие) от срока на концесията не може
да бъде по-нисък от 4720 лв. без ДДС, опре
делена на базата на 30 на сто от предвидения
средногодишен добив за срока на концесия
та – 15 732 тона/шестмесечие, и предвиде
ните стойности за единица добито подземно
богатство съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „а“
от методиката по т. 10.3 – 0,30 лв./т. Мини
малните стойности на концесионното плащане
за единица добито подземно богатство се
индексират ежегодно съгласно т. 10.4.
10.6. Размерът на концесионното пла
щане по т. 10.3 и минималният размер на
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концесионното плащане по т. 10.4 и 10.5 се
променя с допълнително споразумение към
концесионния договор при промяна на зако
нодателството, уреждащо реда за неговото
определяне.
10.7. Министърът на икономиката и енер
гетиката превежда по бюджета на община
Нова Загора част от извършеното концесионно
плащане, определена при условията и по реда
на чл. 81 от Закона за концесиите, без ДДС,
както следва:
10.7.1. за отчетните периоди след влизането
в сила на Закона за изменение и допълнение
на Закона за подземните богатства (ЗИД на
ЗПБ) (обн., ДВ, бр. 70 от 2008 г. до 1 юли
2011 г.) – 30 на сто от извършеното концесион
но плащане;
10.7.2. за отчетните периоди от 1 юли
2011 г. до 30 август 2012 г. се превежда 50 на
сто от извършеното концесионно плащане
преди приспадане на разходите за концеси
онна дейност;
10.7.3. за отчетните периоди след 1 сеп
тември 2012 г. до 12 март 2013 г. се превеж
да 50 на сто от извършеното концесионно
плащане след приспадане на разходите за
концесионна дейност;
10.7.4. за отчетните периоди след 12 март
2013 г. се превежда 50 на сто от извършеното
концесионно плащане преди приспадане на
разходите за концесионна дейност.
11. Концесионерът се задължава да внесе
в срок до 30 дни от датата на подписване на
концесионния договор:
11.1. Еднократно концесионно плащане
в размер 6000 лв. и дължимия данък върху
добавената стойност.
11.2. За периода от влизането в сила на
концесионния договор до влизането в сила на
ЗИД на ЗПБ (ДВ, бр. 70 от 2008 г.) – еднократ
на сума от сбора на дължимите концесионни
плащания за всеки отчетен период, за който
концесионерът не докаже плащането на ка
риерна такса по Закона за местните данъци и
такси, заедно със законната лихва върху тях
до датата на изплащането є.
11.3. За периода след влизането в сила
на ЗИД на ЗПБ (ДВ, бр. 70 от 2008 г.) до
подписване на концесионния договор – кон
цесионно плащане, изчислено по реда на
т. 10, заедно със законната лихва върху него
до датата на изплащането му. Данък върху
добавената стойност се дължи за концесионно
плащане с възникнало данъчно събитие след
1 януари 2011 г.
12. Концесионерът не дължи концесионно
плащане за времето на реализиране на дей
ностите, предвидени в съгласуван проект за
техническа ликвидация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
при условие че не се извършва добив на
подземни богатства, и по ред, определен в
концесионния договор.
13. Оправомощава министърът на иконо
миката и енергетиката:
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13.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „Инмат“ – ООД, Со
фия, в тримесечен срок от влизането в сила
на това решение.
13.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
13.3. да организира контрола по изпълне
нието на концесионния договор.
13.4. да предявява вземанията на концедента
по съдебен ред и да представлява държавата
по дела, свързани с изпълнението на конце
сионния договор.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки
на концесионна площ „Дядово“, землище на
с. Дядово, община Нова Загора, област Сливен
Координатна система „1970 г.“ – площ 881 дка
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
5196

X
4635312,3
4634925,8
4634475,0
4634433,2
4634395,4
4634376,4
4634342,1
4634210,5
4634037,7
4633968,5
4633985,7
4634447,8
4634487,6
4634523,2
4634568,1
4634611,8
4634645,9
4634679,3
4634708,0
4634752,8
4634765,4
4634802,8
4634811,6
4634844,5
4634875,3
4634897,0
4634907,1
4635050,4
4635207,0
4635419,5

Y
9468847,7
9468739,4
9468776,0
9468780,1
9468778,0
9468771,6
9468757,3
9468720,6
9468478,5
9468194,0
9468193,7
9468041,0
9467984,6
9467931,6
9467864,6
9467871,8
9467881,5
9467890,9
9467900,6
9467917,7
9467923,4
9467938,5
9467943,2
9467960,8
9467979,1
9468000,0
9468013,9
9468138,1
9468327,2
9468633,5

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 1

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА
И ЕНЕРГЕТИКАТА
ДОГОВОР

между правителството на Република България
и правителството на Боливарска република
Венецуела за сътрудничество в областта на
туризма
(Одобрен с Решение № 749 от 28 ноември
2008 г. на Министерския съвет. В сила от
19 декември 2011 г.)
Правителството на Република България
и правителството на Боливарска република
Венецуела, наричани по-нататък „договарящи
се страни“,
Изразявайки желание да насърчат разра
стването и заздравяването на приятелските
взаимоотношения между народите, както и
по-добро познаване на живота, историята и
културното наследството на двете страни,
Убедени, че туризмът представлява зна
чителен ресурс за икономическото развитие,
начин за подобряване на взаимното познаване
и изразява добрата воля между страните,
Имайки предвид Меморандума за разби
рателство за създаването на Смесена между
правителствена българо-венецуелска комисия,
подписан от страните в град София, България,
на 13 юни 2002 година,
Вземайки под внимание Устава на Светов
ната организация по туризъм и препоръките
от Световната конференция по туризъм, които
се съдържат в Декларацията от Манила за
световния туризъм от 1980 г. и са утвърдени
в документа от Акапулко от 1982 г.,
Основавайки се на принципите за пълно
равенство на права и взаимни ползи,
Страните се споразумяха за следното:
Член 1
Договарящите се страни се задължават да
насърчават и стимулират сътрудничеството в
областта на туризма, насърчавайки туристи
ческия поток между двете страни въз основа
на принципите на равнопоставеност, взаимно
зачитане на суверенитета и взаимната изгода
на ползите съгласно съответните вътрешни
закони и разпоредбите на този договор.
Член 2
Договарящите се страни обменят инфор
мация относно действащото законодателство
в сферата на туризма във всяка страна, вклю
чително и относно зашитата и опазването
на културно-историческото наследство, при
родните ресурси, както и по отношение на
нормативната база, свързана със средствата
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за настаняване на туристи, туристическите
сдружения и агенции и други теми, свързани
с туризма.
Член 3
Договарящите се страни насърчават обме
на на експерти и консултанти в областта на
туризма, подпомагат обмена на опит и знания
във всички сектори на туризма и проучват
всички предложения, свързани с организиране
на семинари и курсове за обучение на персо
нала, зает в сферата на туризма. Освен това
договарящите се страни по взаимно съгласие
насърчават туристическите дейности.
Член 4
Договарящите се страни насърчават ре
ципрочните посещения на представители на
медиите и масовите комуникации, туристи
ческите агенти, туроператорите с цел обмен
на информация относно интересните места в
Република България и Боливарска република
Венецуела.
Член 5
Всяка една от договарящите се страни с
цел промотиране на туристическите си цен
трове ще вземе участие в рамките на своите
възможности в изложби, конференции, тър
говски изложения и туристически прояви,
организирани от другата страна.
Член 6
Договарящите се страни насърчават разви
тието на сътрудничеството между сдружения,
фирми и компании в България и във Венецуела,
както и всяка друга организация, публична
или частна, които подпомагат развитието
на туризма съгласно съответното вътрешно
законодателство.
Член 7
За прилагането на този договор договаря
щите се страни посочват като изпълнителни
органи за Република България – Държавната
агенция по туризъм, за Боливарска република
Венецуела – Министерството на народната
власт за туризма.
Член 8
Договарящите се страни ще работят в рам
ките на Световната организация по туризъм,
за да разработят областите на сътрудничество
и да насърчат приемането на единни модели
и добри практики, които, след като са разви
вани от двете правителства, ще насърчават
туристическата дейност.
Член 9
Съмненията или различията, които могат
да възникнат при прилагането и тълкуване
то на този договор, ще бъдат решавани чрез
преговори между договарящите страни по
дипломатически път.
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Член 10
Съгласно Меморандума за разбирателство за
създаването на Смесена междуправителствена
българо-венецуелска комисия ще се създаде
Работна група в сферата на туризма, която
ще проследява и анализира изпълнението на
този договор, както и обсъждането на други
теми от общ интерес в областта на туризма.
Член 11
Този договор може да бъде изменян или
допълван само по взаимно писмено съгласие
на договарящите се страни. Такова измене
ние или допълнение ще влиза в сила според
установеното в член 12.
Член 12
Този договор влиза в сила в деня на полу
чаване на последната нота, с която догова
рящите се страни взаимно се уведомяват, че
са изпълнили изискванията на националното
си законодателство за влизането на този до
говор в сила.
Този договор се сключва за период от пет
години, като действието му ще се подновява
за същия период от време, освен ако една от
договарящите се страни не информира другата,
в писмена форма и по дипломатичен път, ми
нимум шест месеца преди изтичане срока на
договора за намерението си да го денонсира.
Прекратяването на този договор няма да
повлияе на разработването на програми и/
или проекти, одобрени от договарящите се
страни, които и в бъдеще ще продължат да
действат, освен ако страните не се споразу
меят за друго.
Този договор се подписа в София на 1 де
кември 2008 г. в 3 еднообразни екземпляра
на български, испански и английски език,
като трите текста имат силата на оригинал.
В случай на разногласие при тълкуването
на този договор меродавен е текстът на ан
глийски език.
За правителството на
Република България:
Анелия Крушкова,
председател на
Държавната агенция
по туризъм
5029

За правителството на
Боливарска република
Венецуела:
Алехандро Флеминг,
заместник-министър
на външните работи

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-16-869 от 2011 г. за изчисляването
на общия дял на енергията от възобновяеми
източници в брутното крайно потребление
на енергия и потреблението на биогорива и
енергия от възобновяеми източници в транспорта (ДВ, бр. 70 от 2011 г.)
§ 1. Създават се чл. 17а – 17з:
„Чл. 17а. (1) При изчисляването на енергията
от възобновяеми източници, получена чрез
термопомпи, работещи при различни термо
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помпени технологии, се използва методика,
основана на три основни принципа:
1. методиката е технически издържана;
2. прилаганият подход е прагматичен, като
балансира точност и рентабилност;
3. приемат се консервативни стойности на
коефициентите с цел понижаване на риска от
завишаване на дела на енергията от възобно
вяеми източници, получена чрез термопомпи.
(2) С методиката по ал. 1 се определят
прогнозната обща използваема топлина (Qusable)
и прогнозният среден сезонен коефициент на
преобразуване (SPF) при отчитане на клима
тичните условия в страната.
(3) Количеството аеротермална, геотермал
на или хидротермална енергия, използвана
от термопомпи, което се счита за енергия от
възобновяеми източници при изчисляването
на потреблението на енергия по чл. 10, се
определя по формулата:
E RES = Q usable * (1 – 1/SPF),
Q usable = H HP * P rated ,
където:
E RES е количеството аеротермална, геотер
мална или хидротермална енергия, използвана
от термопомпи, изразено в GWh;
Q usable – прогнозната обща използваема то
плина, произведена от термопомпи, изчислена
като произведение от номиналната мощност
за отопление (P rated) и годишните еквивалент
ни часове на работа на термопомпата (H HP),
изразена в GWh;
H HP – годишните еквивалентни часове на
работа на термопомпата, съответстващи на
предполагаемия годишен брой часове, през
които термопомпата трябва да осигу рява
топлина при номинална мощност, за да се
постигне общата използваема топлина, до
ставена чрез термопомпата, изразени в h.
Консервативните стойности по подразбиране
са посочени в приложение № 1;
P rated – номиналната мощност, съответ
стваща на охладителната или отоплителната
мощност на цикъла със сгъстяване на парите
на устройството при стандартни условия на
изпитване, изразена в GW;
SPF – прогнозният среден сезонен коефи
циент на преобразуване, който се отнася до
„нетния сезонен коефициент на преобразуване
в активен режим“ (SCOP net) за електрически
задвижваните термопомпи или до „нетния
сезонен коефициент на първичната енергия
в работен режим“ (SPER net) за термопомпите,
използващи термична енергия. Консерватив
ните стойности по подразбиране са посочени
в приложение № 1.
(4) Предс та вен и т е в п ри ложен ие № 1
консервативни стойности за SPF (SPER net и
SCOP net) се използват за определяне на дела
на енергията от възобновяеми източници,
получен от термопомпи, и могат да бъдат
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променяни в случай на адаптирането им
към националните условия, както и да бъдат
определяни по-точни методики.
(5) В случаите по предходната алинея – при
промяна на консервативните стойности за
SPF (SPER net и SCOP net) и/или при определяне
на по-точни методики, Република България
докладва за това на Европейската комисия.
(6) При отчитането на енергията от възобно
вяеми източници от термопомпи се вземат
предвид само термопомпи с минимална ефек
тивност на SPF >1,15*1/η, където:
η – е коефициент, определящ ефективността
на електроенергийната система, изчислен в
съответствие с Регламент (ЕО) № 1099/2008
на Европейския парламент и на Съвета от
носно статистиката за енергийния сектор.
Стойността на коефициента за ефективност на
електроенергийната система, определена въз
основа на статистически данни за 2010 г., е
0,455 (или 45,5 %) и ще се използва до 2020 г.
(7) При стойност на η, равна на 0,455 (или
45,5 %), енергията по чл. 12 се включва в
брутното крайно потребление на топлинна
енергия и енергия за охлаждане от възобновя
еми източници, като се вземат предвид само
електрически задвижваните термопомпи с
минимален праг на SPF, равен на 2,5.
(8) При стойност на η, равна на 1, енерги
ята по чл. 12 се включва в брутното крайно
потребление на топлинна енергия и енергия
за охлаждане от възобновяеми източници,
като се вземат предвид само термопомпите,
използващи термична енергия с минимален
праг на SPF, равен на 1,15.
(9) За установяване на дела на инстали
раната мощност на термопомпи, използващи
въздух като източник на топлина от вече
инсталираните термопомпи, за които SPF е
над минималния праг, могат да се използват
данни от изпитвания и/или измервания и/
или установяването да се извършва по екс
пертна оценка.
(10) Експертната оценка по ал. 9 следва да
бъде консервативна, което означава, че делът
следва да е занижен.
Чл. 17б. Границите на системата за измер
ване на енергията, получена чрез термопомпи,
включва хладилния цикъл, помпата за хладил
ния агент и при използване на абсорбция или
адсорбция също сорбционния цикъл и помпата
на разтворителя съгласно приложение № 2.
Чл. 17в. Термопомпите, които използват за
задвижване на компресора течно или газо
образно гориво или прилагат адсорбционен
или абсорбционен процес (задействан чрез
изгарянето на течно или газообразно гориво
или чрез използване на геотермална/соларна
енергия или топлинна енергия от отпадъци),
се счита, че произвеждат енергия от възобно
вяеми източници, при стойност на SPER net ,
равна или по-голяма от 115 %.
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Чл. 17г. (1) За термопомпите, които използ
ват като източник на енергия енергията на
изходящия въздух, като енергия от възобно
вяеми източници се отчита само аеротермал
ната енергия след извършване на корекция на
стойностите за H HP, съгласно приложение № 1.
(2) За термопомпи, които използват въздух
като източник на енергия, с мощност, зада
дена за проектни условия (а не за стандартни
условия на изпитване), следва да се използват
стойностите за H HE за среден климат, дадени
в таблица 1.
Таблица 1: Стойности на H HE
по-топъл климат

1336

среден климат

2066

студен климат

3465

(3) Инсталираната мощност на термопом
пите следва да се оценява за средни клима
тични условия.
Чл. 17д. При отчитането на енергията
от възобновяеми източници, получена чрез
хибридни термопомпени инсталации, при
които термопомпата работи в комбинация
с други технологии, използващи енергия от
възобновяеми източници, получената енергия
от възобновяеми източници се отчита само
веднъж.
Чл. 17е. Стойностите по подразбиране,
определени в приложение № 1, са типични
за термопомпи с SPF над минималния праг,
което означава, че термопомпите с SPF под
2,5 не са взети под внимание при установя
ването на типичните стойности.
Чл. 17ж. Стойностите за H HP, посочени в
приложение № 1, се базират на стойностите
за H HE , които включват не само часовете на
работа на термопомпата, но също и часовете
на работа на допълнителния подгревател.
Чл. 17з. При използване на алтернативни
методики и/или стойности същите се пред
ставят на Европейската комисия придружени
с доклад, описващ използваните методи и
данни.“
§ 2. В допълнителните разпоредби се правят
следните допълнения:
1. В § 1 се създават т. 3, 4, 5 и 6:
„3. „Допълнителен подгревател“ означава
неприоритетно използван подгревател, гене
риращ топлинна енергия в случаите, когато
отоплителният товар надвишава номиналната
топлинна мощност на приоритетно използва
ния подгревател.
4. „Еквивалентни часове в работен режим
годишно“ (H HE), изразени в часове (h), означава
предполагаемият годишен брой часове, през
които отоплителният термопомпен агрегат
или комбинираният термопомпен агрегат за
отопление и битово горещо водоснабдяване
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се очаква да покрива проектния отоплителен
товар, за да осигурява годишния изчислителен
отоплителен товар.
5. „Средни климатични условия“, „По-сту
дени климатични условия“ и „По-топли кли
матични условия“ означават температурните
условия, характерни съответно за градовете
Страсбург, Хелзинки и Атина.
6. „Стандартни условия“ означава усло
вията на експлоатация на топлоизточниците
при средни климатични условия, използвани
за определ яне на номиналната топлинна
мощност, сезонната отоплителна енергийна
ефективност, сезонната енергийна ефектив
ност при подгряване на вода, както и нивото
на шума.“
2. В § 2 накрая се поставя запетая и се
добавя „както и Решение № 2013/114/ЕС на
Европейската комисия от 1 март 2013 г. за опре
деляне на насоки за държавите членки относно
изчисляването на енергията от възобновяеми
източници, получена чрез термопомпи, рабо
тещи по различни термопомпени технологии,
съгласно член 5 от Директива 2009/28/ЕО.“
§ 3. Създават се приложение № 1 към
чл. 17а, ал. 3 и 4 и приложение № 2 към чл. 17б:
„Приложение № 1
към чл. 17а, ал. 3 и 4
I. Стойности по подразбиране за H HP и SPF
(SCOP net) при електрически задвижваните тер
мопомпи
Среден климат
Източник
на енергия
на термо
помпата

Аеротермал
на енергия

Геотермал
на енергия
Хидротер
мална то
плина

Източник на
енергия и среда,
в която се пода
ва енергията

H HP

SPF
(SCOP net)

въздух – въздух

1770

2,6

въздух – вода

1640

2,6

въздух – въздух
(обратима)

710

2,6

въздух – вода
(обратима)

660

2,6

изходящ въз
дух – въздух

660

2,6

изходящ въз
дух – вода

660

2,6

земя – въздух

2070

3,2

земя – вода

2070

3,5

вода – въздух

2070

3,2

вода – вода

2070

3,5
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II. Стойности по подразбиране за H HP и
SPF (SPER net) за термопомпите, използващи
термична енергия
Среден климат
Източник
на енергия
на термо
помпата

Източник на
енергия и среда,
в която се пода
ва енергията

H HP

SPF
(SPER net)

въздух – въздух

1770

1,2

въздух – вода

1640

1,2

въздух – въздух
(обратима)

710

1,2

въздух – вода
(обратима)

660

1,2

изходящ въз
дух – въздух

660

1,2

изходящ въз
дух – вода

660

1,2

Геотермал
на енергия

земя – въздух

2070

1,4

земя – вода

2070

1,6

Хидротер
мална то
плина

вода – въздух

2070

1,4

вода – вода

2070

1,6

Аеротер
мална енер
гия

Приложение № 2
към чл. 17б
Фигура 1: Граници на системата за измерване
на SPF и Q usable
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EB_ fan/pump е енергията, използвана за работата
на циркулационния вентилатор и/или помпа за
средата, която осигурява крайната използваема
топлина;
QH_hp е топлина, осигурявана от източника на
топлинна енергия чрез термопомпата;
QW_hp е топлинна енергия от механичната енер
гия, използвана за задвижване на термопомпата;
QHW_hp е топлина, доставяна чрез допълни
телния подгревател (не се отнася за всички
термопомпи);
E RES е възобновяемата аеротермална, геотер
мална или хидротермална енергия (източника
на топлина), оползотворена от термопомпата,
определена въз основа на следната формула:
E RES = Q usable – E S_fan/pump – E HW_hp = Q usable * (1 – 1/
SPF), където:
Q usable = QH_hp + QW_hp.
2. Електрическата енергия или разходът за
гориво за работа на термопомпата и циркула
ция на хладилния агент следва да бъдат взети
предвид, така че определянето на SPF да бъде в
съответствие със сезонния коефициент на пре
образуване съгласно ЕN 14825:2012 или сезонния
коефициент на първичната енергия съгласно
ЕN 12309.
3. Предвид това, че допълнителният подгре
вател излиза извън границите на системата,
описана във фигура 1, стойностите за H HE за
термопомпите, които използват възду х като
източник на енергия, са коригирани така, че
да отчитат съответно само полезната топлинна
енергия, доставена само чрез термопомпата.“

Министър:
Драгомир Стойнев
4978

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
СПОГОДБА

Забележки:
1. На фигура 1 са използвани следните съ
кращения:
ES_ fan/pump e eнергията, използвана за работата
на циркулационния вентилатор и/или помпа за
хладилния агент;
E HW_hp е енергията, използвана за работата на
самата термопомпа;
E bt_ pump е енергията, използвана за работата
на циркулационната помпа за средата, която
поглъща енергията на околната среда (не се
отнася за всички термопомпи);
E HW_bu е енергията, използвана за работата
на допълнителен подгревател (не се отнася за
всички термопомпи);

между правителството на Република България
и правителството на Алжирскатa демократична и народна република за морско търговско
корабоплаване
(Ратифицирана със закон, приет от 42-то На
родно събрание на 17 юли 2013 г. – ДВ, бр. 67
от 2013 г. В сила от 6 август 2014 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Алжирската демократична
и народна република, наричани по-нататък
„Договарящи се страни“,
като потвърждават стремежа си да развиват
морското търговско корабоплаване между
страните на основата на реципрочността и
взаимните интереси,
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в желанието си да задълбочат сътрудни
чеството в областта на морското търговско
корабоплаване на основата на принципа на
свобода на транспорта,
се договориха за следното:

ване, зачитането на националния суверени
тет и взаимните интереси. Договарящите се
страни ще се въздържат от предприемането на
действия, които биха могли да бъдат в ущърб
на международното корабоплаване.

Член 1
За целите на тази Спогодба:
1. Терминът „корабоплавателна компания на
Договарящите се страни“ означава корабопла
вателна компания, чието седалище се намира
на територията на една от Договарящите се
страни и е регистрирана или установена в
съответствие с законодателството на тази
страна.
2. Терминът „кораб на една от Договарящите
се страни“ означава всеки кораб, регистриран
в съответствие с нейното законодателство и
плаващ под знамето на тази страна, както и
всеки чартиран кораб. Този термин не включва
военните и другите кораби, експлоатирани с
нетърговски цели, а също и хидрографски
те, научноизследователските и риболовните
кораби.
3. Терминът „чартиран кораб“ означава всеки
кораб, който е регистриран в трета държава
в съответствие с нейното законодателство
и плаващ под знамето на тази държава и е
експлоатиран от физическо или юридическо
лице на една от Договарящите се страни
съгласно нейното законодателство. Този тер
мин не включва военните и другите кораби,
експлоатирани с нетърговски цели, а също и
хидрографските, научноизследователските и
риболовните кораби.
4. Терминът „член на екипажа“ означава
капитана или всяко друго лице, което е вклю
чено в екипажния списък и което по време
на рейса изпълнява задължения на борда на
кораба, свързани с неговата експлоатация,
поддръжка или обслужване.
5. Терминът „компетентни органи“ означава
за Република България – Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията, а за Алжирската демократична
и народна република – Министерството на
транспорта.

Член 4
Договарящите се страни ще насърчават
сътрудничеството между техните корабопла
вателни компании, морски агенции и служби,
които осъществяват дейност в областта на
морския транспорт в техните държави.

Член 2
Тази Спогодба се прилага на територията на
Република България и на територията на Ал
жирската демократична и народна република.
Член 3
Сътрудничеството между Договарящите
се страни в областта на морското търговско
корабоплаване се основава на принципите на
свободата на морското търговско корабопла

Член 5
1. Договарящите се страни се съгласиха:
а) да насърчават участието на корабоплава
телни компании на Договарящите се страни
в морски превози между пристанищата на
техните държави;
б) да си сътрудничат при отстраняването на
препятствия, които биха могли да затруднят
развитието на морските транспортни услуги
между пристанищата на техните страни;
в) да не препятстват извършването на
морски транспортни услуги от корабите на
една от Договарящите се страни между прис
танищата на другата Договаряща се страна и
пристанищата на трети страни;
г) да прилагат съответните международни
инструменти, които се отнасят до морска
та безопасност и сигурност, опазването на
морската среда от замърсяване, както и до
условията на живот и труд на морските лица
на борда на кораба.
2. Разпоредбите на алинея 1 на този член
не засягат правото на корабите на трети
страни да участват в морските транспортни
услуги между пристанищата на Договарящите
се страни.
Член 6
1. Всяка от Договарящите се страни пре
доставя на корабите на другата Договаряща се
страна, участващи в международните морски
превози, същия режим както на собствените
си кораби по отношение на свободния достъп
до пристанищата, начисляването на прис
танищни такси и налози, използването на
пристанищата за товарене и разтоварване на
товари и слизането и качването на пътници.
2. Разпоредбите по алинея 1 на този член:
а) не се прилагат за пристанищата, затво
рени за чуждестранни кораби;
б) не се прилагат по отношение на дей
ностите, които всяка от Договарящите се
страни резервира за своите корабоплавателни
компании и агентийски фирми, като каботаж,
спасителни операции и влачене;
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в) няма да задължават едната Договаряща
се страна да освобождава корабите на другата
Договаряща се страна от изискването за задъл
жителен пилотаж, така както е предоставено
на собствените є кораби;
г) не засягат прилагането на законода
телството на всяка една от Договарящите се
страни, отнасящо се до влизането, престоя и
излизането на чужденци.
Член 7
Всяка Договаряща се страна в рамките
на своето национално законодателство пред
приема с цел избягване на необоснованото
задържане на кораби всички необходими мер
ки за облекчаване и ускоряване на морските
превози, както и за възможното ускоряване и
опростяване на административните, митниче
ските, здравните и всички други формалности
в пристанищата.
Член 8
1. Документите, които удостоверяват нацио
налността на корабите, тонажните сертифика
ти и другите корабни документи, издадени или
признати от едната Договаряща се страна, се
признават и от другата Договаряща се страна.
2. Корабите на едната Договаряща се стра
на, които са снабдени със законно издадени
тонажни сертификати, се освобождават от
ново измерване в пристанищата на другата
Договаряща се страна. Тези сертификати се
приемат за база при изчисляването на прис
танищните такси.
Член 9
1. Всяка от Договарящите се страни при
знава удостоверенията за самоличност на
моряците, издадени от компетентните органи
на другата Договаряща се страна.
2. Такива удостоверения за самоличност са:
за Република България – Моряшки паспорт
(Seamen’s passport);
за Алжирската демократична и народна
република – Моряшки свитък (Le Fascicule
de Navigation Maritime).
3. Документът гарантира на моряците об
ратно влизане в страната, която го е издала.
Член 10
1. На членовете на екипажа на кораб на
всяка една от Договарящите се страни, които
притежават посочените в член 9 на тази Спо
годба валидни удостоверения за самоличност,
издадени от съответната страна, се разрешава
по време на престоя на кораба в пристанището
на другата Договаряща се страна да слизат на
брега и да пребивават в пристанищния град
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без виза при условие, че капитанът на кораба
е предал на местните компетентни органи
заверен списък на членовете на екипажа.
2. При слизането на брега и завръщането
им на борда на кораба тези лица трябва да
преминават през установените вът решни
процедури.
Член 11
1. Всяка една от Договарящите се страни
признава посочените в член 9 на тази Спо
годба валидни удостоверения за самоличност
на моряците, издадени от другата Договаряща
се страна, когато на притежателите на тези
документи се налага да осъществят престой в
страната или да преминат през нейната тери
тория, за да се качат на борда на своя кораб,
да се завърнат в страната си или с друга цел,
разрешена от властите на съответната страна,
независимо с какво транспортно средство,
като спазват законите и правилата на тази
Договаряща се страна.
2. Всяка от Договарящите се страни раз
решава пребиваването в болница на своя
територия на член на екипажа на кораб на
другата Договаряща се страна за времето,
необходимо за лечение.
3. Всяка от Договарящите се страни оказва
необходимата медицинска помощ на членовете
на екипажа на корабите на другата Догова
ряща се страна в съответствие с вътрешното
си законодателство.
Член 12
Разпоредбите на чл. 9, 10 и 11 от тази
Спогодба се прилагат за всяко лице, което
не е гражданин на нито една от Договаря
щите се страни, но има удостоверение за
самоличност, съответстващо на разпоредбите
на Конвенцията за облекчаване на морското
корабоплаване от 1965 г. и Приложението към
нея или на Конвенция № 108 на Международ
ната организация на труда за националните
удостоверения за самоличност на моряците.
Такова удостоверение за самоличност трябва
да бъде издадено от държавата, която е страна
по съответната Конвенция, и да гарантира на
притежателя си връщане в страната, издала
удостоверението.
Член 13
1. При спазване на разпоредбите на чл. 9 – 11
от тази Спогодба всяка от Договарящите се
страни прилага своето национално законо
дателство относно режима на влизане и на
пускане на чужденци на нейната територия.
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2. Всяка от Договарящите се страни си
запазва правото да отказва влизане и преби
ваване на своята територия на лица, считани
за нежелани.
Член 14
С цел съблюдаване на минималните изис
квания за безопасно комплектуване с екипаж
капитаните на кораби на Договарящите се
страни, за да продължат пътуването си, могат
да наемат в другата Договаряща се страна
необходимите членове за попълване на еки
пажа. Наемането става винаги с доброволно
съгласие на наемания член на екипажа в съ
ответствие със закона на страната, под чието
знаме е корабът.
Член 15
1. Ако кораб на едната от Договарящите се
страни бъде изхвърлен на брега, заседне или
претърпи друга авария в териториално море
или пристанищата на другата Договаряща се
страна, компетентните органи на тази страна
ще окажат на пътниците, екипажа, а също и
на кораба и неговия товар такава помощ и
съдействие, каквито и на кораб, плаващ под
националното є знаме.
2. Не се облагат с митнически сборове
или каквито и да е други данъци товарите,
запасите и друго имущество на претърпял
авария кораб на едната Договаряща се стра
на, в случай че те не са предназначени за
потребление и използване на територията на
другата Договаряща се страна.
3. Разпоредбите на алинея 2 на този член
не отменят прилагането на законите и пра
вилата, които действат на територията на
Договарящите се страни относно временното
складиране на товари.
Член 16
1. Корабоплавателните компании и аген
тийските фирми на всяка от Договарящите
се страни имат право да учредяват техни
представителства на територията на другата
Договаряща се страна.
2. Дейността на тези представителства се
подчинява на законите на страната, на чиято
територия са учредени.
Член 17
1. Всяка от Договарящите се страни пре
доставя на корабоплавателните компании и
агентийските фирми на другата Договаряща
се страна правото да използват за плащания
постъпленията, получени на територията на
първата Договаряща се страна от извършени
услуги в областта на морския транспорт.
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2. Всяка от Договарящите се страни пре
доставя на корабоплавателните компании и
агентийските фирми на другата Договаря
ща се страна правото да превеждат всички
постъпления, останали след извършване на
споменатите плащания, на територията на
другата Договаряща се страна. Това ще се
извършва от корабоплавателните компании и
агентийските фирми в съответствие с дейст
ващото законодателство.
3. Всички плащания, които произтичат от
дейностите, описани в тази Спогодба, ще бъдат
извършвани във всяка конвертируема валута,
приемлива за корабоплавателните компании
на двете Договарящи се страни.
Член 18
1. Компетентните органи на едната Дого
варяща се страна не разглеждат граждански
спорове между корабособственика, капитана
и другите членове на екипажа, възникнали
във връзка с трудовите правоотношения и
условията за работа на борда на кораба на
другата Договаряща се страна.
2. За престъпления на борда на кораб на
една от Договарящите се страни, извършени по
време на престой в пристанище или вътрешни
морски води на другата Договаряща се страна,
се прилага наказателната юрисдикция на До
говарящата се държава, в чието пристанище
или вътрешни морски води е бил корабът
по време на извършване на престъплението.
3. На борда на чуждестранен кораб, пре
минаващ през териториалното море, край
бреж ната д ърж а ва не у п ра ж н я ва своя та
наказателна юрисдикция, за да задържи лице
и да извърши разследване във връзка с прес
тъпление, извършено на борда на кораба по
време на преминаването, с изключение на
следните случаи:
а) ако последиците на престъплението се
разпростират върху крайбрежната държава;
б) ако престъплението е от такъв характер,
че нарушава спокойствието в страната или
добрия ред в териториалното море;
в) ако съдействието на местните власти е
било поискано от капитана на кораба или от
дипломатически агент или консулско длъж
ностно лице на държавата на знамето; или
г) ако такива мерки са необходими за
пресичане на незаконното пренасяне на нар
котични средства или психотропни вещества.
4. Разпоредбите на алинеи 1 и 2 на този
член не засягат правото на контрол и разслед
ване на случаи, което властите на всяка от
Договарящите се страни имат в съответствие
със своето законодателство.
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Член 19
Представители на компетентните органи
на Договарящите се страни при необходимост
се срещат последователно в Република Бълга
рия и в Алжирската демократична и народна
република за провеждане на консултации по
въпроси, свързани с изпълнението на тази
Спогодба, и по други въпроси на корабопла
ването, които са от взаимен интерес.
Член 20
1. Всеки спор, който се отнася до тълку
ването или прилагането на тази Спогодба,
се разрешава по пътя на преките преговори
между компетентните органи на Договаря
щите се страни.
2. Ако споменатите органи не постигнат
съгласие, спорът се решава по дипломатиче
ски път.
Член 21
Това Споразумение може да се изменя
чрез писменото съгласие на Договарящите
се страни посредством размяната на ноти по
дипломатически път. Измененията влизат в
сила по реда на чл. 22, ал. 1.
Член 22
1. Тази Спогодба се сключва за неопределен
срок и влиза в сила на тридесетия ден след
датата на получаване на втората от нотите, с
които Договарящите се страни се уведомяват
взаимно за изпълнението на всички вътрешни
процедури, необходими за влизането є в сила.
2. Всяка от Договарящите се страни може
да денонсира тази Спогодба по всяко време с
писмено уведомление, отправено по диплома
тически път до другата Договаряща се страна.
3. Прекратяването влиза в сила след из
тичането на шест (06) месеца от датата на
полу чаване на у ведомлението от дру гата
Договаряща се страна.
4. С влизането в сила на тази Спогодба се
прекратява действието на Спогодбата между
правителството на Народна република България
и правителството на Алжирската демократич
на и народна република за морски транспорт,
подписана на 11 март 1969 г. в Алжир.
Подписана в София на 2 ноември 2011 г. в
два оригинални екземпляра, всеки от които
на български, арабски и английски език, като
трите текста имат еднаква сила. В случай на
несъответствие при тълкуването английският
текст има предимство.
За правителството на
Република България:
Ивайло Московски,
министър на транс
порта, информаци
онните технологии и
съобщенията
5009

За правителството на
Алжирската демокра
тична и народна
република:
Абделмалек Селлал,
министър на водните
ресурси
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
СПОРАЗУМЕНИЕ

между правителството на Република България
и правителството на Руската федерация за
сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука
(Одобрено с Решение № 358 от 26 май 2011 г.,
изменено с Решение № 473 от 4 юли 2014 г.
на Министерския съвет. В сила от датата на
подписването му – 7 юли 2014 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Руската федерация, нари
чани по-долу Страните,
като съзнават отговорността за осигуряване
на необходимата квалифицирана медицинска
помощ на гражданите на двете държави,
като желаят да съдействат за по-нататъш
ното развитие и задълбочаване на сътрудни
чеството между двете държави в областта
на здравеопазването и медицинската наука,
като признават, че сътрудничеството в об
ластта на здравеопазването ще допринесе за
укрепване на приятелските взаимоотношения
между двете държави,
се споразумяха за следното:
Член 1
Страните развиват сътрудничество в об
ластта на здравеопазването и медицинската
наука на основата на взаимен интерес и в
съответствие със законодателството на всяка
от Страните.
Член 2
Страните осъществяват сътрудничество
по актуални въпроси на здравеопазването и
медицинската наука в следните области:
1. първична и специализирана, включител
но високотехнологична и спешна медицинска
помощ;
2. неинфекциозни заболявания, включител
но диагностика, профилактика и лечение на
сърдечно-съдови заболявания, диабет и рак;
3. инфекциозни болести (в т. ч. туберкулоза,
ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфек
ции), включително мерки за подготовка и
реагиране при пандемии;
4. популяризиране на здравословен начин
на живот;
5. околна среда и здраве;
6. хигиена на храненето;
7. медицина на катастрофите;
8. законодателство в областта на здраве
опазването;
9. подготовка и повишаване на квалифика
цията на медицинските специалисти;

С Т Р.

30

ДЪРЖАВЕН

10. нормативна уредба на политиката в
областта на лекарствените продукти;
11. обмяна на опит при прилагането в
двете държави на Международните здравни
правила, приети в Женева на 23 май 2005 г.;
12. други области на сътрудничеството в
областта на здравеопазването и медицинската
наука, договорени между Страните.
Член 3
Сътрудничеството в рамките на това Спора
зумение се осъществява чрез следните форми:
1. обмен на информация;
2. обмен на специалисти и делегации;
3. участие на специалисти в конгреси и
научни конференции, организирани от една
от Страните;
4. провеждане на съвместни изследвания;
5. други форми на сътрудничество в об
ластта на здравеопазването и медицинската
наука, договорени между Страните.
Член 4
Ст раните насърчават и подк реп ят ди
ректните контакти между български и руски
институции и организации в областта на
здравеопазването.
Страните създават условия за обмен на
информация във връзка с ново оборудване,
фармацевтични продукти и технологични
разработки, които имат отношение към про
блемите на здравеопазването.
Член 5
Страните учредяват Съвместна комисия, на
която се възлага прилагането на това Спора
зумение. В рамките на това Споразумение и в
съответствие със законодателството на всяка
от Страните Съвместната комисия:
а) разработва програми за сътрудничество
за договорени периоди;
б) определя формите и условията на съ
трудничеството;
в) обобщава и анализира резултатите от
сътрудничеството.
Съвместната комисия включва предста
вители на институциите, посочени в чл. 7 на
това Споразумение, а също и представители
на други организации по преценка на Стра
ните и се събира последователно в Република
България и в Руската федерация.
Член 6
На гражданите на едната Страна по време
на пребиваването им на територията на държа
вата на другата Страна се оказва медицинска
помощ при условия, определени от законода
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телството на държавата, на територията на
която се намира гражданинът, нуждаещ се
от медицинска помощ.
Член 7
Изпълнението на това Споразумение се въз
лага от българска страна на Министерството
на здравеопазването на Република България,
а от руска страна – на Министерството на
здравеопазването на Руската федерация.
Сътрудничеството в рамките на Спора
зумението се финансира от Министерството
на здравеопазването на Република България
и Министерството на здравеопазването на
Руската федерация и от други организации и
институции от здравната сфера, развиващи
сътрудничество.
Член 8
Всякакви спорове между Страните, касаещи
прилагането на това Споразумение, се разре
шават по взаимно съгласие чрез преговори
и консултации.
Член 9
От датата на влизането в сила на това
Споразумение се прекратява действието на
Спогодбата между правителството на Репуб
лика България и правителството на Руската
федерация за сътрудничество в областта на
здравеопазването и медицинската наука от
19 май 1995 г.
Член 10
Това Споразумение влиза в сила от датата
на подписването и се сключва за срок от пет
години, след изтичането на който автома
тически се продължава за нови петгодишни
периоди, ако нито една от Страните не извес
ти писмено другата Страна най-малко шест
месеца преди изтичане на поредния петгоди
шен период за намерението си да прекрати
неговото действие.
Подписано в гр. София на 7 юли 2014 г. в
два екземпляра, всеки от които на български
и руски език, като двата текста имат еднаква
сила.
За правителството
на Република
България:
Бойко Пенков,
заместникминистър на
здравео пазването
4949

За правителството на
Руската федерация
Юрий Исаков,
извънреден и пълномо
щен посланик на
Руската федерация
в Република България
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2013 г. за прилагане на правилата
на биологично производство на растения,
животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури
и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и eтикетирането
(ДВ, бр. 16 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 5 след думите „контролиращите
лица“ се добавя „в т. ч. делегиране на зада
чи на контролиращите лица съгласно чл. 27,
параграф 5 от Регламент (ЕО) № 834/2007“;
б) точка 7 се изменя така:
„7. официа лен конт рол на биологично
произведени земеделски продукти и храни в
търговската мрежа по чл. 25, ал. 3 – 6 и чл. 25а,
ал. 1 от Закона за прилагане на Общата орга
низация на пазарите на земеделски продукти
на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС);“
в) създава се т. 8:
„8. взаимодействие с институции, които
имат компетенции по отношение на надзора
и контрола в биологичното производство;“.
2. В ал. 3 думите „т. 1 – 6“ се заменят с
„т. 1 – 8“.
3. В ал. 4 думите „т. 7 във връзка с чл. 25
и 25а ЗПООПЗПЕС“ се заменят с „т. 4 и 7
на основа на одобрени от изпълнителния
директор на БАБХ процедури“.
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думата „когато“ се
заменя с „които“;
б) в т. 1 след думата „продукти“ се добавя
„вкл. аквакултури“;
в) в т. 2 след думата „храна“ се добавя
„вкл. аквакултури“;
г) създава се т. 6:
„6. Вино.“
2. Създава се ал. 5:
„(5) Режимът на изпитване, разрешаване и
контрол на производството, преопаковането,
съхранението, пускането на пазара и употре
бата на продуктите за растителна защита и
торове, приложими в биологичното земеде
лие, се уреждат съгласно Закона за защита
на растенията.“
§ 3. В чл. 4 се създават ал. 7 и 8:
„(7) Не се допуска използването на ГМО
съгласно чл. 9, параграфи 1 – 4 от Регламент
(ЕО) № 834/2007.

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 1

(8) Не се допуска използването на йони
зиращи лъчения за третиране на растения,
животни и аквакултури, растителни, живо
тински продукти, продукти от аквакултури,
храни и фуражи.“
§ 4. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Съгласието по ал. 2 се издава след
подаване на молба от оператора до контро
лиращото лице. Молбата се придружава от
становище на ветеринарния лекар.
(4) Контролиращото лице, при издаване
на съгласие по ал. 2, информира писмено
до 3 дни компетентното звено, като прилага
всички съотносими документи.“
2. Досегашните ал. 3 и 4 стават ал. 5 и 6.
3. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и се из
меня така:
„(7) Конт ролиращото лице изготвя до
31 януари обобщен доклад до министъра на
земеделието и храните за всички дадени съг
ласия по ал. 2.“
4. Досегашната ал. 6 става ал. 8.
5. Създава се ал. 9:
„(9) Произходът на животните по ал. 1, т. 1
се удостоверява със сертификат за произход,
издаден от развъдна асоциация, притежаваща
разрешение съгласно чл. 29, ал. 1 от Закона
за животновъдството.“
§ 5. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 в основния текст думите „Контро
лиращото лице дава съгласие за:“ се заменят
с „Министърът на земеделието и храните
издава разрешение за:“.
2. В ал. 2 след думите „преходния период“
се добавя „одобрен от ветеринарен лекар“.
3. В ал. 3 думите „Контролиращото лице
продължава даденото съгласие“ се заменят с
„Министърът на земеделието и храните про
дължава издаденото разрешение“.
4. В ал. 5 думите „дадено съгласие“ се
заменят с „издадено разрешение“.
5. Алинея 6 се изменя така:
„(6) За издаване на разрешение по ал. 1
контролиращото лице подава заявление до
министъра на земеделието и храните.“
6. Създават се ал. 7 и 8:
„(7) Заявлението по ал. 6 съдържа име и
адрес на производителя. Към заявлението се
прилагат:
1. копие на договор за контрол и сертифи
кация с контролиращо лице;
2. становище от ветеринарния лекар;
3. инспекторск и док лад от последната
проведена проверка от контролиращото лице.
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(8) Министърът на земеделието и храните
издава разрешение или прави мотивиран отказ
в срок един месец от постъпване на заявле
нието на база на становище на комисията,
изразено в доклад.“
§ 6. В чл. 16, в ал. 4 думата „становище“
се заменя с „доклад“.
§ 7. В чл. 17, в ал. 4 думата „становище“
се заменя с „доклад“.
§ 8. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 в основния текст думите „Контро
лиращото лице дава съгласие за:“ се заменят
с „Министърът на земеделието и храните
издава разрешение за:“.
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) За издаване на разрешение по ал. 3
контролиращото лице подава заявление до
министъра на земеделието и храните.“
3. Създават се ал. 7 и 8:
„(7) Заявлението по ал. 6 съдържа име и
адрес на производителя. Към заявлението се
прилагат:
1. копие на договор за контрол и сертифи
кация с контролиращо лице;
2. регистрация от Изпълнителната агенция
по рибарство и аквакултури по чл. 25 от За
кона за рибарството и аквакултурите;
3. инспекторск и док лад от последната
проведена проверка от контролиращото лице.
(8) Министърът на земеделието и храните
издава разрешение или прави мотивиран отказ
в срок един месец от постъпване на заявле
нието на база на становище на комисията,
изразено в доклад.“
§ 9. В чл. 22, в ал. 4 думата „становище“
се заменя с „доклад“.
§ 10. В чл. 23 ал.3 се отменя.
§ 11. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 т. 3 се изменя така:
„3. парцели, които вече са преминали
преходния период или са в процес на преход
към биологично земеделие съгласно разпо
редбите на чл. 36, параграф 4 от Регламент
(ЕО) № 889/2008.“
2. В ал. 7 се създава т. 5:
„5. писмени доказателства за обстоятел
ствата по ал. 6.“
3. Алинея 9 се изменя така:
„(9) Намаляването на преходния период по
ал. 1 при спазване на разпоредбите на ал. 3
се счита от датата на издаване на заповедите
по чл. 25.“
4. Създава се ал. 10:
„(10) Министърът на земеделието и храните
разглежда заявленията по ал. 2 и 6 в срок
един месец от постъпването им. В случай на
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необходимост от уточняване на обстоятел
ствата по ал. 4 и 7 срокът спира да тече до
предоставяне на необходимите документи.“
§ 12. В чл. 25 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Министърът на земеделието и храните
със заповед разрешава по смисъла на чл. 36,
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008
намаляване на преходния период по чл. 24,
ал. 1 в случаите по чл. 24, ал. 2 на база на
доклад на комисията.
(2) Министърът на земеделието и храните
със заповед разрешава по смисъла на чл. 36,
параграф 3 от Регламент (ЕО) № 889/2008
увеличаване на преходния период по чл. 24,
ал. 1 в случаите по чл. 24, ал. 6 на база на
доклад на комисията.“
2. В ал. 4 думите „ал. 7“ се заменят с „ал. 6“.
§ 13. В чл. 28 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 т. 4 се изменя така:
„4. протокол за резултати от анализ на
проби, доказващи липсата на неразрешени
за биологичното производство продукти; из
следванията да са извършени от акредитирана
лаборатория.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Министърът на земеделието и храните
със заповед разрешава или прави мотивиран
отказ в срок един месец от постъпване на
заявлението на база на доклад на комисията.
В случай на необходимост от уточняване на
обстоятелствата по ал. 3 срокът спира да тече
до предоставяне на необходимите документи.“
§ 14. В чл. 34, в ал. 1, 2 и 3 след думата
„анализ“ се добавя „по одобрени от изпълни
телния директор на БАБХ процедури съгласно
Регламент (ЕО) № 882/2004“.
§ 15. В чл. 37 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 думите „осигуряват информация
за попълване на“ се заменят с „попълват“.
2. В ал. 5 думата „осигуряват“ се заменя
с „попълват“.
§ 16. В чл. 38 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „звено“ се добавя
„чрез попълване на формуляр“ и се създава
второ изречение: „Формулярът може да бъде
попълнен и по електронен път.“
2. В ал. 2 т. 3 и 4 се отменят.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Компетентното звено издава служебна
бележка за вписване в регистъра на произво
дителите, преработвателите и търговците на
земеделски продукти и храни след изпълнение
на задължението по ал. 1.“
§ 17. В чл. 40 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 5 се създава второ изречение: „Към
договора операторът подписва декларация по
смисъла на чл. 63, параграфи 1 и 2 от Регла
мент (ЕО) № 889/2008.“
2. Създава се нова ал. 6:
„(6) Договорът по а л. 5 задъл ж ително
съдържа списък от мерки, които контро
лиращото лице прилага при нередности и
нарушения съгласно приложение № 3. Кон
тролиращото лице може да прилага и други
мерки, различни от посочените в приложение
№ 3, при системни нарушения (три пъти) или
смекчаващи обстоятелства, като информира
писмено министъра на земеделието и храните
в 5-дневен срок.“
3. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
4. Създава се нова ал. 8:
„(8) Контролиращото лице издава документ
по смисъла на чл. 29, параграф 1 от Регламент
(EО) № 834/2007 на оператор, с който има
сключен договор за контрол и сертификация.
Документът трябва да отговаря на посочените
изисквания в приложения XII и XIIа от Ре
гламент (ЕО) № 889/2008, както и да съдържа
произведените количества.“
5. Досегашната ал. 7 става ал. 9;
6. Досегашната ал. 8 става ал. 10 и се
изменя така:
„(10) Контролиращото лице уведомява в
срок от три работни дни операторите, с които
има сключен договор за контрол и сертифи
кация, в случай на отнемане или изтичане на
срока на разрешението по ал. 2. Контролира
щото лице предоставя на оператора всички
документи по смисъла на чл. 2, буква т) от
Регламент (ЕО) № 889/2008, свързани с про
цеса по контрол и сертификация.“
7. Досегашната ал. 9 става ал. 11 и се
изменя така:
„(11) Контролиращото лице предоставя на
оператор, с който има сключен договор за
контрол и сертификация, всички документи по
смисъла на чл. 2, буква т) от Регламент (ЕО)
№ 889/2008, свързани с процеса по контрол
и сертификация, в случай че договорът бъде
прекратен от една от страните.“
8. Досегашната ал. 10 става ал. 12 и се
изменя така:
„(12) Операторът предоставя получените
документи по ал. 9 и 10 на контролиращото
лице, с което сключва нов договор за контрол
и сертификация.“
§ 18. В чл. 41 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „сертификация“ се
добавя „за което подписват декларация съ
гласно приложение № 4“.
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2. В ал. 4 се създава второ изречение:
„Проверката завършва с двустранно подпи
сан инспекторски доклад, като операторът
задължително получава екземпляр от него
на място.“
3. В ал. 6:
а) в т. 4 след думата „видове“ се добавя
„които не са разрешени за биологично про
изводство“;
б) създават се т. 6 и 7:
„6. използване на продукти или техники,
които не са разрешени за биологично произ
водство, при съмнение;
7. установяване на наличието на продукти,
които не са разрешени за биологично производ
ство, за проверка на методи на производство,
които не са в съответствие с правилата за
биологичното производство, или за откриване
на възможно замърсяване с неразрешени за
биологично производство продукти.“
4. Създава се нова ал. 7:
„(7) В случаите по ал. 6, т. 6 не следва да
се прилага минимален брой проби за вземане
и анализ.“
5. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и се из
меня така:
„(8) Контролиращите лица вземат про
би за анализ на основа на оценка на риска
при внос на земеделски продукти, продукти
от аквакултури, храни и фуражи по чл. 33,
произведени в съответствие с изискванията
на Регламент (EО) № 834/2007 и Регламент
(ЕО) № 889/2008 и/или по изисквания, съот
ветстващи/равностойни на изискванията на
Регламент (EО) № 834/2007 и Регламент (ЕО)
№ 889/2008.“
6. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и се из
меня така:
„(9) Контролиращото лице може да при
лага и други мерки, различни от посочените
в приложение № 3, при системни нарушения
или смекчаващи обстоятелства, като инфор
мира писмено министъра на земеделието и
храните в 5-дневен срок.“
7. Създава се ал. 10:
„(10) Подборът на операторите, от които се
вземат проби по ал. 5, 6 и 8, се извършва на
основа на обща оценка на риска от неспазване
на правилата за биологично производство. В
тази обща оценка се вземат предвид всички
етапи на производство, подготовка и разпрос
транение.“
8. Досегашната ал. 9 става ал. 11.
§ 19. В чл. 42 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „упълномощени“ се заменя
с „оправомощени“.
2. В ал. 3 думата „упълномощените“ се
заменя с „оправомощените“.
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3. Създава се ал. 6:
„(6) Контролиращото лице е длъжно в
срок от два месеца от датата на подписване
на заключението по ал. 4 да предприеме съ
ответните коригиращи действия и да уведоми
писмено министъра на земеделието и храните.“
§ 20. В чл. 43, в ал. 1 думата „разпорежда“
се заменя с „може да разпореди“, думите „в
заключението по чл. 42, ал. 4 срокове“ се
заменят с „по чл. 42, ал. 6 срокове“.
§ 21. В чл. 44 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 думите „чл. 22“ се заменят с
„чл. 21, ал. 1 от“.
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) В случай че компетентното звено се
нуждае от допълнителна информация от други
институции, които имат компетенции по отно
шение на надзора и контрола в биологичното
производство, за проверка и уточняване на
обстоятелствата по чл. 19 и 20 ЗПООПЗПЕС,
срокът по чл. 21, ал. 3, т. 1 ЗПООПЗПЕС
спира да тече.“
3. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея:
а) в основния текст след думите „ал. 4“ се
добавя „и 5“;
б) в т. 1, в букви „а“ и „б“ думата „посе
щението“ се заменя с „проверката“;
в) в т. 2 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.
4. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
думите „ал. 3 и 5“ се заменят с „ал. 3 и 6“.
5. Досегашните ал. 7 и 8 стават ал. 8 и 9.
6. Създава се ал. 10:
„(10) При издаване на разрешение на кон
тролиращо лице, което вече е упражнявало
функциите по чл. 40, ал. 1 и 2, се запазва
кодовият номер, а проверка на място по ал. 6
се извършва само в случай на промяна на
обстоятелствата по чл. 19, ал. 1 и чл. 20, ал. 2
ЗПООПЗПЕС.“
§ 22. В чл. 45 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 44, ал. 5, т. 2“ се
заменят с „чл. 44, ал. 6, т. 2“.
2. В ал. 2 думите „чл. 44, ал. 3 и 5“ се
заменят с „чл. 44, ал. 3 и 6“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Министърът на земеделието и храните
издава разрешение по смисъла на чл. 18, ал. 1
ЗПООПЗПЕС или прави мотивиран отказ
съгласно чл. 21, ал. 3, т. 1 ЗПООПЗПЕС.“
4. В ал. 10 след думите „ал. 6 и 7“ се добавя
„или изтичане на срока по ал. 5“.
§ 23. В чл. 46 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 изречение второ и трето се за
личават.
2. Алинея 3 се отменя;
§ 24. В чл. 47 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 1 след думите „се извършват“ се
добавя „по одобрена процедура“ и думата
„одобрени“ се заменя с „оправомощени“.
2. В ал. 2, т. 1, буква „б“ преди думата
„един“ се добавя „до“.
3. В ал. 5 след думата „проверки“ се добавя
„при необходимост“.
4. В ал. 7 думите „извън обявения график“
се заличават.
§ 25. В чл. 48, ал. 1 думата „упълномощени“
се заменя с „оправомощени“.
§ 26. В глава пета се създава раздел V:
„Раздел V
Обмен на информация
Чл. 48а. (1) Компетентното звено разработва
процедура за обмен на информация между:
1. компетентното звено и Европейската
комисия;
2. компетентното звено и държавите членки;
3. компетентното звено и одобрените от
министъра на земеделието и храните контро
лиращи лица.
(2) При извършване на надзорни проверки
компетентното звено установява наличие на
разработени процедури за обмен на инфор
мация между:
1. одобрените от министъра на земеделието
и храните контролиращи лица;
2. одобрените от министъра на земеделието
и храните контролиращи лица и оператори в
система на контрол.
(3) Контролиращите лица са длъжни да
предоставят информация за резултатите от
инспекциите и посещенията, посочени в чл. 65
от Регламент (ЕО) № 889/2008, на Държавен
фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция,
съгласно чл. 33, параграф 1 от Регламент (ЕС)
№ 65/2011 на Комисията.
(4) В слу чай че оператор и/или негов
подизпълнител се контролират от различни
контролиращи лица, същите задължително
обменят документи по смисъла на чл. 2, буква
т) от Регламент (ЕО) № 889/2008, свързани с
процесите по контрол и сертификация.
(5) В случай на смяна на контролиращо
лице новото контролиращо лице следи за
изпълнението на вече наложени мерки по
чл. 40, ал. 6.
Чл. 48б. (1) Компетентното звено извършва
обмен на информация по смисъла на чл. 48а,
ал. 1, т. 1 и 2 чрез системата, посочена в чл. 94,
параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008.
(2) При обмена на информация по ал. 1,
свързана с установени нередности и/или
нарушения, компетентното звено извършва
проверка и предприема незабавно съответ
ните мерки.
Чл. 48в. Компетентното звено предоставя
информация за изготвяне на годишен доклад

БРОЙ 63

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

съгласно чл. 44 от Регламент (ЕО) № 882/2004
във връзка с Многогодишния национален
план за контрол по чл. 41 от Регламент (ЕО)
№ 882/2004.“
§ 27. В чл. 49, ал. 5 думите „Агенция „Мит
ници“ се заличават.
§ 28. В чл. 50, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1, 2 и 3 думата „становище“ се за
меня с „доклад с мотиви“.
2. В т. 4 и 5 след думите „министъра на
земеделието и храните“ се добавя „доклад с“.
3. В т. 6 думите „дава становища“ се за
менят с „представя доклад с предложения“.
§ 29. Създава се приложение № 3 към
чл. 40, ал. 6:
„Приложение № 3
към чл. 40, ал. 6
Списък от мерки при нередности и нарушения
При извършване на проверки по чл. 41, ал. 4
и 5 и в случай на констатирани нередности/
нарушения контролиращото лице прилага една
или няколко от следните мерки независимо от
прилагането на разпоредбите, посочени в член
30, т. 1 от Регламент № 834/2007:
1. забележка (З): забележката се използва за
дребни нередности или явно неволно допуснати
нарушения (несъответствия, недостатъци);
2. указание за коригиране (УК): указанието
за коригиране посочва установената нередност,
коригираща м ярка и срок за отст ран яване.
Указание за коригиране, което не е изпълнено
в определения срок, винаги е последвано от
предупреждение;
3. предупреждение (П): предупреждението
посочва санкцията, която ще бъде наложена, в
случай че операторът не изпълни предписанието;
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4. засилен контрол (ЗК);
5. промяна на категорията/статута на пар
цел (ПКП): промяна на категорията/статута
или отказ за сертифициране на даден парцел за
определен срок;
6. промяна на категорията на партида (ПКПд):
промяна на категорията или отказ за сертифи
циране на дадена част от продукцията;
7. спиране на продукт (СП): забрана, наложена
на оператора за определен период да търгува с
определени видове продукти, които са свързани
с метода на биологично производство, или отказ
за сертифициране на въпросния продукт;
8. ограничение на стопанството (ОС): забрана,
наложена на оператора за определен период да
търгува с всички видове продукти, които се от
насят до метода на биологичното производство,
или отказ от сертифициране на търговската дей
ност на оператора за биологично производство;
9. продължаване на прехода (ПП): повторно
стартиране или продължаване на периода на
преход.
Продължителността на санкциите е в месеци.
Ако изрично не е посочена продължителност, тя
може да бъде определена от контролиращото лице.
При налагане на санкции се отчита миналото
на оператора. За първо нарушение се прилага
първата посочена в колона „Санкция“. При уста
новяване на същото нарушение в рамките на 24
месеца контролиращото лице налага следващата
по ред санкция от колона „Санкция“.
Ако след наложена санкция операторът из
пълни предписанието на контролиращото лице и
същото нарушение не бъде установено в рамките
на 24 месеца, тази санкция не се взема предвид
при определяне на санкциите по ал. 1 – 2.

Естество на нарушението

1.

Санкция

Общи нарушения

1000

отказ на контрол

ОС (12)

1010

отказ на достъп до складово счетоводство

ОС (12)

1020

отказ на вземане на проба за анализ

ОС (6)

1025

неналичност на счетоводството, складовото счетоводство или З, УК, П, ОС (1), ОС (12)
други елементи

1030

счетоводството, складовото счетоводство или други данни не
могат да бъдат проверени:

1030a

при заготвител или вносител

П, ОС (3), ОС (12)

1030b

при производител

УК, П, ОС (1), ОС (6)

1040

не може да се направи равносметка на покупките – продажбите УК, П, ОС (3), ОС (12)

1050

недостатъчна степен на отделяне на биологичните от небио
логичните продукти:

1050a

смекчаващи обстоятелства

З, УК, П, СП (1), ОС (6)

1050b

очевидна измама

П, СП (6), ОС (12)

1060

използване на ГМО или производни на ГМО:
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Естество на нарушението

Санкция

1060a

дребно нарушение, минимална концентрация

П, СП (1), ОС (3) (1), ОС (6)

1060b

сериозно нарушение, висока концентрация

П или ПКПд, СП (3), ОС (3),
ОС (12)

1060c

очевидна измама

СП (6), ОС (12)

1070

няма удостоверение от доставчика относно ГМО или производни З, УК, П, СП (1), ОС (1), ОС
на ГМО
(6)

1080

неспазване на конкретните мерки, договорени с контролния З, УК, П, СП (3)
орган, за да се гарантира спазването на законовите норми

1085

липса на регистър за оплаквания

1090

неспазване на процедурата за приемане на съставките, продуктите
или животните:

1090a

за които е установено впоследствие, че са биологични:

1090a1

от различни доставчици

З, З, УК, П, СП (1)

1090a2

от един и същи доставчик

З, УК, П, СП (1)

1090b

за които не е установено впоследствие, че са биологични

УК, П, СП (3)

1100

повече от три УК едновременно за един и същи икономически ЗК
оператор

1110

различни СП за цялата продукция

Код

З, УК, П, СП (1)

ОС (3)

Естество на нарушението

2.

Санкция

Растителна продукция

2000

продукция в едно и също стопанство с идентични сортове по
метода на преход или биологично производство и по метода на
небиологичното производство:

2000a

с доказателство за отделяне на продуктите

П, СП (1)

2000b

без доказателство за отделяне на продуктите

П и ПКПд, СП (1)

2010

липсва документация за парцелите или е непълна (програма за ПКП
годишно производство) или не е указано присъединяването на нов
парцел в стопанството

2011

неизпратено в определените срокове уведомление

УК, П

2012

няма уведомление за смяна на културата в даден парцел

З, УК, П

2020

документация относно растениевъдството:

2020a

няма

УК, П, ПКП

2020b

непълна

З, УК, П, ПКП

2030

недостатъчна ротация на културите на открито

УК, П, ПКП

2040

използване на небиологичен посадъчен материал без разрешение,
когато:

2040a

не е наличен биологичен посадъчен материал

З, УК, П, ПКПд

2040b

има наличен биологичен посадъчен материал

УК, П, ПКПд

2050

използване на обработен посадъчен материал:

2050a

семена и посадъчен материал от картофи

2050b

друг посадъчен материал, когато е наличен посадъчен материал, УК, П, ПКПд
който не е третиран

2050c

друг посадъчен материал, когато е наличен биологичен посадъчен П, ПКПд
материал

2060

използване на торове/изменение на Приложение I от Регламент З, УК, П, СП (1)
№ 889/2008 без предварително уведомяване на контролиращото
лице

2070

използване на тор или неразрешено изменение съгласно Приложе
ние I от Регламент № 889/2008:

П, ПКПд

БРОЙ 63

ДЪРЖАВЕН

Код

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 7

Естество на нарушението

Санкция

2070a

смекчаващи обстоятелства

П, ПКП и ЗК, ОС (3)

2070b

органично естество, явна измама

ПКП и ЗК, ОС (6)

2070c

минерално естество, явна измама

ПКП и ЗК, ОС (12)

2080

използване на торове в стопанството, които представляват повече
от 170 кг азот/ха на година:

2080a

незначително превишаване (по-малко от 10 %)

УК, П, СП (1)

2080b

значително превишаване (над 10 %)

П, СП (3)

2090

използване на препарати от микроорганизми за подобряване З, УК, П, СП (1)
на общото състояние на почвата или наличието на хранителни
елементи без предварително уведомяване на контролния орган

2100

използване на пестицид, посочен в Приложение II от Регламент
№ 889/2008:

2100a

без представяне на доказателства в подкрепа на необходимостта З, УК, П, СП (1)
от използването му

2100b

без непосредствена опасност за културата

2100c

за цел, различна от конкретната цел, посочена в приложение (да се
посочи) към Регламент № 834/2007:

2100c1

дребно нарушение

З, УК, П, СП (1)

2100c2

сериозно нарушение

Прилагане на съответната
санкция, посочена под 2110

2100d

неспазване на конкретните разпоредби на приложимото в България УК, П, СП (3)
законодателство относно пестицидите

2110

използване на пестицид, който не е позволен съгласно Приложение
II към Регламент № 889/2008:

2110a

смекчаващи обстоятелства

2110b

използване в малко количество:

2110b1

на забранен натурален пестицид

ПКПд, ПКП, ОС (1)

2110b2

на химически пестицид със смекчаващи обстоятелства

ПКПд и ЗК, ПКП и ЗК, ОС
(3)

2110b3

на химически пестицид

ПКП и ЗК, ОС (6)

2110c

използване в голямо количество:

2110c1

на забранен натурален пестицид

ПКПд и ЗК, ПКП и ЗК, ОС
(3)

2110c2

на химически пестицид със смекчаващи обстоятелства

ПКП и ЗК, ОС (6)

2110c3

на химически пестицид

2110d

ограничено използване в производствени единици,
производствения процес (пътеки, вътрешни дворове)

2120

използване на забранени субстрати за производство на гъби:

2120а

дребно нарушение

П, ПКПд

2120б

сериозно нарушение

ПКПд

2130

наличие на забранени продукти в производствената единица УК, П, ОС (3)
или липса на регистрация на такива продукти в небиологичната
производствена единица, намираща се в същата област

З, УК, П, СП (1)

ПКПд и ЗК, ПКП и СП (1) и
ЗК, ОС (6)

ОС (12)
но

извън УК, П

Събиране на диворастящи растения
2215

писмени доказателства за предварително одобрени от контро
лиращото лице карти на териториите

2215а

няма

УК, П, ПКП

2215б

непълна

З, УК, П, ПКП
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2220

Писмени доказателства за проведени обучения на събирачите

2220а

няма

УК, П, ПКП

222б

непълна

З, УК, П, ПКП

2230

устойчивостта на естественото местообитание и опазването на вида
на територията

2230а

дребно нарушение

З, УК, П, СП (1)

2230б

сериозно нарушение

УК, П, СП (6)

Код

Естество на нарушението

3.

Санкция

Животновъдство

3.1.

Общи принципи и изисквания за контрол и проследимост

3100

наличие в едно и също стопанство на животни, отглеждани по
метода на биологичното производство, и на животни от същата
порода, които не се отглеждат по този метод:

3100a

с доказателство за отделяне на животните и продуктите в раз- П, СП (1)
лични производствени единици

3100b

без доказателство за отделяне на животните и продуктите в раз- П и ПКПд, СП (3)
лични производствени единици

3110

наличие в една и съща производствена единица на животни, П, СП (1)
отглеждани по метода на биологичното производство, и на жи
вотни, които не се отглеждат по този метод

3115

наличие в една и съща ливада на животни, отглеждани по мето
да на биологично производство, и на животни от друга порода,
които не се отглеждат по този метод:

3115a

едновременно присъствие

3115b

неедновременно присъствие, но без уведомяване на контролния орган УК, П, СП (1)

3120

документация относно животновъдството в стопанството:

3120a

непълна или неактуализирана (допълнителни данни)

3120b

непълна или неактуализирана (важни, като например влизане или УК, П, СП (1)
излизане на животни)

3120c

няма такава

3130

отказ на животновъда да предостави достъп до данните от цен ОС
трализираната база данни за идентификацията и регистрирането,
необходими за осъществяване на дейностите по контрол

3.2.

УК, П, СП (1)

З, УК, П, СП (1)

СП (3)

Преход

3200

неспазване на срока за преход:

3200a

общо

3200b

специфичен случай за откритите площи при нетревопасните жи- П, ПКПд, СП (1)
вотни

3.3.

П и ПКПд, СП (1)

Произход на животните

3300

използване на порода, при която броят на цезаровите сечения е
по-голям от максимално допустимия годишен процент:

3300a

незначително превишение (< 10 %)

УК, П, СП (1) П

3300b

значително превишение (> 10 %)

СП (3)

3320

въвеждане на животни от небиологични стопанства от порода, от П и ПКПд, СП (3)
която са забранени небиологичните животни

3330

въвеждане на животни от небиологични стопанства, когато са
налични биологични животни:

3330a

общо

П и ПКПд, СП (3)

3330b

особен случай през първата година на преход

ПП
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3340

въвеждане на животни от небиологични стопанства, които са над
максималната възраст или след отбиване:

3340a

леко превишение на възрастовата граница

УК, П, ПКПд, СП (1)

3340b

значително превишение на възрастовата граница

П и ПКПд, СП (3)

3350

въвеждането на женски раждали животни от небиологични сто
панства:

3350a

общ случай

П и ПКПд, СП (1)

3350b

особен случай през първата година на преход

ПП (1)

3.4.

Фуражи

3400

необратими практики за угояване (насилствено хранене)

СП (3)

3401

по-малко от 60 % от животинската храна за тревопасни животни УК, П, ПКПд, СП (1)
постъпва от самата единица или е произведена в сътрудничество
с други биологични стопанства

3405

фуражни смеси за животни с повече от 30 % фуражи в преход, УК, П, ПКПд, СП (1)
които не са от самата производствена единица

3410

фуражни смеси за животни с повече от 60 % фуражи в преход, УК, П, ПКПд, СП (3)
които са от самата производствена единица

3415

неспазване на минималната продължителност на хранене на З, УК, П, ПКПд, СП (1)
младите бозайници с натурално мляко

3420

система за отглеждане на тревопасни животни, която не се осно З, УК, П, СП (1)
вава на максимално използване на пасища

3425

неспазване на минималния процент от 60 % сурови фуражи в З, УК, П, ПКПд, СП
дневната дажба на тревопасните животни

3430

използване или наличие на неразрешени обикновени фуражи:

3430а

в малки размери

УК, П, ПКПд, СП (1)

3430b

в големи размери

П, ПКПд, СП (3)

3435

използване на обикновени суровини, произведени или приготве П, ПКПд, СП (3)
ни с химически разтворители

3440

използване на твърде голямо количество обикновени фуражи за
период от дванадесет месеца:

3440а

незначително отклонение (по-малко от 10 %)

П, ПКПд или ПП (3), СП (3)

3440b

значително отклонение (над 10 %)

ПКПд или ПП, СП (3)

3445

използване на твърде висок процент (в зависимост от породата)
на обикновени фуражи в дневната дажба:

3445а

за кратък период

УК, П, ПКПд или ПП (0,5 за
дребен добитък; 1 за едър до
битък), СП (3)

3445b

за продължителен период

П, ПКПд или ПП (0,5 за дре
бен добитък; 1 за едър доби
тък), (1), СП (3)

3450

въвеждане на позволени обикновени смеси от суровини в секто З, УК, П, ПКПд
ра на биологичното земеделие

3455

използване на суровини от животински произход, различни от
позволените

3455a

в допълващи фуражи

П, ПКПд, СП (1)

3455b

като суровини или основна храна

ПКПд, СП (3)

3465

липса на сурови фуражи в дневната дажба на прасета и домашни З, УК, П, ПКПд, СП (1)
птици

3470

използване на консерванти или неразрешени технически сред УК, П, ПКПд, СП (1)
ства в силажи
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3472

използване на консерванти или технически средства в силажи,
които превишават допустимата концентрация:

3472а

малка разлика (< 10 %)

З, УК, П, ПКПд, СП (1)

3472b

голяма разлика (> 10 %)

УК, П, ПКПд, СП (3)

3475

използване на неразрешени продукти, посочени в приложения V УК, П, ПКПд, СП (3)
и VI към Регламент № 889/2008, при храненето на животни

3.5.

Превенция на заболявания и ветеринарно лечение

3500

използване на вещество за стимулиране на растежа или продук ПКПд, СП (3)
цията при храненето на животните или за ветеринарно лечение

3510

използване на синтезирани по химически път алопатични меди УК, П, ПКПд
каменти или антибиотици без предписание от ветеринарен лекар

3520

използване на синтезирани по химически път алопатични лекар П, ПКПд
ствени продукти или антибиотици за профилактика

3530

използване на хормони или други подобни вещества за контрол П и ПКПд, СП (3)
на възпроизводството

3540

използване на ветеринарномедицински продукти, без да се от УК, П, СП (1)
бележи необходимата информация или без да се направи ясна
идентификация на лекуваните отделни животни или група жи
вотни

3550

неспазване на карантинните срокове, предвидени в метода на
биологично производство, между последния прием на алопатич
ни лекарствени продукти и производството на биологични про
дукти:

3550a

като се спазват законоустановените карантинни срокове

УК, П, СП (1)

3550b

без да се спазват законоустановените карантинни срокове

СП (3)

3560

неспазване на продължителността на периода за преход за жи П, СП (3)
вотните, които са достигнали или превишили максималния брой
лечения с химически синтезирани алопатични лекарствени про
дукти

3570

наличие на алопатични ветеринаромедицински продукти или ан УК, П, СП (3)
тибиотици в стопанството без предписание от ветеринарен лекар
при спазване на правилата за биологично производство или без
да са вписани в регистъра на стопанството

3.6.

Управление, транспорт, идентификация

3600

прилагане на ембрионална трансплантация

П и ПКПд, СП (3)

3605

поставяне на еластични пръстени на опашките на агнетата, скъ З, УК, П, ПКПд
сяване на опашките на животните, подрязване на зъбите, под
кастряне на човката или обезроговяване без разрешение от ком
петентния орган

3610

кастрация или други неразрешени интервенции по животните, З, УК, П, ПКПд
извършвани на неподходяща възраст или от неквалифициран
персонал

3615

връзване на животните без разрешение на компетентния орган

3620

без достъп до ливади, открити пространства или зони за движе
ние за вързани животни с разрешение от компетентния орган

3625

животните се държат в група с неподходящ брой животни в нея З, УК, П, ПКПд
за етапа на развитие или поведенческите нужди

3630

отглеждане на животните при режим, който може да предизвика УК, П, ПКПд
анемия

3635

неспазване на минималната възраст за клане на домашни птици УК, П, ПКПд
или използване на порода домашни птици, която не е призната
за бавнорастяща порода

З, УК, П, ПКПд
З, УК, П, ПКПд
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3640

неподходящо транспортиране на животни с оглед ограничаване УК, П, ПКПд
на стреса или използване на електрически ток при товарене или
разтоварване на животни

3645

приемане на алопатични успокоителни средства преди и по вре ПКПд
ме на транспортирането

3650

неподходящо клане с оглед ограничаване на стреса

3665

животни, групи животни или животински продукти, които не са
идентифицирани или са неправилно или недостатъчно иденти
фицирани:

3665a

с гарантиране на биологичното качество

УК, П, ПКПд, СП (1)

3665b

без гарантиране на биологичното качество

ПКПд, СП (3)

3.7.

УК, П, ПКПд

Животински торове

3700

животинска популация, която превишава 2 ЖЕ (животински
единици) на хектар, или употреба на торове, които водят до из
ползване на торове в предприятието или контрагентите на пове
че от 170 кг азот/ха:

3700a

малка разлика (< 10 %)

УК, П , СП (1)

3700b

голяма разлика (> 10 %)

П, СП (3)

3710

съоръжения за съхранение на торове, които са неподходящи за УК, П, СП (3)
предотвратяване на замърсяването на водите от директно изли
ване или измиване и проникването им в почвата

3720

недостатъчен капацитет на съоръженията за съхранение на торо УК, П, СП (3)
ве, което води до неправилното им разпръскване

3.8.

Открити пространства и помещения за отглеждане

3800

условия на помещението за отглеждане, които са неподходящи за
физиологичните и етологичните потребности на животните или
са с недостатъчно отопление, изолация, вентилация, проветрява
не или естествено осветление:

3800а

по-лек случай

УК, П, СП (1)

3800б

тежък случай

П, СП (3)

3802

животните нямат лесен достъп до местата за храна или до по УК, П, СП (1)
илките

3804

липса на достатъчен подслон срещу дъжд, вятър, слънце или екс УК, П, СП (1)
тремни температури в откритите пространства

3806

твърде голяма гъстота на животните в оборите:

3806a

разлика от най-малко 10 % спрямо максимално допустимата гъс- УК, П, СП (1)
тота

3806б

особен случай през първата година на преход

УК, П, СП (1)

3806c

всички други случаи

П, СП (3)

3808

открито пространство:

3808a

прекалено малко

УК, П, СП (1)

3808b

временно недостъпно или смекчаващи обстоятелства

УК, П, СП (1)

3808c

липсващо или недостъпно

П, СП (1)

3810

твърде голяма гъстота на добитъка по ливадите и другите паси
ща, което води до замочуряване на терена и прекомерна експло
атация на тревната растителност

3810a

по-лек случай

УК, П, СП (1)

3810b

особен случай през първата година на преход

УК, П, СП (1)

3810c

всички други случаи

П, СП (3)
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3812

недостатъчно почистване или дезинфекция на обори, оборудване З, УК, П, СП (1)
и инструменти

3814

използване на продукти за почистване или дезинфекция на по УК, П, СП (1)
мещенията и съоръженията, които не са посочени в приложение
VII към Регламент № 889/2008

3816

използване на продукти за унищожаване на насекоми или па П, СП (1)
разити, които не са посочени в приложение II към Регламент
№ 889/2008

3818

бозайници, държани затворени, без достъп до открито простран П, ПКПд, СП (1)
ство, когато обстоятелствата го позволяват, и никое от изключе
нията не се прилага

3820

тревопасни животни, държани затворени, без достъп до ливади П, СП (1)
те, когато обстоятелствата го позволяват

3822

покритие на твърде голямо пространство за движение на откри З, УК, П, СП (1)
то за бозайници

3824

твърде неравен или твърде гладък под на обора

3826

решетка или конструкция от летви, които покриват над полови
ната (бозайници) или две трети (домашни птици) от повърхност
та на пода на обора

3826a

особен случай през първата година на преход

УК, П, СП (1)

3826b

всички други случаи

П, СП (3)

3828

зоната за лягане не е подходяща за животните:

3828a

зоната за лягане е твърде малка, липсва постеля или тя е обогате- УК, П, СП (3)
на с продукти, които не са посочени в приложение I към Регламент
№ 889/2008

3828b

твърде недостатъчна постеля или такава с неподходящ състав

3830

телета на възраст над една седмица, настанени в индивидуални
боксове:

3830a

телета на възраст под три седмици

УК, П и ПКПд или ПП (0,5),
СП (1)

3830b

телета на възраст три или повече седмици

П и ПКПд или ПП (1), СП (3)

3832

прасета, затворени без подова постилка, в която да ровят

УК, П, СП (1)

3834

свине майки, затворени отделно в оборите извън разрешения П, СП (1)
период на бременност и кърмене

3836

свине майки, затворени без достъп до открито пространство,
когато обстоятелствата го позволяват, и никое от допустимите
изключения не се прилага:

3836a

временно състояние или смекчаващи обстоятелства

УК, П, СП (1)

3836b

постоянно или продължително състояние

П, СП (3)

3838

гъстота от повече от 15 свине майки на хектар на открито затре УК, П, СП (1)
вено пространство

3840

недостатъчно място за движение на свиня майка и нейните пра УК, П, СП (1)
сенца

3842

водолюбиви птици, затворени без достъп до водна площ

3844

недостатъчни или липсващи кацалки в помещенията за кокошки УК, П, СП (1)
носачки или токачки

3846

недостатъчни или липсващи гнезда в кокошарниците за кокошки УК, П, СП (1)
носачки

3848

твърде малки, твърде редки или прекалено ниски отвори в по УК, П, СП (1)
мещенията, което затруднява достъпа на домашните птици до
открито пространство

З, УК, П, СП (1)

З, УК, П, СП (1)

П, СП (1)

БРОЙ 63
Код

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 3

Естество на нарушението

Санкция

3850

повече домашни птици в птицефермата от допустимата норма

3850a

разлика < 10 % спрямо максимално допустимия брой животни

3850b

разлика = или > 10 % спрямо максимално допустимия брой жи- П, СП (3)
вотни

3852

полезна площ в кокошарниците за домашни птици за производ П, СП (1)
ство на месо, по-голяма от максималната площ, допустима за
производствена единица

3854

период на непрекъсвана нощна почивка, по-малък от 8 часа за УК, П, СП (1)
кокошки носачки

3856

домашни птици, затворени без достъп до открито затревено
пространство, когато обстоятелствата позволяват това:

3856a

временно състояние или смекчаващи обстоятелства

УК, П, СП (1)

3856b

постоянно или продължително състояние

П, СП (1)

3858

домашни птици, затворени в помещения за повече от една трета
от живота си, без достъп до открито пространство:

3858a

състояние, което подлежи на коригиране

П, ПКПд

3858b

състояние, което не подлежи на коригиране

ПКПд

3860

в кокошарниците няма свободна площ от не по-малко от 3 сед УК, П, СП (1)
мици

3862

в откритите пространства за домашни птици няма свободна З, УК, П, СП (1)
площ от не по-малко от 6 седмици

3.9.

УК, П, СП (1)

Отглеждане на пчели

3900а

Грешки при попълване или неосъвременяване на план за упра З, УК
вление на стопанството

3900б

Липса на програма за управление на стопанството

3901а

Липса на информативно писмо до контролиращото лице за въ УК, П, ПП
веждане на конвенционални пчели майки или отводки в биоло
гичния пчелин

УК, П

3901б

Липса на информативно писмо до контролиращото лице за пре УК, П
местване местоположението на пчелина или част от пчелните
семейства (подвижно пчеларство)

3902

Неподходящи животновъдни практики (рязане крилата на пче П, ПП
лите майки)

3903а

Липса на индентификация на кошерите

3903б

Кошерите не са от естествени материали и покритието им не е ПП
от водоразтворими бои

3904а

Не е документирано закупуването на отводки

3904б

Не е ясен произходът на пчелите

3905

Липсва подпис на ветеринарния доктор, предписал и провел ле П
чението

3906

Пчелините са разположени на площадка, където културите не са СП (6), ОС
биологични или са обработвани чрез слабо екологично въздейст
вие или естествена растителност в радиус от 3 км

3907

Пчелите са подхранвани с конвенционална захар

3908

Стопанството има конвенционални и пчелини, отглеждани по
биологичен начин

3.10.
31000

Отглеждане на аквакултури
наличие на едновременно производство на аквакултурни живот
ни по биологичен и небиологичен начин в люпилните басейни и
отрасните и/или развъдните басейни на едно и също стопанство

П, СП (2)

УК, П, ПП (6 – 12)

УК, П, СП (3)
ОС, ПП
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31000а с доказателство за отделяне на аквакултурни животни и в различ- П, СП (1)
ни производствени единици
31000б без доказателство за отделяне на аквакултурни животни и в раз- П и ПКПд, СП (3)
лични производствени единици
32000

едновременно производство за угояване на аквакултурни живот
ни по биологичен и небиологичен начин в едно и също стопан
ство в случай на отглеждане на различни производствени фази
и различни периоди за манипулация с аквакултурните животни

32000а с доказателство за отделяне

П, СП (1)

32000б без доказателство за отделяне

П и ПКПд, СП (3)

33000

периодът на некултивиране и документирането му след всеки
производствен цикъл в садковите системи в открити води в мо
рето и при други методи на производство, при които се използват
резервоари, рибовъдни басейни и клетки

33000а малка разлика (< 10 %)

УК, П, СП (1)

33000б голяма разлика (> 10 %)

П, СП (3)

34000

липса на писмени доказателства за прилагане на дадено съгласие

34000а няма

УК, П, ПКП

34000б непълна

З, УК, П, ПКП

34000с отказ на вземане на проба за анализ

ОС (6)

4.

Заготвители и преработватели

4000

използване на небиологична съставка със земеделски произход, ко
ято не е разрешена съгласно член IX от Регламент № 889/2008:

4000a

съставка, която явно не е налична с биологично качество, но без да е УК, П, СП (0,5)
поискано или получено разрешение

4000b

съставка, налична с биологично качество

УК, П, СП (1)

4000b1 използване в малки количества, смекчаващи обстоятелства

П и ПКПд, СП (0,5) и ЗК, ОС
(1)

4000b2 използване в големи количества, смекчаващи обстоятелства

СП (1) и ЗК, ОС (3)

4000b3 очевидна измама

ОС (12)

4010

процент на биологичните съставки, които не отговарят на одобре
ната рецепта:

4010a

малко по-ниско (по-малко от 5 тегловни процента)

П, СП (0,5), ОС (1)

4010b

много по-ниско (повече от 5 тегловни процента)

СП (1), ОС (3)

4020

използване на съставка, която не е от земеделски произход и П и ПКПд, СП (1)
която не е разрешена съгласно приложение VIII към Регламент
№ 889/2008

4030

използване или замърсяване на технологични средства или други П и ПКПд, СП (1)
продукти, използвани за преработка, и които не са разрешени съ
гласно приложение VIII към Регламент № 889/2008

4040

обработка на продукт или използване на съставка, обработена с П и ПКПд, СП (1)
йонизиращо лъчение

4050

използване на една и съща съставка – както с биологично, така и П, СП (1)
с небиологично качество

4060

транспортиране на един продукт, за да бъде опакован или затворен УК, П, СП (1)
без опаковка или без затворен контейнер
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4070

изменение на рецептите, методите за обработка, процедурите за З, УК, П, СП(1)
приемане, отделяне, съхранение и други конкретни мерки, догово
рени с контролния орган, за да се гарантира спазването на правни
те норми, без предизвестие до контролния орган

4071

липса на процедури или непълни процедури:

4071a

за заготовка

4071b

за почистване на производствена единица от биологични и небиоло- УК, П, СП (1)
гични продукти

4072

липсва регистрация или непълна регистрация на операциите:

4072a

по производството

4072b

за почистване на производствена единица от биологични и небиоло- УК, П
гични продукти

4080

в единица, в която биологичните и небиологичните продукти се
преработват или съхраняват

4080a

недостатъчно разстояние между помещенията за съхраняване

УК, П, СП (1)

4080b

недостатъчна идентификация на помещенията за съхраняване

З, УК, П, СП (1)

4080c

недостатъчно разделение между операциите (пространствено и вре- УК, П, СП (1)
мево)

4080d

липса на график за операциите или неспазването му

З, УК, П, СП (1)

4080e

недостатъчна идентификация на партидите

УК, П, СП (1)

4080f

наличие на биологични продукти в небиологичната зона

УК, П, СП(1)

4080g

наличие на небиологични продукти в биологичната зона

УК, П, СП (1)

4090

заготовка, възложена с договор за ишлеме на неконтролиран пре
работвател:

4090a

по-лек случай

УК, П, СП (1)

4090b

тежък случай

П и ПКПд, СП (3)

4100

продажба като биологични на продукти, внесени от трета държава
без уведомление:

4100a

продукти, които явно са еквивалентни и могат да бъдат узаконени П, СП (1), ОС (3)

4100b

продукти, които не са еквивалентни, но са сертифицирани

СП (3), ОС (6)

4100c

като биопродукти в трети държави

ОС (12)

4110

липса на система за прилагане от страна на купувача на мляко на П, СП (1)
два идентификационни знака за разграничаване на биологичното
и небиологичното мляко по отношение на доставчиците му или
пълна липса или непълнота на системата за идентификация и ети
кетиране

4120

липса на двойна идентификация от страна на купувача на мляко УК, П, ПКПд
на даден доставчик

4130

събиране на биологично и небиологично мляко от мандра без от П, ПКПд
делна помпена система, предназначена изключително за биологич
но мляко

4140

липса на отделна маркировка на яйцата преди смесване или сор УК, П, ПКПд
тиране

4150

липса на система за идентификация и регистрация, което прави не УК, П, СП (1)
възможно проследяването на производителите на яйца, използвани
при производството на яйчни продукти

4.2.
4200

УК, П, СП (1)

УК, П, СП (1)

Производство на вино
Използване на продукти от лозаро-винарския сектор, включително
по време на процесите и енологичните практики, различни от из
броените в Приложение VIIIа от Регламент (ЕО) № 889/2008

С Т Р.

46

ДЪРЖАВЕН

Код

ВЕСТНИК

БРОЙ 63

Естество на нарушението

Санкция

4200а

използване в малки количества, смекчаващи обстоятелства

П и ПКПд, СП (0,5) и ЗК, ОС
(1)

4200б

използване в големи количества, смекчаващи обстоятелства

СП (1) и ЗК, ОС (3)

4200с

очевидна измама

ОС (12)

4210

енологични практики, процеси и обработки, различни от описаните П и ПКПд, СП (3)
в чл. 29г от Регламент (ЕО) № 889/2008

4.3.

Производство на дрожди

4300

използване на субстрати, произведени по небиологичен начин

4300а

дребно нарушение

П, ПКПд

4300б

сериозно нарушение

ПКПд

4310

Използвани вещества, различни от изброените в Приложение VIII,
раздел В от Регламент (ЕО) № 889/2008

4310а

малки количества, смекчаващи обстоятелства

П, СП (1) и ЗК, ОС (3)

4310б

големи количества, смекчаващи обстоятелства

СП (3) и ЗК, ОС (6)

4310с

очевидна измама

ОС (12)

4320

Използвани вещества, различни от посочените в чл. 27 от Регла
мент (ЕО) № 889/2008

4320а

малки количества, смекчаващи обстоятелства

П, СП (1) и ЗК, ОС (3)

4320б

големи количества, смекчаващи обстоятелства

СП (3) и ЗК, ОС (6)

4320с

очевидна измама

ОС (12)

5.

Производители на фуражи

5000

използване на неразрешен метод на обработка

5010

липса на специфични наименования в таблицата със суровините УК, П, СП (1)

5020

използване на обикновени съставки, които не са разрешени съ
гласно приложение (да се посочи) към Регламент № 834/2008:

5020a

малки количества, смекчаващи обстоятелства

5020b

големи количества, смекчаващи обстоятелства, или суровина, про- СП (3) и ЗК, ОС (6)
изведена или получена чрез използване на химически разтворители

5020c

очевидна измама

5030

използване на суровина от животински произход, която не е раз ПКПд, СП (1)
решена съгласно приложение V към Регламент № 889/2008

5040

използване на продукти, които не са разрешени съгласно прило П и ПКПд, СП (1)
жение VI към Регламент № 889/2008

6.

П и ПКПд, СП (3)

П, СП (1) и ЗК, ОС (3)

ОС (12)

Етикетиране – Предлагане на пазара

6000

етикетиране или предлагане на пазара на обикновен продукт или
на продукт, < 70 % от който се отнася до метода на биологично
производство:

6000a

смекчаващи обстоятелства

ЗК и ПКПд, ОС (3)

6000b

очевидна измама

ОС (12)

6000 с означения, посочващи метода на биологичното производство в УК, П, СП (1)
търговските документи, но които нямат характеристиките
на биологични продукти в дадена производствена единица, която
търгува както с биологични, така и с небиологични продукти
6010

етикетиране или предлагане на пазара на продукт > 70 % и П и ПКПд, СП (1)
< 95 %, но който указва метод на биологично производство > 95 %:

6020

етикетиране или предлагане на пазара на продукт в етап на П и ПКПд, СП (1)
преход, който указва метода на биологично производство:

6030

етикетиране или предлагане на пазара на продукт в етап на
преход под формата на продукт с повече съставки:

6030a

малко количество

УК, П, П и ПКПд, СП (1)
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Естество на нарушението

6030b

голямо количество

6040

етикетиране или предлагане на пазара на продукт, категоризиран
с по-ниско качество, но който указва метод на биологично
производство:

6040a

продукт, който е категоризиран с по-ниско качество отпреди:

Санкция
П, П и ПКПд, СП (3)

6040a1 смекчаващи обстоятелства

ПКПд

6040a2 очевидна измама

СП (12)

6040b

продукт, който е категоризиран с по-ниско качество при иконо
мическия оператор:

6040b1 смекчаващи обстоятелства

СП (1), ОС (3)

6040b2 очевидна измама

ОС (12)

6050

етикетиране или предлагане на пазара на продукт без серти
фициране, но който указва метод на биологично производство:

6050a

продукт, който е произведен по метода на биологично производство З, УК, П, СП (1)

6050b

продукт, който не отговаря на изискванията

6060

етикетиране или предлагане на пазара без указване на контролния З, УК, П, ПКПд, СП (1)
орган на етикета или с погрешно указване

6070

предлагане на пазара на биологичен продукт като биологичен З, УК, П, СП (1)
продукт без указване или с погрешно указване на биологичното
производство при етикетирането или в търговските документи

6080

предлагане на пазара на биологичен продукт без предварително
одобрение на етикетирането

6080a

етикетиране, което отговаря на изискванията

З, УК, П, СП (0,5)

6080b

етикетиране, което не отговаря на изискванията

УК, П, СП (1)

6090

предлагане на пазара на биологичен продукт с етикетиране, З, УК, П, СП (1)
което не отговаря или вече не отговаря на рецептата

6100

използване на указване на системата за контрол на ЕИО или на УК, П, СП (1)
логото на Общността върху продукт в етап на преход или върху
продукт 70 – 95 %, или върху продукт, който съдържа повече от
5 % вносни съставки

6110

предлагане на пазара на животно с указване на метода на
биологично производство:

6110a

без заповед за продажба, съдържаща номер, издадена от контролния УК, П, СП (1)
орган

6110b

с непълна заповед за продажба

6110c

изпращането на талон за продажба от кланица е закъсняло или З, УК, П, СП (1)
въобще не е направено

6120

предлагане на пазара на крайния потребител на биологично месо, П, СП (1)
както и на небиологично неопаковано, или на месни продукти,
както биологични, така и неопаковани небиологични от един и
същи животински вид

7.

СП (3), ОС (6), ОС (12)

З, УК, П, СП (1)

Внос от трети държави

7000

продажба или освобождаване от митница на продукти като био
логични продукти, внесени от трети държави без разрешение:

7000a

продукти, които все още не се предлагат на пазара, но явно са екви- УК, П, СП (1), ОС (3)
валентни и могат да бъдат узаконени

7000b

продукти, които вече се предлагат на пазара, но явно са еквива- П, СП (1), ОС (3)
лентни и могат да бъдат узаконени

7000c

продукти, които не са еквивалентни, но са сертифицирани като СП (1), ОС (3)
биопродукти в трети държави

7000d

продукти, които явно не могат да бъдат узаконени

ОС (12)
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Санкция

7100

приемане на вносен биологичен продукт от икономически опера
тор, който не е обект на контрол:

7100a

дребно нарушение

УК, П, СП (1)

7100b

сериозно нарушение

П и ПКПд, СП (1)

7200

внос на биологичен продукт без указване на идентификацията З, УК, П, ПКПд, СП (1)
на износителя

7300

внос на биологичен продукт без указване на идентификацията на З, УК, П, ПКПд, СП (1)
контролния орган на износителя

7400

внос на биологичен продукт без указване на идентификацията З, УК, П, ПКПд, СП (1)
на вносителя

“
§ 30. Създава се приложение № 4 към чл. 41, ал. 1:
„Приложение № 4
към чл. 41, ал. 1
ДЕКЛАРАЦИЯ

за обстоятелства по чл. 27, параграф 5 от Регламент (EО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г.
относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на
Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ, бр. L 189 от 20.07.2007 г., стр. 1)
Долуподписаният/ата
__________________________________________________________________________________________________,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН ____________________________________________________________________, притежаващ лична карта
№ _____________, издадена на ______________________________________________________________________
(дата на издаване)
от МВР – гр. _____________________________________________________________________________________,
(място на издаване)

адрес: ____________________________________________________________________________________________,
(постоянен адрес)
в качеството си на управител/упълномощен представител ____________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(посочват се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява)

на _______________________________________________________________________________________________,
(име на контролиращото лице)
получило разрешение от министъра на земеделието и храните съгласно чл. 18, ал. 1 ЗПООПЗПЕС, с кодов
номер ………… и Заповед № ……………………..
със седалище ____________________________________________________ и адрес на управление в България
__________________________________________, тел.: _________________________, факс: __________________
______________________________________________________, БУЛСТАТ/ЕИК ____________________________
Декларирам, че при осъществяване на дейностите по контрол за спазване правилата на биологичното
производство управляваното/представляваното от мен контролиращо лице:
1. Ще спазва разпоредбите на:
Регламент (EО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и
етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ, бр. L 189 от
20.07.2007 г., стр. 1);
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Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията от 5 септември 2008 г. за определяне на подробни правила за
прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането
на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (ОВ, бр. L
250 от 18.09.2008 г., стр. 1);
Закон за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз
(ЗПООПЗПЕС);
Наредба № 1 от 7 февруари 2013 г. за прилагане на правилата на биологично производство на растения,
животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното
етикетиране и контрола върху производството и етикетирането (Наредба № 1 от 7 февруари 2013 г.).
2. При възникване на обстоятелства по чл. 45, ал. 6 и 7 от Наредба № 1 от 7 февруари 2013 г. се задължава
да предостави на компетентното звено информацията по чл. 23, т. 4 ЗПООПЗПЕС и чл. 9, ал. 6 от Наредба
№ 1 от 7 февруари 2013 г.
3. При промяна на декларираните обстоятелства ще уведомя незабавно компетентното звено.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс

4948

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 24 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Обновяване и развитие на
населените места“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
(обн., ДВ, бр. 71 от 2008 г.; изм., бр. 11, 45,
55 и 78 от 2010 г., бр. 30, 49, 68, 89 и 99 от
2011 г., бр. 28 и 54 от 2012 г., бр. 2, 27 и 75
от 2013 г.)
§ 1. В чл. 12 се правят следните допълнения:
1. В ал. 11 след думата „аванса“ се добавя „и
натрупаните лихви върху изплатеното авансово
плащане по съответния договор за отпускане
на финансова помощ са възстановени на РА
от ползвателя на помощта“.
2. Създават се ал. 12, 13 и 14:
„(12) За установяване на размера на на
трупаните лихви върху изплатените авансови
плащания по всички договори за отпускане на
финансова помощ, сключени по реда на тази
наредба, ползвателят на помощта представя в
РА всяка календарна година в срок най-късно
до 20 януари удостоверение от обслужващата
банка, при която е открита банкова сметка
за средства от Европейския съюз, по която са
преведени авансовите плащания. В удостове
рението трябва да е посочен точният размер
на натрупаната лихва върху всички изплате
ни авансови плащания към 31 декември на
предходната календарна година.
(13) В случай че има натрупани лихви върху
изплатени авансови плащания по договори за
отпускане на финансова помощ, сключени по
реда на тази наредба, ползвателят на помощта
възстановява на РА натрупаните лихви всяка
календарна година най-късно до 31 януари на

“
Министър:
Димитър Греков

следващата календарна година и в срок до
5 дни от датата на подаване на заявката за
междинно или окончателно плащане.
(14) В случай че ползвателят на помощта
не възстанови натрупаните лихви върху изпла
тените авансови плащания съгласно изисква
нията на ал. 13, РА предприема необходимите
действия за събирането им в съответствие с
чл. 27, ал. 3 и 5, изречение първо от Закона
за подпомагане на земеделските производи
тели (ЗПЗП).“
§ 2. В чл. 22 се създава т. 20:
„20. натрупани лихви върху изплатени
авансови плащания.“
§ 3. В чл. 38 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 8:
„8. установи, че по договор за общест
вена поръчка за изпълнение на дейностите
по проекта е налице неточно изпълнение от
страна на избрания изпълнител и в договора
е уговорена неустойка.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) В случаите по ал. 1, т. 8 намаление
то на финансовата помощ е до размера на
неустойката, която е дължима от избрания
изпълнител.“
§ 4. В чл. 39 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създават се нови ал. 4 и 5:
„(4) Крайният срок за публикуване на
решението за откриване на процедурите за
възлагане на обществена поръчка за избор
на изпълнител за всички разходи по чл. 21,
ал. 1, т. 1, 2 и 3 в проекта е до 2 месеца от
датата на сключване на договора за отпускане
на финансова помощ. Ползвателят на помощ
та уведомява Разплащателната агенция за
публикуване на всяко решение за откриване
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на процедура за възлагане на обществена
поръчка в срок до 7 работни дни от датата
на публикуването.
(5) За проекти, по които са били сключени
договори за отпускане на финансова помощ въз
основа на представен идеен или технически
проект, срокът за публикуване на решението
за откриване на процедурите за възлагане на
обществена поръчка за избор на изпълнител
за всички разходи по чл. 21, ал. 1, т. 1, 2 и 3
в проекта е до 4 месеца от датата на сключ
ване на договора за отпускане на финансова
помощ. Ползвателят на помощта уведомява
Разплащателната агенция за публикуване на
всяко решение за откриване на процедура за
възлагане на обществена поръчка в срок до
7 работни дни от датата на публикуването.“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 6.
3. Създава се нова ал. 7:
„(7) Указанията, дадени от Разплащателната
агенция при осъществяване на предварител
ната проверка на планираните обществени
поръчки за избор на изпълнител на всички
дейности по проекта, са задължителни за
ползвателя на помощта.“
4. Досегашната ал. 5 става ал. 8 и думите
„ал. 4“ се заменят с „ал. 6“.
5. Досегашната ал. 6 става ал. 9 и думите
„ал. 4“ се заменят с „ал. 6“.
6. Досегашната ал. 7 става ал. 10 и думите
„ал. 5 и 6“ се заменят с „ал. 8 и 9“.
§ 5. Създават се чл. 41а и 41б:
„Чл. 41а. (1) В случай че окончателната
стойност на финансовата помощ за всяка от
одобрените дейности по проекта е по-малка
от първоначално одобрената и по проекта е
извършено авансово плащане, ползвателят
на помощта възстановява разликата между
размера на изплатеното авансово плащане
и допустимия съгласно чл. 12, ал. 1 размер
на авансовото плащане в срок до 10 дни от
сключване на допълнителното споразумение
към договора за отпускане на финансова
помощ, с което е определена окончателната
стойност на помощта за съответната дейност.
(2) В случай че ползвателят на помощта
не изпълни задължението си в срока по ал. 1,
РА предприема необходимите действия за съ
бирането на дължимата сума в съответствие
с чл. 27, ал. 3 и 5, изречение второ от ЗПЗП
ведно със законната лихва върху сумата счи
тано от деня на забавата.
Ч л. 41б. Разп ла щат ел ната а г енц и я ед
ностранно и без предизвестие прекратява
договора за отпускане на финансова помощ,
когато ползвателят на помощта не е публи
кувал решение за откриване на процедурите
за възлагане на обществена поръчка за избор
на изпълнител на всички дейности по проекта
в срока по чл. 39, ал. 4 или 5.“
§ 6. В чл. 46, ал. 3 се създава т. 5:
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„5. не е публикувал решение за откриване
на процедурите за възлагане на обществена
поръчка за избор на изпълнител на всички
разходи по чл. 21, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от проекта
в срока по чл. 39, ал. 4 или 5.“
§ 7. В приложение № 5 към чл. 33, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел I. „Документи, които ползвателят
на помощта следва да подаде при заявка за
авансово плащане:“, в т. 5 думите „извънбю
джетна разплащателна сметка“ се заменят със
„сметка за средства от Европейския съюз“.
2. В раздел II. „Документи, които ползвате
лят на помощта следва да подаде при заявка
за междинно плащане:“ се създава т. 24:
„24. Удостоверение от обслужващата банка
съгласно чл. 12, ал. 12.“
3. В раздел III. „Документи, които полз
вателят на помощта следва да подаде при
заявка за окончателно плащане:“ се правят
следните допълнения:
а) в подраздел „Общи документи:“ се съз
дава т. 35:
„35. Удостоверение от обслужващата банка
съгласно чл. 12, ал. 12.“;
б) в подраздел „Специфични документи
по видове дейности:“ се правят следните
допълнения:
аа) в т. „I. Рехабилитация на обществени
зелени площи – паркове и градини, детски
площадки и съоръженията към тях:“ се съз
дават т. 6, 7 и 8:
„6. Протокол за откриване на строителна
площадка и за определяне на строителна ли
ния и ниво (образец № 2а съгласно Наредба
№ 3 от 2003 г.) (в зависимост от характера на
инвестицията).
7. Акт за установяване състоянието на
строежа при спиране на строителството (об
разец № 10 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.)
(когато е приложимо).
8. Акт за установяване състоянието на стро
ежа и строителните и монтажните работи при
продължаване на строителството за всички
спрени строежи по общия ред и предвидените
в чл. 7, ал. 3, т. 10 от Наредба № 3 от 2003 г. и
други случаи (образец № 11 съгласно Наредба
№ 3 от 2003 г.) (когато е приложимо).“;
бб) в т. „II. Реконструкция и изграждане
на улична мрежа, тротоари, площади, улично
осветление:“ се създават т. 6, 7 и 8:
„6. Протокол за откриване на строителна
площадка и за определяне на строителна ли
ния и ниво (образец № 2а съгласно Наредба
№ 3 от 2003 г.) (в зависимост от характера на
инвестицията).
7. Акт за установяване състоянието на
строежа при спиране на строителството (об
разец № 10 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.)
(когато е приложимо).
8. Акт за установяване състоянието на
строежа и строителните и монтажните ра
боти при продължаване на строителството
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за всички спрени строежи по общия ред и
предвидените в чл. 7, ал. 3, т. 10 от Наредба
№ 3 от 2003 г. и други случаи (образец № 11
съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) (когато е
приложимо).“;
вв) в т. „III. Реконструкция/ремонт на об
ществени сгради с местно историческо и кул
турно значение, сгради с религиозно значение
и подобряване на прилежащите пространства,
включително вертикална планировка:“ се
създават т. 6, 7 и 8:
„6. Протокол за откриване на строителна
площадка и за определяне на строителна ли
ния и ниво (образец № 2а съгласно Наредба
№ 3 от 2003 г.) (в зависимост от характера на
инвестицията).
7. Акт за установяване състоянието на
строежа при спиране на строителството (об
разец № 10 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.)
(когато е приложимо).
8. Акт за установяване състоянието на
строежа и строителните и монтажните ра
боти при продължаване на строителството
за всички спрени строежи по общия ред и
предвидените в чл. 7, ал. 3, т. 10 от Наредба
№ 3 от 2003 г. и други случаи (образец № 11
съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) (когато е
приложимо).“;
гг) в т. „IV. Ремонт на фасади на частни
сгради и прилежащите пространства, както и
вертикална планировка:“ се създават т. 6, 7 и 8:
„6. Протокол за откриване на строителна
площадка и за определяне на строителна ли
ния и ниво (образец № 2а съгласно Наредба
№ 3 от 2003 г.) (в зависимост от характера на
инвестицията).
7. Акт за установяване състоянието на
строежа при спиране на строителството (об
разец № 10 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.)
(когато е приложимо).
8. Акт за установяване състоянието на
строежа и строителните и монтажните ра
боти при продължаване на строителството
за всички спрени строежи по общия ред и
предвидените в чл. 7, ал. 3, т. 10 от Наредба
№ 3 от 2003 г. и други случаи (образец № 11
съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) (когато е
приложимо).“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 9. Крайният срок за представяне в РА на
удостоверение от обслужващата банка, при
която е открита банкова сметка за средства
от Европейския съюз съгласно § 1, т. 2 по
отношение на задължението по чл. 12, ал. 12
за календарната 2013 г., е до 15 август 2014 г.
§ 10. Крайният срок за възстановяване в
РА на натрупаните лихви върху изплатените
авансови плащания съгласно § 1, т. 2 по от
ношение на задължението по чл. 12, ал. 13
за календарната 2013 г. е до 29 август 2014 г.
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§ 11. (1) Крайният срок за публикуване на
решението за откриване на процедурите за
възлагане на обществени поръчки за избор
на изпълнител за всички разходи по чл. 21,
ал. 1, т. 1, 2 и 3 в проекта съгласно § 4, т. 1
по отношение на чл. 39, ал. 4 е до 2 месеца
от влизането в сила на тази наредба за полз
ватели на помощта със сключени договори
за отпускане на финансова помощ преди
влизането є в сила.
(2) Крайни ят срок за п ублик у ване на
решението за откриване на процедурите за
възлагане на обществени поръчки за избор
на изпълнител за всички разходи по чл. 21,
ал. 1, т. 1, 2 и 3 в проекта съгласно § 4, т. 1
по отношение на чл. 39, ал. 5 е до 4 месеца
от влизането в сила на тази наредба за полз
ватели на помощта със сключени въз основа
на представен идеен или технически проект
договори за отпускане на финансова помощ
преди влизането є в сила.
(3) Крайният срок по ал. 1 или 2 за уве
домяване на Разплащателната агенция за
публикуване на решение за откриване на
процедура за възлагане на обществена поръч
ка за ползватели на помощта със сключени
договори за отпускане на финансова помощ
преди влизане в сила на тази наредба е 7
работни дни от датата на публикуването на
решението.
(4) В случай че ползвателите на помощта
със сключени договори за отпускане на фи
нансова помощ преди влизане в сила на тази
наредба не публикуват решение за откриване
на процедурите за възлагане на обществена
поръчка за избор на изпълнител на всички
дейности по проекта в срока по ал. 1 или 2,
Разплащателната агенция едностранно и без
предизвестие прекратява договора за отпускане
на финансовата помощ.
§ 12. В Наредба № 3 от 1999 г. за създаване
и поддържане на регистър на земеделските
производители (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.;
изм., бр. 106 от 2000 г., бр. 99 от 2001 г., бр. 39
от 2002 г., бр. 1 от 2003 г., бр. 20 от 2005 г.,
бр. 3, 23 и 48 от 2007 г., бр. 2 от 2008 г., бр. 3,
79 и 89 от 2011 г., бр. 23 от 2012 г.) се правят
следните допълнения:
1. В чл. 5, ал. 4 след думите „за периода
2007 – 2013 г.“ се добавя „и Програма за
развитие на селските райони 2014 – 2020 г.“.
2. В чл. 11 се правят следните допълнения:
а) в а л. 1а с лед д у м и т е „з а периода
2007 – 2013 г.“ се добавя „и Програма за
развитие на селските райони 2014 – 2020 г.“;
б) в а л. 2 б с лед д у м и т е „з а периода
2007 – 2013 г.“ се добавя „и Програма за
развитие на селските райони 2014 – 2020 г.“.
Министър:
Димитър Греков
5150
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Наредба за изменение на Наредба № 3 от
2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на
персонала в системата на народната просвета
(обн., ДВ, бр. 27 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 4
от 2010 г. и бр. 17 от 2012 г.)
§ 1. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 7
в колона „Длъжности“ се правят следните
изменения:
1. В т. 5.2 след думата „астрономия“ се
поставя запетая и се добавя „история, гео
графия, философия“.
2. В т. 5.3 думите „история, география,
философия“ се заличават.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от учебната
2014 – 2015 г.
Министър:
Анелия Клисарова
5071

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № РД-07-3
от 18 юли 2014 г.

за минималните изисквания за микроклимата
на работните места
Раздел I
Общи изисквания
Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. граничните стойности на параметрите
на микроклимата на работни места в сгради:
температура, влажност и скорост на движение
на въздуха и топлинно облъчване;
2. минималните изисквания за защита на
работещите от рискове за здравето и без
опасността, причинени от параметрите на
микроклимата на работни места в сгради и
от неблагоприятни климатични условия при
работа на открито.
Чл. 2. (1) Наредбата се прилага във всички
предприятия и места, където се осъществява
трудова дейност по чл. 2 от Закона за здраво
словни и безопасни условия на труд, когато
работещите са изложени на въздействието на
параметрите на микроклимата при работа или
на неблагоприятни климатични въздействия
при работа на открито.
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(2) Когато с друг нормативен акт са оп
ределени специфични гранични стойности и
изисквания за температура, влажност, скорост
на движение на въздуха и топлинно облъч
ване, се прилагат специфичните гранични
стойности и изисквания.
(3) Граничните стойности по тази наредба
не се прилагат за работни места в сгради,
предназначени за отглеждане на птици и
животни, за съхраняване на селскостопан
ска продукция, за хладилни помещения и за
подземни рудници.
Чл. 3. Работодателят е длъжен да се консул
тира с работещите и/или техните представи
тели и да създава условия за тяхното участие
по всички въпроси, свързани с прилагането
на наредбата, в съответствие със Закона за
здравословни и безопасни условия на труд.
Раздел II
Гранични стойности на параметрите на микроклимата на работни места в сгради
Чл. 4. (1) Параметрите на микроклимата на
работните места в сгради трябва да отговарят
на оптималните или допустимите гранични
стойности.
(2) Оптималните гранични стойности зави
сят от периода на годината и категорията на
работата. Те се прилагат при климатизирани
производствени помещения и за постоянни
работни места в климатизирани кабини за
управление и контрол.
(3) Допустимите гранични стойности за
висят от периода на годината, категорията на
работата и вида на работното място. Те се
прилагат в случаите, когато поради технически
или технологични причини не е възможно да
се осигури спазване на оптималните гранични
стойности.
(4) За топлинното облъчване се прилага
допустимата гранична стойност.
Чл. 5. (1) Оптималните гранични стойно
сти за температура на въздуха се определят
с минимални и максимални стойности и са:
1. през студения период на годината в
интервала:
а) от 20 до 23 °C – за лека физическа работа;
б) от 17 до 20 °C – за средно тежка физи
ческа работа;
в) от 16 до 18 °C – за тежка физическа
работа;
2. през топлия период на годината в ин
тервала:
а) от 22 до 25 °C – за лека физическа работа;
б) от 20 до 23 °C – за средно тежка физи
ческа работа;
в) от 18 до 21 °C – за тежка физическа
работа.
(2) Оптималните гранични стойности за
скорост на движение на въздуха:
1. през студения период на годината са:
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а) до 0,2 m/s – за лека физическа работа;
б) до 0,3 m/s – за средно тежка физическа
работа;
в) до 0,3 m/s – за тежка физическа работа;
2. през топлия период на годината са:
а) до 0,2 m/s – за лека физическа работа;
б) до 0,4 m/s – за средно тежка физическа
работа;
в) до 0,5 m/s – за тежка физическа работа.
(3) Оптималните гранични стойности за
относителна влажност на въздуха са в интер
вала от 40 % до 60 %.
Чл. 6. Допустимите гранични стойности
за температура на въздуха за студения пери
од на годината се определят с минимални и
максимални стойности и са:
1. на постоянни работни места в интервала:
а) от 18 до 25 °C – за лека физическа работа;
б) от 15 до 23 °C – за средно тежка физи
ческа работа;
в) от 13 до 19 °C – за тежка физическа
работа;
2. на непостоянни работни места в ин
тервала:
а) от 15 до 26 °C – за лека физическа работа;
б) от 13 до 24 °C – за средно тежка физи
ческа работа;
в) от 12 до 19 °C – за тежка физическа
работа.
Чл. 7. Допустимите гранични стойности
за температура на въздуха за топлия период
на годината се определят с минимални и
максимални стойности.
Чл. 8. (1) Максималната гранична стойност
на температурата на въздуха на постоянни
работни места е:
1. не по-висока от 28 °C – за лека и средно
тежка физическа работа;
2. не по-висока от 26 °C – за тежка физи
ческа работа.
(2) Когато на работни места в сгради се
извършва лека и средно тежка физическа
работа и температурата на външния въздух в
14 ч. през топлия период на годината преви
шава 25 °C, както и когато на работни места
в сгради се извършва тежка физическа работа
и температурата на външния въздух в 14 ч.
през топлия период на годината превишава
23 °C, максималните гранични стойности за
температурата на въздуха на постоянни работни
места по ал. 1 се повишават, както следва:
1. в помещения с незначително топлинно
натоварване – с 3 °C, но не повече от 31 °C
за лека и средно тежка физическа работа, и
29 °C за тежка физическа работа;
2. в помещения със значително топлинно
натоварване – с 5 °С, но не повече от 33 °С
за лека и средно тежка физическа работа, и
31 °С за тежка физическа работа;
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3. в помещения, в които технологичния
процес изисква изкуствено поддържане на
температурата и влажността на въздуха – с
2 °С, но не повече от 30 °С.
(3) Максималната гранична стойност на
температурата на въздуха на непостоянни
работни места през топлия период е равна на:
1. температурата на външния въздух в 14 ч.,
превишена с не повече от 3 °C за помещения
с незначително топлинно натоварване;
2. температурата на външния въздух в 14 ч.,
превишена с не повече от 5 °C за помещения
със значително топлинно натоварване.
Чл. 9. Минималните гранични стойности
на температурата на въздуха на работните
места през топлия период на годината са
равни на съответните минимални стойности
на допустимите норми за студения период на
годината съгласно чл. 6.
Чл. 10. Допустимите гранични стойности
за температура на въздуха на непостоянни
работни места съгласно чл. 6, т. 2 и чл. 8,
ал. 3 не се прилагат за работни помещения
с подова площ на един работник над 50 m 2 .
Чл. 11. (1) Допустимите гранични стой
ности за скорост на движение на въздуха
на постоянни работни места през студения
период на годината са:
1. до 0,2 m/s – за лека физическа работа;
2. до 0,4 m/s – за средно тежка физическа
работа;
3. до 0,5 m/s – за тежка физическа работа.
(2) Допустимите гранични стойности за
скорост на движение на въздуха на постоянни
работни места през топлия период на годината:
1. в помещения с незначително топлинно
натоварване са:
а) до 0,5 m/s – за лека и средно тежка
физическа работа;
б) до 0,7 m/s – за тежка физическа работа;
2. в помещения със значително топлинно
натоварване са:
а) до 0,5 m/s – за лека и средно тежка
физическа работа;
б) до 1,0 m/s – за тежка физическа работа.
Чл. 12. (1) Допустимите гранични стойно
сти за относителна влажност на въздуха на
постоянни работни места през студения период
на годината са в интервала от 30 % до 75 %.
(2) Допустимите гранични стойности за
относителна влажност на въздуха на посто
янни работни места през топлия период на
годината са:
1. от 30 до 55 % – при температура на
въздуха в помещението t > 28 °С;
2. от 30 до 60 % – при температура на въз
духа в помещението 26°С < t ≤ 28 °С;
3. от 30 до 65 % – при температура на въз
духа в помещението 25°С < t ≤ 26 °С;
4. от 30 до 70 % – при температура на въз
духа в помещението 24 °С < t ≤ 25 °С;

С Т Р.

54

ДЪРЖАВЕН

5. от 30 до 75 % – при температура на
въздуха в помещението t ≤ 24 °С.
(3) При абсолютна влажност на външния
въздух над 12 g/kg се допуска превишаване
на горните граници на допустимите гранични
стойности по ал. 2 с не повече от 15 %.
(4) На постоянни работни места в поме
щения със значително отделяне на влага
се допуска през топлия период на годината
повишаване на доп устимата относителна
влажност на въздуха до 75 %. Температурата
на въздуха на тези работни места не трябва
да превишава 28 °С за работа с лека и средна
тежест и 26 °С за тежка работа независимо
от температурата на външния въздух.
Чл. 13. (1) Допустимата гранична стойност
за плътност на потока на топлинно облъчване
за постоянни работни места е 350 W/m 2 .
(2) Допуска се пребиваване в работните
зони на непостоянни работни места с топлинно
облъчване с плътност на потока над 350 W/m 2
само при задължително използване на средства
за колективна защита или лични предпазни
средства за защита от инфрачервено лъчение.
Раздел III
Задължения на работодателя
Чл. 14. (1) Работодателят е длъжен да оцени
риска за здравето и безопасността на рабо
тещите от параметрите на микроклимата на
работни места в сгради или от неблагоприят
ните климатични въздействия при работа на
открито и когато е необходимо, да направи
съответните измервания. Необходимостта от
измервания се определя след консултации с
представителите на работниците и служите
лите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда и с
комитета/групата по условия на труд.
(2) Рискът за здравето и безопасността на
работещите се оценява съгласно Наредба № 5
от 1999 г. за реда, начина и периодичността
на извършване на оценка на риска (ДВ, бр. 47
от 1999 г.).
(3) Необходимите измервания на параме
трите на микроклимата на работни места в
сгради се извършват по реда на чл. 217 от
Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изис
квания за здравословни и безопасни условия
на труд на работните места и при използване
на работното оборудване (ДВ, бр. 88 от 1999 г.;
изм., бр. 48 от 2000 г., бр. 52 от 2001 г.; изм. и
доп., бр. 43 от 2003 г.; изм., бр. 37 от 2004 г.;
изм. и доп., бр. 88 от 2004 г., бр. 40 от 2008 г.
и бр. 24 от 2013 г.).
(4) Методите и апаратурата, които се из
ползват за измерване нивата на параметрите
на микроклимата на работните места в сгра
ди, трябва:
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1. да отговарят на техническите и метроло
гичните изисквания към тях съгласно Закона
за измерванията;
2. да осигуряват измерване на параме
трите на микроклимата в обхват, посочен в
инструкциите на производителя и включващ
оптималните и допустимите норми;
3. да отговарят на определените от про
изводителя условия за използване, вкл. кли
матичните, механичните и електромагнит
ните, както и на изискванията за пожаро- и
взривоопасност в съответствие с класа на
функционална пожарна опасност на сградата
или на части от нея.
Чл. 15. (1) Измерванията на температу
рата, влажността и скоростта на движение
на въздуха на работните места се извършват
най-малко в два последователни дни съот
ветно през топлия и през студения период
на годината.
(2) Допуска се измерванията по ал. 1 да се
извършват в един ден, но при най-неблаго
приятни микроклиматични условия, когато:
1. спецификата на производствения про
цес или режимът на работа не позволяват
измерванията да се извършат в два последо
вателни дни;
2. при обичайните работни условия и ор
ганизация на производствения процес не се
очаква промяна на параметрите на микро
климата в два последователни дни.
(3) Работните места в дадено работно по
мещение, в което ще се извършват измерва
нията по ал. 1, се определят в зависимост от
типа на оборудването и разположението на
работните места спрямо преградните стени на
помещението (прозорци, врати и др.), както
и спрямо източниците на топлина, влага и
въздушни течения в помещението.
(4) Когато работните места не са с ед
нотипно оборудване и не са с едно и също
разположение спрямо преградните стени на
помещението и източниците на топлина,
влага и въздушни течения, измерванията се
извършват за всяко работно място поотделно.
(5) Когато работните помещени я са с
еднакво изложение, а работни места в тях
са с еднотипно оборудване и с едно и също
разположение спрямо преградните стени на
помещението и източниците на топлина, влага
и въздушни течения, измерванията могат да
се извършват само в едно от тези работни
помещения/места, като резултатите от из
мерванията се приемат за валидни за всички
работни помещения/места от същия тип.
Чл. 16. (1) Измерванията на всеки от па
раметрите – температура, влажност и скорост
на движение на въздуха, на определените
постоянни и непостоянни работни места се
извършват през равни интервали от време в
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зависимост от характера на работния процес
или от особеностите на работното място, като
интервалът между първото и последното из
мерване за деня не трябва да бъде по-малък от
половината от установената продължителност
на работното време, а броят им най-малко 3.
(2) Измерванията по ал. 1 през топлия и
студения период на годината се извършват
така, че да се обхванат най-неблагоприятните
микроклиматични условия. Тези условия се
определят след консултации с представителите
на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2
от Кодекса на труда и с комитета/групата по
условия на труд.
(3) За определяне на максималните гранич
ни стойности на температурата през топлия
период на годината се провежда и допълни
телно измерване на температурата на външния
въздух в 14.00 h в точка, разположена на сянка
откъм подветрената страна на сградата, на
разстояние не по-малко от 2 m от нея и на
височина 1,50 m от земната повърхност.
Чл. 17. (1) Измерване на плътността на
потока на топлинно облъчване се извършва
само когато в работното помещение има из
точници на явна топлина.
(2) Измерването на плътността на пото
ка на топлинно облъчване се извършва на
три нива, съответстващи приблизително на
главата, гърдите и коленете на работника
или служителя, като обхваща периода от
работната смяна (работния ден), в които се
достига максимално топлинно облъчване на
работното място.
(3) Датчикът на уреда за измерване трябва
да се разполага на работното място (точката
на измерване) и да бъде ориентиран към из
точника на топлинно излъчване с оглед по
лучаване на максимални показания на уреда.
(4) За краен резултат от измерването на
плътността на потока на топлинно облъчване
на определеното работно място се приема найголямата стойност, получена чрез осредняване
на резултатите от измерванията на трите нива.
Чл. 18. (1) Резултатите от измерванията
на параметрите на микроклимата на работни
места се изчисляват поотделно за всяко оп
ределено за измерване работно място.
(2) Окончателните резултати за стойностите
на температурата (t), относителната влажност
(φ) и скоростта на движение на въздуха (v) се
определят по формулите:
X min = X cp − S ;
X max = X cp + S ;
X cp =
S=

X 1 + X 2 + X 3 +...+ X n ;
n
2
2
2
1 
X 1 − X cp + X 2 − X cp +...+ X n − X cp  ,



n −1

(

) (

)

(

)
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където X1, X2......., Xn са измерените стой
ности на съответния параметър;
X min – минималната гранична стойност на
параметъра X;
X max – максималната гранична стойност
на параметъра X;
n – общият брой на измерванията на съот
ветния параметър (температура, относителна
влажност и скорост на движение на въздуха),
извършени на определеното за измерване ра
ботно място за съответния период на годината;
S – средното квадратично отклонение на
съответния параметър.
(3) Получените съгласно ал. 2 интервали
(t min; t max), (φ min; φ max) и (v min; v max) са окончател
ните резултати от измерванията.
(4) Окончателните резултати от измервани
ята се сравняват поотделно с оптималните или
допустимите гранични стойности, определени
в раздел II, за всяко определено за измерване
работно място и период на годината.
(5) Температурата, относителната влаж
ност и скоростта на движение на въздуха на
дадено работно място за определен период на
годината отговарят на граничните стойности
за микроклимат на работното място, когато
окончателните резултати от измерванията
по ал. 3 и на трите параметъра отговарят
на съответните оптимални или допустими
гранични стойности, определени в раздел II.
(6) Плътността на потока на топлинно
облъчване отговаря на граничните стойности
за микроклимат на работното място, когато
стойността съгласно чл. 17, ал. 4 е по-малка
от допустимата норма съгласно чл. 13, ал. 1.
Чл. 19. За резултатите от измерванията се
съставя протокол, който съдържа данни за:
1. името на предприятието;
2. характеристиките на работния процес;
3. категорията на работата;
4. организацията на работното време – нор
мална продължителност на работното време,
намалено или непълно работно време, работа
на смени, в т.ч. непрекъсваем процес на работа;
5. основните професии, общия брой работни
места и броя на изследваните работни места
по професии;
6. източниците на явна топлина и на
значително отделяне на влага – свързани и
несвързани с технологичния процес;
7. отоплителните, вентилационните и кли
матичните съоръжения;
8. дата и час на извършените измервания,
вкл. данни за температурата на външния въз
дух съгласно чл. 16, ал. 3, и за абсолютната
влажност;
9. типа и идентификационния номер на
използваните средства за измерване;
10. окончателните резултати от измерва
нията съгласно чл. 17, ал. 4 и чл. 18, ал. 3;
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11. оптималните и/или допустимите гра
нични стойности по работни места съгласно
раздел II;
12. оценка за съответствието на окончател
ните резултати от измерванията с оптимал
ните или допустимите гранични стойности
съгласно чл. 18, ал. 5 и 6;
13. дата, имена и подписи на длъжностните
лица, участвали в измерванията.
Чл. 20. (1) При оценяването на риска от па
раметрите на микроклимата на работни места
в сгради се отделя специално внимание на:
1. съответствието на окончателните ре
зултати от измерванията с оптималните или
допустимите гранични стойности на параме
трите на микроклимата;
2. броя на работните места и типа на ра
ботното оборудване в работното помещение,
вкл. тяхното разположение спрямо преград
ните стени на помещението и източниците на
топлина, влага и въздушни течения;
3. всеки ефект върху здравето и безопас
ността на работещите, който е резултат от
взаимодействието между отделните параметри
на микроклимата;
4. всеки ефект за здравето и безопасността
за работещи, които се нуждаят от специална
закрила, вкл. и тези с ограничена работоспо
собност, нарушена терморегулация, бременни
жени и кърмачки, трудоустроени работещи и др.;
5. всяко въздействие върху здравето и
безопасността на работещия, произтичащо
от категорията работа;
6. потенциалното въздействие на източ
ниците на топлина и влага – свързани и
несвързани с технологичния процес върху
параметрите на микроклимата;
7. информацията от производителите за
техническите параметри на отоплителните,
вентилационните и климатичните съоръжения;
8. информацията за топлинно излъчване,
предоставена от производителите на работното
оборудване, в съответствие с изискванията
на Закона за техническите изисквания към
продуктите и подзаконовите нормативни ак
тове към него;
9. наличието на лични предпазни средства,
в т. ч. специално работно облекло за защита на
работещите от въздействието на параметрите
на микроклимата на работни места в сгради.
(2) Оценката на риска от неблагоприятните
климатични въздействия върху здравето и
безопасността на работещите при работа на
открито се извършва, като се вземат предвид
рисковете от температура, слънчева радиа
ция, валежи, мъгли и вятър, като се отделя
специално внимание на тяхното комбинирано
въздействие, както и на:
1. категорията на работата;
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2. наличието на лични предпазни средства,
в т. ч. специално работно облекло с подходя
щи характеристики за намаляване на риска;
3. необходимостта от лични предпазни
средства, в т. ч. специално работно облекло
за защита от други фактори на работната
среда, използването на които може да нару
ши нормалната адаптация на организма към
климатичните условия;
4. наличието на места за почивка с подхо
дящи условия за възстановяване на топлинния
баланс на организма.
(3) Оценката на риска се документира и
преразглежда по реда на наредбата по чл. 14,
ал. 2, както и въз основа на резултатите от
здравното наблюдение на работещите.
Чл. 21. (1) Работодателят е длъжен да разра
боти и приложи технически и/или организаци
онни мерки за защита на работещите, когато:
1. при оценката на риска по чл. 20, ал. 1 се
установи, че резултатите от измерванията на
параметрите на микроклимата не съответстват
на установените оптимални или допустими
гранични стойности;
2. при оценката на риска по чл. 20, ал. 2 се
установи, че съществува риск от слънчев/то
плинен удар, преохлаждане и измръзване и др.
(2) Мерките по ал. 1 могат да включват:
1. други методи на работа, при които от
деляните топлина, влага и въздушни течения
са с по-ниски нива;
2. избор на подходящо работно оборудване,
излъчващо възможно най-малко топлина, вкл.
осигуряване на работно оборудване, произ
ведено съгласно изискванията на Закона за
техническите изисквания към продуктите, с
оглед ограничаване на топлинното излъчване;
3. създаване на подходяща организация на
работния процес и/или работното време, вкл.
осигуряване на почивки с подходяща честота
и продължителност;
4. създаване на подходяща организация на
работните места;
5. осигуряване на колективни средства за
защита:
а) от неблагоприятно въздействие на пара
метрите на микроклимата, като климатизация,
вентилация, защитни прегради, изолации,
екрани и др.;
б) при работа на открито, особено по от
ношение на риска от слънчев/топлинен удар,
преохлаждане, измръзване и др.;
6. осигуряване на подходящи лични пред
пазни средства, в т.ч. специално работно
облекло съгласно Наредба № 3 от 2001 г.
за минималните изисквания за безопасност
и опазване на здравето на работещите при
използване на лични предпазни средства на
работното място (обн., ДВ, бр. 46 от 2001 г.;
изм. и доп., бр. 40 от 2008 г.);
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7. осиг у ряване на под ход ящо рабо т но
облекло съгласно Наредбата за безплатното
работно и униформено облекло, приета с ПМС
№ 10 от 2011 г. (ДВ, бр. 9 от 2011 г.);
8. осигуряване на места за почивка с подхо
дящи условия за възстановяване на топлинния
баланс на организма;
9. достатъчно количество питейна вода,
както и топли и студени напитки и други
течности за възстановяване на водно-солевия
и топлинния баланс на организма;
10. осигуряване на наблюдение или средства
за комуникация за работещите на открито на
изолирани работни места;
11. осигуряване на долекарска и първа
мед и ц и нск а помощ , к а к т о и под ход я що
транспортиране на работещите с внезапно
влошено здравословно състояние за оказване
на медицинска помощ.
(3) Когато рискът за здравето и безопас
ността на работещите не може да бъде предот
вратен чрез мерките по ал. 2, работодателят
разработва и въвежда физиологични режими
на труд и почивка по време на работа съгласно
Наредба № 15 от 1999 г. за условията, реда и
изискванията за разработване и въвеждане на
физиологични режими на труд и почивка по
време на работа (ДВ, бр. 54 от 1999 г.).
Чл. 22. (1) Работата на открито се преус
тановява при опасно ниски или високи тем
ператури, гръмотевични бури, обилен валеж,
силен вятър и гъста мъгла, определени с код
„оранжево“ или „червено“ от Националния
институт по метеорология и хидрология, ако
създават заплаха за живота и здравето на
работещите и за безопасното изпълнение на
трудовата дейност.
(2) Работата на открито при условията на
ал. 1 може да не се преустанови по изключе
ние само в следните случаи:
1. за извършване на работа във връзка с
отбраната на страната;
2. за предотвратяване на бедствия и аварии
и за овладяване и преодоляване на последи
ците от тях;
3. за извършване на неотложни общест
вено необходими работи по възстановяване
на водоснабдяването, електроснабдяването,
отоплението, канализацията, транспорта и
съобщителните връзки и оказване на меди
цинска помощ.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Постоянно работно място“ е мястото,
където се предвижда извършването на работата
в помещения или на което и да е място на
територията на предприятието, или до което
работещият има достъп във връзка с изпъл
няваната работа за повече от половината от
законоустановеното работно време.
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2. „Помещения с незначително топлин
но натоварване“ са помещенията, в които
остатъчното количество явна топлина не е
по-голямо от 23 W/m -3.
3. „Помещения със значително топлинно
натоварване“ са помещенията, в които оста
тъчното количество явна топлина е по-голямо
от 23 W/m -3.
4. „Климатизирано помещение“ е поме
щение, в което климатичната инсталация е
проектирана за централизирано поддържане
на температурата и влажността на въздуха.
Помещениe, в коeто параметрите на микро
климата са определени от личния избор на
работещите, не може да се счита за климати
зирано и за него не се прилагат оптималните
гранични стойности.
5. „Източници на явна топлина“ са произ
водствени технологични съоръжения (всички
видове пещи, сушилни агрегати, нагревни
котли, фурни и др.), нагрети материали (раз
топен и разкален метал, нагрети материали
и детайли), инсталации, пренасящи нагрят
флуид, и други източници, които влияят върху
температурата на помещението. Инсталациите
и монтираните отоплителни тела за осигу
ряване на параметрите на микроклимата в
работните помещения не са източници на
явна топлина.
6. „Категория на работата“ е работа спо
ред степента на физическото натоварване на
организма:
а) „лека физическа работа“ е работата,
която се извършва в седнало положение, в
стоящо положение или в движение, но не
изиск ва системно физическо напрежение
или повдигане и пренасяне на тежести при
енергоразход до 210 W;
б) „средно тежка физическа работа“ е рабо
тата, свързана с постоянно ходене, пренасяне
на неголеми тежести (до 10 kg) и дейности,
които се извършват непрекъснато в стоящо
положение при енергоразход от 210 W до 350 W;
в) „тежка физическа работа“ е работата,
свързана със системно физическо натовар
ване, с постоянно придвижване и пренасяне
на значителни (повече от 10 kg) тежести при
енергоразход над 350 W.
7. „Топъл период“ е периодът от годината,
който се характеризира със средноденонощна
температура на външния въздух 10 °С и повече.
8. „Студен период“ е периодът от годината,
който се характеризира със средноденонощна
температура на външния въздух, по-ниска
от 10 °С.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Протоколите за резултатите от измер
ванията на параметрите на микроклимата
на работни места в сгради, съставени в съ
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ответствие с БДС 14776-87 Охрана на труда.
Работни места в производствени помещения.
Санитарно-хигиенни норми за температура,
относителна влажност, скорост на въздуха и
топлинно облъчване и БДС 16686-87 Охрана
на труда. Методи за измерване на температу
рата, относителната влажност и скоростта на
движение на въздуха в работните помещения
на сградите от звена и специалисти на ра
ботодателя и/или от лица, акредитирани от
Изпълнителна агенция „Българска служба за
акредитация“, важат, доколкото не противо
речат на нормите в тази наредба.
§ 3. Наредбата се издава на основание
чл. 36, т. 2 от Закона за здравословни и без
опасни условия на труд.
§ 4. Наредбата влиза в сила три месеца
след обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на труда
и социалната политика:
Хасан Адемов
Министър на здравеопазването:
Таня Андреева
5015
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
Наредба за изменение на Наредба № РД-07-5
от 2008 г. за условията и реда за отпускане
на целева помощ за отопление (обн., ДВ, бр. 49

от 2008 г.; изм., бр. 59 и 67 от 2008 г., бр. 72 от
2009 г., бр. 52 от 2010 г., бр. 45 от 2012 г., бр. 48,
57 и 94 от 2013 г. и бр. 53 от 2014 г.)

§ 1. В чл. 2, ал. 2 думите „отпуснати до
31.12.2013 г.“ се заменят с „определен след
1.07.2008 г.“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Молби-декларациите за отпускане на
целева помощ за отопление за отоплителен
сезон 2014/2015 г., подадени до влизането в
сила на тази наредба, при определяне правото
на целева помощ за отопление се разглеждат
по новия ред.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Хасан Адемов
5149

Поправка. В Инструкцията за изменение и допълнение на Инструкция № 13 от 2000 г. на Нацио
налния осигурителен институт за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиони
ране (ДВ, бр. 62 от 2014 г.) навсякъде думите „Ръководител-сектор“ и „Ръководител-група“ да се четат
„Ръководител сектор“ и „Ръководител група“.
5255

БРОЙ 63

ДЪРЖАВЕН
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
ЗАПОВЕД № 450-05-147
от 22 юли 2014 г.
На основание чл. 8, ал. 1, т. 7 от Правилни
ка за организацията и дейността на Народното
събрание и чл. 2, ал. 1, чл. 9, ал. 2 и чл. 15 от
Закона за „Държавен вестник“ нареждам:
1. Считано от 1 януари 2015 г. определям цена
на отделен брой „Държавен вестник“ – 0,80 лв.
2. Определям следните цени за абонамент за
„Държавен вестник“ за 2015 г.:
за един месец	 – 8 лв.
за три месеца	 – 24 лв.
за шест месеца	 – 48 лв.
за девет месеца – 72 лв.
за една година	 – 96 лв.
3. Определям цени за получаване брой на
„Държавен вестник“ по електронен път в деня на
отпечатването му и пускането му за разпростра
нение без право на препродаване и преотстъпване
на получената информация и без право на раз
пространението на съдържанието на „Държавен
вестник“, както следва:
за един брой	 – 80 лв.
абонамент за един месец	 – 875 лв.
абонамент за три месеца	 – 1750 лв.
абонамент за шест месеца	 – 3500 лв.
абонамент за една година	 – 7000 лв.
4. Считано от 1 януари 2015 г. определям раз
мер на таксите за обнародване в неофициалния
раздел на „Държавен вестник“, както следва:
а) за призовки на съдилища, обявяване на
конкурси, обявления и съобщения на министер
ства, други ведомства на бюджетна издръжка,
общини и техни органи:
с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60
знака на ред) – 40 лв.;
с обем, по-голям от 1 стандартна страни
ца – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
б) покани и други обявления:
с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60
знака на ред) – 70 лв.;
с обем, по-голям от 1 стандартна страни
ца – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
в) за обнародване до 15 дни от датата на пос
тъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през
м. декември).
5. Считано от 1 януари 2015 г. определям раз
мер на таксите за публикуване в електронната
страница на „Държавен вестник“ за всяка една
публикация на обявления за концесии – 50 лв.

Копие от заповедта да се връчи на главния
редактор и на главния счетоводител на „Държавен
вестник“ – за сведение и изпълнение.
Контрола по изпълнението на заповедта възла
гам на главния секретар на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
5050

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-61
от 18 юли 2014 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП във връзка с
чл. 18, ал. 2, т. 1 ППЗНП и чл. 17 от Наредба № 7
от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени
и закриване на частни детски градини и учили
ща разрешавам на „Детски център за грижа и
развитие Пийкабуу“ – ООД, представлявано от
Анна-Мария Веселинова Йоцова, ЕИК 202466386,
седалище и адрес на управление София 1616, р-н
„Витоша“, ж.к. Бояна, ул. Сири дол 15В, да открие
Частна целодневна детска градина „Зелена детска
къща Монтесори“ – София.
1. Възпитанието и обучението в детската гра
дина се организират и провеждат по утвърдена
програма в съответствие с държавното образо
вателно изискване за предучилищно възпитание
и подготовка.
2. Детската градина има право да издава
удостоверение за завършена подготвителна група.
3. Официалният адрес на Частна целодневна
детска градина „Зелена детска къща Монтесо
ри“ – София, е София, кв. Драгалевци, ул. Папрат
14, УПИ VІІ-512, кв. 3.
4. Възпитанието и обучението на децата се
провеждат на адрес София, кв. Драгалевци, ул.
Папрат 14, УПИ VІІ-512, кв. 3.
5. Детската градина се управлява и предста
влява от Илияна Валентинова Кузманова.
Министър:
А. Клисарова
5103
ЗАПОВЕД № РД-14-62
от 18 юли 2014 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП във връзка
с чл. 18, ал. 2, т. 1 ППЗНП и чл. 17 от Наредба
№ 7 от 2001 г. за откриване, преобразуване,
промени и закриване на частни детски градини
и училища разрешавам на Сдружение „Русаля“,
представлявано от Анимари Кирилова Дими
трова, ЕИК 176654733, седалище и адрес на
управление София 1124, кв. Яворов, бл. 77, ап.
5, да открие Частно начално училище по изкуст
вата „Димитър Екимов“ – с. Русаля, община
Велико Търново.

С Т Р.

60

ДЪРЖАВЕН

1. Училището има право да организира и про
вежда обучение в дневна форма по утвърден учебен
план за начална степен на основно образование.
2. Училището има право да издава удосто
верение за завършен клас и удостоверение за
завършен начален етап на основно образование.
3. Официалният адрес на Частно начално
училище „Димитър Екимов“ – с. Русаля, община
Велико Търново, е: с. Русаля, община Велико
Търново.
4. Обучението се провежда на адрес: с. Русаля,
община Велико Търново.
5. Училището се управлява и представлява от
г-жа Тодорка Станимирова Екимова.

5104

Министър:
А. Клисарова

ЗАПОВЕД № РД-14-63
от 18 юли 2014 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 4 и 7 от Наредба № 7
от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени
и закриване на частни детски градини и училища
и във връзка с молба от лицето, получило разре
шение за откриване на Частно основно училище
„Професор Николай Райнов“ – София, изменям
Заповед № РД-14-58 от 12.07.2011 г. (ДВ, бр. 59 от
2011 г.); изм. и доп. със Заповед № РД-14-105 от
22.11.2013 г. (ДВ, бр. 105 от 2013 г.), както следва:
В изречение първо думите: „Частно начално
училище „Професор Николай Райнов“ – София“
се заменят със: „Частно основно училище „Про
фесор Николай Райнов“ – София“.
В т. 2 след думите „начален етап на основно
образование“ се добавя „свидетелство за завър
шено основно образование“.
В т. 5 думите „Училището се управлява и
представлява от Живка Владимирова Икономо
ва“ се заменят със: „Училището се управлява и
представлява от Силвия Атанасова Василева“.

5106

Министър:
А. Клисарова

ЗАПОВЕД № РД-14-64
от 18 юли 2014 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 6 от Наредба № 7 от
2001 г. за откриване, преобразуване, промени и
закриване на частни детски градини и учили
ща и във връзка с молба от лицето, получило
разрешение за откриване на Частна целодневна
детска градина „Херман Хесе“ – София, изменям
Заповед № РД-14-9 от 7.02.2014 г. (ДВ, бр. 15 от
2014 г.), както следва:
В изречение първо думите: „БНС“ – ООД,
представлявано от Диана Цветанова Хессе и Леон
Феликс Ирма Янсенс, ЕИК 121459602, седалище и
адрес на управление – София 1618, район „Красно
село“, ж.к. Красно село, бл. 208, вх. И, ет. 1, ап. 3“,
да се заменят със: „Д енд Ес инвест груп“ – ООД,
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представлявано от Марийка Кръстева Цветкова,
ЕИК 201841798, адрес на управление: София 1592,
район „Искър“, ж.к. Дружба 1, ул. Тирана, ЧЦДГ
„Херман Хесе“.

5107

Министър:
А. Клисарова

ЗАПОВЕД № РД-14-65
от 18 юли 2014 г.
На основание чл. 13, ал. 3 ЗНП и чл. 21, ал. 1,
т. 5 ППЗНП във връзка с молба от лицето, по
лучило разрешение за откриване, и протокол на
експертна комисия, назначена със Заповед № РД09-2 от 4.01.2011 г., изм. със Заповед № РД-09-1623
от 8.11.2011 г. на министъра на образованието
и науката за закриване на частни детски гра
дини и училища, закривам Частна полудневна
детска градина „Зорница“ – Варна, открита със
Заповед № РД-14-151 от 4.11.2003 г. (ДВ, бр. 101
от 2003 г.) на министъра на образованието и
науката от „Дани – Вес“ – ООД, представлявано
от Веселина Божанова Каракостова и Даниела
Филипова Шулц.
Заповедта може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обна
родването є в „Държавен вестник“.

5108

Министър:
А. Клисарова

ЗАПОВЕД № РД-14-66
от 18 юли 2014 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 3, 4 и 7 от Наредба № 7
от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени
и закриване на частни детски градини и училища
във връзка с молба от лицето, получило разре
шение за откриване на Частно основно училище
„Леонардо да Винчи“ – Добрич, изменям Заповед
№ РД-14-44 от 26.05.2009 г. (ДВ, бр. 45 от 2009 г.),
както следва:
В изречение първо думите: „Частно начално
училище „Леонардо да Винчи“ – Добрич“, се за
менят със: „Частно основно училище „Леонардо
да Винчи“ – Добрич“.
В изречение второ думите „учебен план за
начален етап на основна степен на образова
ние“ се заменят със: „учебен план за основно
образование“.
В изречение трето след думите „начален етап
на основно образование“ се добавят думите: „сви
детелство за завършено основно образование“.
Изречения четвърто и пето се изменят така:
„Официалният адрес и адресът на обучение на
Частно основно училище „Леонардо да Вин
чи“ – Добрич, е: Добрич, бул. Русия 2Е.
Думите „Училището се управлява и предста
влява от Петя Василева Павлова“ се заменят
със: „Училището се управлява и представлява
от Боряна Димитрова Иванова-Димова“.

5109

Министър:
А. Клисарова
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ЗАПОВЕД № РД-14-67
от 18 юли 2014 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 7 от Наредба № 7 от
2001 г. за откриване, преобразуване, промени и
закриване на частни детски градини и училища
във връзка с молба от лицето, получило разре
шение за откриване на Частна професионална
гимназия по управление на туризма „Константин
Фотинов“ – Созопол, изменям Заповед № РД-14246 от 17.07.2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.), изм. и
доп. със Заповед № РД-14-423 от 29.07.2008 г. (ДВ,
бр. 73 от 2008 г.), както следва:
Изречението: „Училището се управлява и пред
ставлява от Ана Андонова Петрова“ се заменя
със: „Училището се управлява и представлява от
Стефана Иванова Черноглазова“.

5110

Министър:
А. Клисарова

ЗАПОВЕД № РД-14-68
от 18 юли 2014 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 6 от Наредба № 7 от
2001 г. за откриване, преобразуване, промени и
закриване на частни детски градини и учили
ща и във връзка с молба от лицето, получило
разрешение за откриване на Частна целодневна
детска градина „Малки стъпки“ – София, изменям
Заповед № РД- 14-33 от 6.06.2011 г. (ДВ, бр. 47 от
2011 г.), както следва:
В изречение първо думите: „Екофорум“ – ООД,
представлявано от Кръстьо Димитров Муховски,
ЕИК 130714190, седалище и адрес на управле
ние – София, район „Младост“, бл. 62, ет. 4, ап. 19“,
да се заменят със: „Литъл степс киндергарден“ –
ООД, представлявано от Кръстьо Димитров
Муховски и Красина Кръстева Муховска, ЕИК
203092431, адрес на управление: София 1797, район
„Младост“, ул. Проф. арх. Станчо Белковски 1“.

5111

Министър:
А. Клисарова

ЗАПОВЕД № РД-14-69
от 18 юли 2014 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 7 от Наредба № 7 от
2001 г. за откриване, преобразуване, промени и
закриване на частни детски градини и училища
във връзка с молба от лицето, получило разреше
ние за откриване на Частен професионален колеж
по туризъм „Константин Фотинов“ – Созопол,
изменям Заповед № РД-14-245 от 17.07.2007 г.
(ДВ, бр. 67 от 2007 г.), изм. и доп. със Заповед
№ РД-14-435 от 6.08.2008 г. (ДВ, бр. 75 от 2008 г.),
както следва:
Изречението: „Училището се управлява и пред
ставлява от Ана Андонова Петрова“, се заменя
със: „Училището се управлява и представлява от
Стефана Иванова Черноглазова“.

5112

Министър:
А. Клисарова

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № РД-14-70
от 18 юли 2014 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП във връзка с
чл. 18, ал. 2, т. 1 ППЗНП и чл. 17 от Наредба № 7
от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени
и закриване на частни детски градини и училища
разрешавам на „Кеар“ – ООД, представлявано от
Валентина Тодорова Дамянова, ЕИК 202234559,
седалище и адрес на управление София 1750,
район „Младост“, ж.к. Младост 1, бл. 7, вх. 1,
ет. 1, ап. 4, да открие Частна целодневна детска
градина „Детски свят“ – София.
1. Възпитанието и обучението в детската гра
дина се организират и провеждат по утвърдена
програма в съответствие с държавното образо
вателно изискване за предучилищно възпитание
и подготовка.
2. Детската градина има право да издава
удостоверение за завършена подготвителна група.
3. Официалният адрес на Частна целоднев
на детска градина „Детски свят“ – София, е:
София, ж.к. Манастирски ливади, ул. Казбек
55, УПИ ІV-731г, кв. 5, м. Манастирски ливадизапад – София.
4. Възпитанието и обучението на децата се
провеждат на адрес: София, ж.к. Манастирски
ливади, ул. Казбек 55, УПИ ІV-731г, кв. 5, м. Ма
настирски ливади-запад – София.
5. Детската градина се управлява и предста
влява от Мария Михайлова Шишкова.

5113

Министър:
А. Клисарова

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
ЗАПОВЕД № РД-02-15-105
от 8 юли 2014 г.
Във връзка с необходимостта от удвояване на
преносен газопровод високо налягане в участъка
от км 58+524 до км 58+842,54 в землището на
с. Срацимир, община Силистра, област Силист
ра, на основание § 52, ал. 5 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ,
бр. 66 от 2013 г.), чл. 129, ал. 3 (в редакцията
преди изм. и доп. на ЗУТ – ДВ, бр. 66 от 2013 г.)
във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 128, ал. 2,
5, 6 и 12 (в редакцията преди изм. и доп. на
ЗУТ – ДВ, бр. 66 от 2013 г.) ЗУТ предвид обсто
ятелството, че газопроводно отклонение високо
налягане с автоматична газоредуцираща станция
до Силистра е определено с Решение № 615 от
14.07.2009 г. на Министерския съвет за обект с
национално значение по смисъла на § 5, т. 62
от допълнителните разпоредби на ЗУТ, заяв
ление от „Булгартрансгаз“ – ЕАД, с вх. № АУ
14-22 от 9.06.2014 г., Заповед № РД-02-14-1123
от 18.11.2013 г. на министъра на регионалното
развитие за изработване на парцеларен план за
„Преносен газопровод високо налягане и АГРС
Силистра“ – „Удвояване на газопровода между
км 58+524 до км 58+842,54“ в землището на
с. Срацимир, община Силистра, област Силистра,
разгласена по реда на чл. 124б ЗУТ, писмо изх.
№ 26-00-2740 от 8.10.2013 г. от Министерството
на околната среда и водите (МОСВ), влязло в
сила Решение № ЕО-4 от 2014 г. на министъра
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на околната среда и водите за преценяване на
необходимостта от извършване на екологична
оценка, Решение № КЗЗ-09 от 15.05.2014 г., І т. 7,
на Комисията за земеделските земи за утвържда
ване на трасе за проектиране на газопровод с
дължина 328 м през земеделска територия – имоти
№ 030018, 030019, 030020, 030021, 030022, 030024,
030070 и 030071, здравно заключение изх. № 1024-3400 от 22.11.2013 г. от Регионална здравна
инспекция – Силистра, към Министерството на
здравеопазването, становище изх. № 26-00-0606
от 7.02.2014 г. на Министерството на култура
та, писмо изх. № К-ЕPRG-5684 от 13.12.2013 г.
от „Енерго-ПРО Мрежи“ – АД, съгласуване с
печат върху чертежа от „БТК“ – ЕАД, Експло
атация – ВИВАКОМ, извършено съобщаване за
изработения парцеларен план на заинтересуваните
лица чрез обявления в „Държавен вестник“ (бр. 109
от 2013 г.), констативен протокол за непостъпили
възражения, издаден от Община Силистра, и
протокол на Националния експертен съвет по
устройство на територията и регионална политика
№ УПНЕИПГ-01-02-22 от 23.06.2014 г. одобрявам
подробен устройствен план – парцеларен план
за обект „Преносен газопровод високо налягане
и АГРС Силистра“ – „Удвояване на газопровода
между км 58+524 до км 58+842,54“ в землището на
с. Срацимир, поземлени имоти № 030018, 030019,
030020, 030021, 030022, 030024, 030070 и 030071,
община Силистра, област Силистра, съгласно
приетата и одобрена графична част, неразделна
част от тази заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване пред Върховния админи
стративен съд в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“ чрез Министерството
на регионалното развитие.

5117

Министър:
Д. Терзиева

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1587
от 22 юли 2014 г.
На основание чл. 4, ал. 1, чл. 22г, ал. 3, чл. 28,
ал. 1 и 2 ЗПСК и чл. 7, ал. 1, т. 5 от Устройстве
ния правилник на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол и протоколно
решение № 3056 от 22.07.2014 г. на Изпълнителния
съвет Агенцията за приватизация и следприва
тизационен контрол реши:
Забранява на „Пазар за плодове, зеленчуци и
цветя“ – АД, Сливен, извършването на разпоре
дителни сделки с дълготрайни активи на друже
ството, сключването на договори за придобиване
на дялово участие, за наем, за съвместна дейност,
за кредит, за обезпечаване на вземания, както и
поемането на менителнични задължения освен
с разрешение на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол.

5100

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 1588
от 22 юли 2014 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 ЗПСК,
чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22,
ал. 1 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
и протоколно решение № 3060 от 22.07.2014 г. на
Изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
Открива процедура за приватизационна продаж
ба на поземлен имот № 001048 с площ 5062 кв. м
в землището на с. Хърлец, м. Мерата, община
Козлодуй, област Враца, ведно с построената в
имота масивна сграда (краварник), състояща се
от първи етаж със застроена площ 127 кв. м и
тавански етаж със застроена площ 60 кв. м.

5101

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

РЕШЕНИЕ № 1589
от 22 юли 2014 г.
На основание чл. 22г, ал. 3 ЗПСК, чл. 20, ал. 6
от Устройствения правилник на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
във връзка с Решение № 490 от 10.07.2014 г. на
Министерския съвет и протоколно решение
№ 3062 от 22.07.2014 г. на Изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватиза
ционен контрол реши:
Отменя Решение № 1540 от 10.10.2012 г. на
Агенцията за приватизация и следприватизаци
онен контрол (ДВ, бр. 81 от 2012 г.) за откриване
на процедура за приватизационна продажба на
имот – частна държавна собственост, представля
ващ почивна база на Министерския съвет, нами
ращ се в курортен комплекс „Св. св. Константин
и Елена“ – Варна, състоящ се от:
1. земя – парк: поземлен имот с идентификатор
10135.2570.26 с площ 16 240 кв. м;
2. сграда с идентификатор 10135.2570.26.6
със застроена площ 178 кв. м, представляваща
перално помещение, конструкция: масивна, на
един етаж;
3. сграда с идентификатор 10135.2570.26.7 със
застроена площ 86 кв. м, представляваща трафо
пост, конструкция: масивна, на един етаж;
4. сграда с идентификатор 10135.2570.26.8 със
застроена площ 27 кв. м, представляваща кино
кабина (лятно кино), конструкция: масивна, на
един етаж;
5. сграда с идентификатор 10135.2570.26.9 със
застроена площ 11 кв. м, представляваща бункер
за битови отпадъци, конструкция: масивна, на
един етаж;
6. сграда с идентификатор 10135.2570.26.10
със застроена площ 1593 кв. м, представляваща
масивна четириетажна сграда, година на стро
еж: I, II, III – етаж – 1959 г., IV етаж – 1968 г.,
състояща се от:
– хотел на четири етажа заедно с прилежащ
сутерен, включващ: басейн, медицински сектор,
фитнес зала, бар-басейн и обслужващи помещения;
– ресторант с тераса;
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– снекбар с тераса;
– две заседателни зали;
7. сграда с идентификатор 10135.2570.26.11 със
застроена площ 65 кв. м, представляваща гараж,
конструкция: масивна, на един етаж;
8. земя: поземле нимот с идентификатор
10135.2570.86 с площ 747 кв. м;
9. сграда с идентификатор 10135.2570.86.1 със
застроена площ 86 кв. м, представляваща събле
калня, състояща се от кабини за преобличане,
душове и тоалетни възли, конструкция: масивна,
на един етаж;
10. сграда с идентификатор 10135.2570.86.2 със
застроена площ 141 кв. м, представляваща хангар
за леки плавателни съдове и плажен инвентар,
конструкция: масивна, на един етаж;
11. сграда с идентификатор 10135.2570.86.3
със застроена площ 11 кв. м, представляваща
сграда за битови услуги, конструкция: масивна,
на един етаж.

5102

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 1559
от 9 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и фактическите основания в
докладна записка вх. № ДЗ-302 от 24.06.2014 г.
от кмета на общината Общинският съвет – Асе
новград, реши:
Одобрява проект за ПУП – парцеларен план за
трасе на захранваща кабелна линия НН за ПИ с КИ
№ 43298.51.1 и 43298.51.46 по кадастралната карта
на с. Леново съгласно нанесените червена плътна
и сини пунктирни линии на приложения проект.
Решението може да се обжалва в едномесечен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
Общинския съвет – Асеновград.

5177

ВЕСТНИК

На основание чл. 130, ал. 1 ЗУТ (ред., ДВ,
бр. 87 от 2010 г.) решението да се съобщи чрез
обнародване на заинтересуваните лица, които
могат да го обжалват в 14-дневен срок от обна
родването му в „Държавен вестник“ пред Адми
нистративния съд – Пловдив, чрез Общинския
съвет – Асеновград.

5178

Председател:
Св. Шуманов

ОБЩИНА КАРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 1676
от 26 юни 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и във връзка с чл. 124, ал. 3
ЗУТ (отм. – ДВ, бр. 82 от 2012 г.) и § 8, ал. 6
ПРЗУТ, чл. 59, ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1,
т. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, реши:
Одобрява подробен устройствен план (ПУП) –
план за регулация (ПР) за ПИ с идентификатор
36498.11.1 по КККР в местноста Беш бунар, зе
млище гр. Карлово, във връзка с промяна пред
назначението на земеделска земя.
Подробният устройствен план (ПУП) – план
за регулация (ПР) предвижда за поземлен имот
(ПИ) с идентификатор 36498.11.1 по КККР да се
образува УПИ 11.1 – парк „Беш бунар“, землище
гр. Карлово, при спазване на нормативните изис
квания по устройство на територията.
Устройствена зона Оз – устройствена зона за
озеленяване.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обна
родването в „Държавен вестник“ чрез Община
Карлово пред Административния съд – Пловдив.

4917

Председател:
Св. Шуманов

РЕШЕНИЕ № 1562
от 9 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и фактическите основания в
докладна записка вх. № ДЗ-330 от 24.06.2014 г.
от кмета на общината Общинският съвет – Асе
новград, реши:
Одобрява ПУП (ПРЗ) за промяна предназна
чението на земеделска земя – поземлен имот КИ
12992.10.39 по кадастралната карта на с. Врата „За
жилищно застрояване“, като се обособи урегу
лиран поземлен имот – УПИ 10.39, жил. застр.,
съгласно нанесените линии с червен и син цвят
и надпис със син цвят на приложения проект.
Установява се режим на застрояване съгласно
нанесените ограничителни линии на застрояване
с червен цвят, котировки с черен цвят и показа
тели на режима на застрояване със син цвят на
приложения проект.

С Т Р. 6 3

Председател:
Ст. Карагенски

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 1046
от 24 април 2014 г.
На основание чл. 21, а л. 2 във връзка с
чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА, чл. 8 от Закона
за общинската собственост и чл. 129, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план на елементите на техни
ческата инфраструктура за трасе на електропро
вод НН със сервитут до поземлен имот 083114
в местността Каменна могила в землището на
с. Опанец.
2. Възлага на кмета на общината или оправо
мощено лице да извърши необходимите правни и
фактически действия в изпълнение на решението.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

5080

Председател:
Д. Ангелов

С Т Р.
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ОБЩИНА ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 183
от 12 юни 2014 г.
На основание ч л. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА, чл. 64, ал. 2, чл. 108, ал. 2, изр. 3, чл. 110,
ал. 1, т. 5, чл. 128, ал. 7, чл. 129, ал. 1 ЗУТ предвид
изложените в предложение с вх. № 14ХІ-201 от
3.06.2014 г. фактически основания Общинският
съвет – гр. Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за линеен
проект: „Кабелно трасе 1 kV и 20 kV от УПИ
103266-ІІ, жил. застр., представляващ ПИ с ИД
56784.383.384, до УПИ І-103137, жил. застр., пред
ставляващ ПИ с ИД 56784.383.445, и УПИ 103120,
представляващ ПИ с ИД 56784.383.497, местност
Баш пара – Остромила, землище Пловдив-юг“.
Планът се намира в сградата на Община
Пловдив, пл. Централен 1, стая 6, ет. 8.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването на решението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да подадат
жалби чрез Общинския съвет – гр. Пловдив, до
Административния съд – Пловдив.

5043

Председател:
И. Николов

РЕШЕНИЕ № 185
от 12 юни 2014 г.
На основание ч л. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА, чл. 64, ал. 2, чл. 108, ал. 2, изр. 3, чл. 110,
ал. 1, т. 5, чл. 128, ал. 7, чл. 129, ал. 1 ЗУТ предвид
изложените в предложение с вх. № 14ХІ-199 от
3.06.2014 г. фактически основания Общинският
съвет – гр. Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за линеен
проект: „Кабелно трасе 20 kV извън границите на
урбанизираната територия на община Пловдив,
от края на регулацията по плана на ЮИЗ – І и
II част, гр. Пловдив, до ЖР стълб № 4А в ПИ
56784.381.83, местност Перето, гр. Пловдив-юг“.
Планът се намира в сградата на Община
Пловдив, пл. Централен 1, стая 6, ет. 8.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването на решението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да пода
дат жалби чрез Общинския съвет – Пловдив, до
Административния съд – Пловдив.

5044

Председател:
И. Николов

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
ЗАПОВЕД № ДС-ЗД-218
от 18 юли 2014 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за ад
министрацията и § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ и Решение № 159 от 28.07.2005 г.,
постановено по адм. дело № 51 по описа на Ста
розагорския окръжен съд за 2005 г., потвърдено
с Решение № 2054 от 23.02.2006 г. на Върховния
административен съд, одобрявам:
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План на новообразуваните имоти по отноше
ние на поземлени имоти с кадастрални номера
№ 850.301.255 и № 68850.301.254 в местността
Асанов трап в землището на гр. Стара Загора,
като поземлен имот № 255 се разделя на три нови
имота – № 269, № 270 и № 271. Новообразуваният
имот № 269 с прилежаща площ 1 дка се отреж
да на наследниците на Стефан Тончев Петров
съгласно нотариален акт № 149 от 27.03.1995 г.
Имоти № 270 и № 271, след отнемане на 0,545 дка,
с новообразувани прилежащи площи, съответ
но 1,112 дка и 1,343 дка – остават собственост
на наследници на Митьо Пенев Димов. Имот
№ 254 си запазва номера, но си променя площта,
като новата площ 2,840 дка, след отнемане на
0,456 дка, остава собственост на наследници на
Съби Иванов Димов.
В регистъра на новообразуваните имоти, не
разделна част от плана, новосъздаденият имот
№ 269 с прилежаща площ 1 дка да се запише на
наследниците на Стефан Тончев Петров на осно
вание Решение № 159 от 28.07.2005 г., постановено
по адм. дело № 51 по описа на Старозагорския
окръжен съд за 2005 г., потвърдено с Решение
№ 2054 от 23.02.2006 г. на ВАС, влязло в сила
на 23.02.3006 г.
Жалби срещу одобрения план на новообразу
ваните имоти могат да се подават от заинтересу
ваните лица чрез областния управител на област
Стара Загора пред Административния съд – Стара
Загора, в 14-дневен срок от обнародването на
заповедта в „Държавен вестник“ съгласно § 4к,
ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ.

4997

Областен управител:
Ж. Аладжова

6. – Министърът на инвестиционното проектиране на основание чл. 148, ал. 3, т. 3, буква
„б“ и чл. 148, ал. 4 във връзка с чл. 149, ал. 4
ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж
№ РзС-24 от 25.07.2014 г. на Община Пазарджик
за обект: „Регионално депо за неопасни отпадъци
от регион Пазарджик – І клетка и съпътстваща
инфраструктура“, намиращо се в землището
на с. Алеко Константиново, на територията на
община Пазарджик, област Пазарджик. Разреше
нието за строеж може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
министъра на инвестиционното проектиране.
5148
23. – Министърът на регионалното развитие
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с § 52, ал. 5
от преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение към Закона
за устройство на територията (ПЗРЗИДЗУТ – ДВ,
бр. 66 от 2013 г.) и чл. 148, ал. 3 и 4 ЗУТ (в редак
цията преди изм. и доп. на ЗУТ – ДВ, бр. 66 от
2013 г.) съобщава, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-41 от 14.07.2014 г. на Държавно предприятие
„Железопътна инфраструктура“ за строеж: „Рекон
струкция и електрификация на железопътната ли
ния Димитровград – Свиленград“. Фаза 4.2. „Ре
конструкция и електрификация на железопътната
отсечка Харманли – Свиленград (от км 266+000
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в междугарието Симеоновград – Харманли до км
297+750 в междугарието Свиленград – граница с
Република Турция), включително гарите Харман
ли и Свиленград и всички гари и спирки между
тях, с приблизителна дължина на железния път
34 км и рехабилитация и електрификация на
железопътната линия Свиленград – граница с
Република Гърция с приблизителна дължина 4
км“, участък: Пътен надлез на жп км 269+497
по жп линия 1 и пътен км 65+123 по път II-76
на територията на община Харманли, област
Хасково. На основание чл. 60, ал. 4 АПК предва
рителното изпълнение може да се обжалва чрез
Министерството на регионалното развитие пред
Върховния административен съд (ВАС) в 3-дневен
срок от съобщаването му. На основание чл. 149,
ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване от заинтересуваните лица пред ВАС
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие.
5173
29. – Министърът на регионалното развитие
обявява, че е издал Разрешение за строеж № РС-45
от 22.07.2014 г. за обект: „Оптична кабелна мрежа
и цифрова апаратура в участък Провадия – Син
дел – Варна по 2-ра жп линия София – Горна
Оряховица – Варна“, от гара Провадия до гара
Варна, област Варна. На основание чл. 149,
ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж може да бъде
обжалвано от заинтересованите лица пред Вър
ховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Министерството на регионалното развитие.
5246
88. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, офис Кюстендил,
на основание чл. 253 ДОПК с постановление за
възлагане на недвижим имот № 0802/2003/004105
от 15.07.2014 г. възлага на Илиян Красимиров
Григоров с адрес Кюстендил, ул. Власина 19,
следния недвижим имот: търговска сграда – ма
сивна тухлена постройка на един етаж и мазе, с
РЗП 200 кв. м, обособена в търговски помещения,
ползвана като магазин и склад, покрив – скатен,
покрит с керемиди, има течове и счупени греди,
под – бетон, дограма – дървена, на места липсват
части от същата, стени и тавани – варова мазилка,
на места обрушена до тухла. Имотът граничи с
жп линия и в близост до асфалтов път, в същия
има ток и вода. РЗП на обекта – 200 кв. м, и на
парцела – 414 кв. м, намиращи се в с. Церовица,
област Кюстендил. Имотът е закупен за сумата
4011 лв. Собствеността преминава у купувача от
датата на постановлението за възлагане и същото
подлежи на вписване от съдията по вписванията
при районния съд по местонахождението на имота.
5091
74. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 5 от Закона за
адвокатурата с решение по д. д. № 1/2014 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската коле
гия – Варна, Десислава Петрова Николова-Дими
трова – адвокат от Адвокатската колегия – Варна,
се лишава от правото да упражнява адвокатска
професия за срок 24 месеца.
5119
75. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 5 от Закона за
адвокатурата с решение по д. д. № 2/2014 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската коле
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гия – Варна, Женя Георгиева Попова – адвокат
от Адвокатската колегия – Варна, се лишава от
правото да упражнява адвокатска професия за
срок 24 месеца.
5118
76. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона
за адвокатурата с решение по д. д. № 4/2014 г.
на Дисциплинарния съд при Адвокатската ко
легия – Варна, Стефан Радков Радев – адвокат
от Адвокатската колегия – Варна, се лишава от
правото да упражнява адвокатска професия за
срок 6 месеца.
5120
77. – 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
гия – Варна, Нели Стоянова Трушева – адвокат
от Адвокатската колегия – Варна, се лишава от
правото да упражнява адвокатска професия за
срок една година.
5121
78. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д. д. № 1/2014 г. на Дис
циплинарния съд при Адвокатската колегия – Тър
говище, Росица Николаева Несторова – адвокат
от Адвокатската колегия – Търговище, се лишава
от правото да упражнява адвокатска професия
за срок 9 месеца.
5122
79. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д. д. № 1/2013 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската коле
гия – Добрич, Божанка Ганчева Николова – адво
кат от Адвокатската колегия – Добрич, се лишава
от правото да упражнява адвокатска професия
за срок 18 месеца.
5123
26. – Надзорният съвет на Националния институт за помирение и арбитраж на основание
чл. 4а, ал. 7, т. 6 от Закона за уреждане на ко
лективните трудови спорове и свое решение от
24.06.2014 г. обнародва следната промяна в Спи
съка на посредниците към Националния институт
за помирение и арбитраж: 1. заличава от Списъка
на посредниците към Националния институт за
помирение и арбитраж Гергана Стилиянова Ян
кова; 2. вписва в списъка на посредниците към
Националния институт за помирение и арбитраж
под № 8: Добрин Стефанов Иванов.
5048
98. – Селскостопанската академия – София,
обявява конкурс за прием на докторанти (ре
довна и задочна форма на обучение – държавна
поръчка) за учебната 2014/2015 г. по акредитирани
докторски програми в следните институти:
Институт по почвознание, агротехнологии и
защита на растенията, София – 6.1. Почвозна
ние – 4 редовни; Агрохимия – 2 редовни; Общо
земеделие – 1 редовна; 1 задочна; 6.2. Растителна
защита (вкл. фитопатология, вирусология, хер
бология и др.) – 2 редовни; 5.1. Механизация и
електрификация на растениевъдството – 1 редов
на; Механизация и електрификация на животно
въдството – 1 редовна; 5.7. Хидромелиоративно
строителство – 1 редовна; 1 задочна;
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Институт по аграрна икономика, София – 3.8.
Икономика и управление (по отрасли) – 2 редовни;
2 задочни; Организация и управление на произ
водството (по отрасли) – 2 редовни; 2 задочни;
Агробиоинститут, София – 6.2. Растителна
защита (вкл. фитопатология, вирусология, хер
бология и др.) – 1 редовна;
Институт по изследване и развитие на храните, Пловдив – 5.12. Технология на плодовите и
зеленчуковите консерви – 1 редовна и 2 задочни;
Институт по криобиология и хранителни технологии, София – 5.12. Технология на месните и
рибните продукти – 1 задочна; Технология на
алкохолните и безалкохолните напитки – 1 ре
довна и 1 задочна; Технология на преработката
и съхранението на зърното, зърнени продукти и
смесите – 2 задочни;
Институт по полски култури, Чирпан – 6.1.
Селекция и семепроизводство на културните
растения – 1 редовна;
Земеделски институт, Шумен – 6.1. Селекция
и семепроизводство на културните растения – 1
редовна; 6.3. Говедовъдство и биволовъдство – 1
редовна;
Добруджански земеделски институт, Генерал
Тошево – 6.1. Селекция и семепроизводство на
културните растения – 2 редовни; 1 задочна; Общо
земеделие – 2 редовни; 6.2. Растителна защита
(вкл. фитопатология, вирусология, хербология и
др.) – 1 редовна;
Институт по земеделие, Карнобат – 6.1. Се
лекция и семепроизводство на културните рас
тения – 1 редовна;
Институт по животновъдни науки, Костинброд – 6.3. Развъждане на селскостопанските
животни, биология и биотехника на размножава
нето – 1 редовна; 1 задочна; Хранене на селскосто
панските животни и технология на фуражите – 1
редовна; 1 задочна; Овцевъдство и козевъдство – 1
редовна; Специални отрасли (коне) – 1 редовна;
Земеделски институт, Стара Загора – 6.3.
Развъж дане на селскостопанск ите ж ивотни,
биология и биотехника на размножаването – 1
редовна; Овцевъдство и козевъдство – 1 редовна;
Говедовъдство и биволовъдство – 1 редовна;
Институт по зеленчукови к ултури, Пловдив – 6.1. Селекция и семепроизводство на кул
турните растения – 2 редовни; Зеленчукопроиз
водство – 2 редовни;
Институт по овощарство, Пловдив – 6.1.
Овощарство – 3 редовни; 6.2. Растителна защита
(вкл. фитопатология, вирусология, хербология и
др.) – 1 редовна;
Институт по фуражните култури, Плевен – 6.1.
Селекция и семепроизводство на културните рас
тения – 2 редовни; Растениевъдство – 1 редовна;
Институт по земеделие, Кюстендил – 6.1.
Овощарство – 1 редовна;
Институт по декоративни растени я, София – 6.1. Декоративни растения – 2 редовни;
Институт по планинско животновъдство и
земеделие, Троян – 6.1. Овощарство – 1 редовна;
Фуражно производство, ливадарство – 1 редов
на; 6.3. Овцевъдство и козевъдство – 1 редовна;
Говедовъдство и биволовъдство – 1 редовна;
Институт по царевицата, Кнежа – 6.1. Се
лекция и семепроизводство на културните рас
тения – 1 редовна;
Институт по тютюна и тютюневите изделия,
Марково – 6.1. Селекция и семепроизводство на
културните растения – 1 редовна; 6.2. Растител
на защита (вкл. фитопатология, вирусология,
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хербология и др.) – 1 редовна; 5.12. Технология
на тютюна и тютюневите изделия – 1 редовна.
Необходими документи: заявление; автобио
графия; диплома за придобита образователно-ква
лификационна степен „магистър“ с приложени
ето – нотариално заверено копие; удостоверение
за признато висше образование, ако дипломата
е издадена от чуждестранно висше училище;
други документи, удостоверяващи интересите
и постиженията на кандидата в съответната
научна област. Документите се подават в ЦУ на
ССА – София, ул. Суходолска 30, стая № 102, от
9 до 17 ч.; тел. 8127560. Срокът за подаване на
документи е 2 месеца от обнародването в „Дър
жавен вестник“. Такса за кандидатстване – 30 лв.
4882
16. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурс за приемане на редов
ни и задочни докторанти по държавна поръчка за
учебната 2014 – 2015 г. в съответствие с Решение
№ 293 от 13.05.2014 г. на Министерския съвет
(приложение № 1) и за приемане на редовни док
торанти платена форма на обучение (приложение
№ 2). От 1.09.2014 г. до 31.10.2014 г. кандидатите
подават следните документи до ректора на СУ
„Св. Климент Охридски“: 1. заявление по образец;
2. автобиография; 3. ксерокопие на дипломата
за завършена образователно-квалификационна
степен „магистър“ и приложението към нея; за
вършилите при степенна структура на обучение
представят копия на дипломите за завършени
образователно-квалификационни степени „бака
лавър“ и „магистър“ и приложенията към тях; 3.1.
в случай че издаването на дипломата за висше
образование е предстоящо, кандидатът подава
академична справка-оригинал (или нотариално
заверено копие), в която да са отразени средният
успех от семестриалните изпити с хорариума на
часовете по отделните дисциплини и успехът от
държавните изпити; 3.2. за кандидати, завършили
Софийския университет „Св. Климент Охридски“,
на които издаването на дипломата за висше
образование е предстоящо, се допуска да пред
ставят уверение, издадено от отдел „Студенти“
към факултета; 3.3. лица, придобили в чужбина
образователно-квалификационна степен на висше
образование, признато по законодателството на
съответната държава, могат да кандидатстват за
обучение в магистърската степен, след като са
преминали процедура по признаване на образо
ванието от Софийския университет; 4. документ,
удостоверяващ платена такса за участие в канди
датдокторантски конкурс (30 лв. за първи изпит
по специалност и 30 лв. по западен език) – пла
щането се извършва в касата на СУ „Св. Климент
Охридски“ (Ректорат – Северно крило) или по
банков път: сметката на СУ „Св. Климент Ох
ридски“ е: Българска народна банка – Централно
управление, Банкова сметка: BG52 BNBG 9661
3100 1743 01, BIC CODE: BNBGBGSD, Титуляр:
СУ „Св. Климент Охридски“, Вносител: кандидатдокторантът. Задължителната информация, която
трябва да съдържа банковият документ, е: трите
имена, ЕГН, град по местоживеене, факултетът,
към който е обявена докторантурата, и канди
датдокторантската такса. Таксата се внася във
всеки клон на банка по избор. Всички документи
се представят приложени в папка. Документи се
приемат в кабинет 214, Ректорат – Северно крило,
тел: 8462185, 9308445.
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Приложение № 1
Предложения за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка в СУ „Св. Климент
Охридски“ за учебната 2014 – 2015 г., утвърдени с Решение № 293 от 13.05.2014 г. на Министерския съвет
(брой)
№

Шифър

Докторска програма

Образователна
и научна степен
„доктор“
редовно

задочно

Факултет по математика и информатика
1.

4.5.

Математика (Математическа логика)

2

2.

4.5.

Математика (Алгебра и теория на числата)

1

3.

4.5.

Математика (Математически анализ)

1

4.

4.5.

Математика (Изчислителна математика)

1

5.

4.5.

Математика (Математическо моделиране и приложение на мате
матиката)

2

1

6.

4.5.

Математика (Теория на вероятностите и математическа статистика)

1

1

7.

4.5.

Математика (Геометрия)

3

8.

4.5.

Математика (Частни диференциални уравнения)

1

9.

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика – Бази от данни)

1

1

10.

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика – Изкуствен
интелект)

1

1

11.

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика – Вградени
системи)

1

12.

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика – Разпределени
системи и Грид)

1

13.

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика – Софтуерни
архитектури)

1

1

14.

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика – Електронен
бизнес и електронно управление)

1

1

15.

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика – Компютърни
мрежи)

1

1

16.

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика – Алгоритми
и сложност)

1

1

17.

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика – Информаци
онни технологии)

2

18.

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика – Софтуерни
технологии)

2

19.

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика – Откриване
на знания)

1

20.

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика – Извличане
на информация)

2

21.

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика – Софтуерни
телекомуникационни технологии)

1

22.

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика – Управление
на знания)

1

23.

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика – Технологично
предприемачество и иновации в ИТ)

1

24.

1.3.

Педагогика на обучението по ... (Методика на преподаване на
математиката)

1

25.

1.3.

Педагогика на обучението по ... (Извънкласна работа по математика)

Общо

1

1

1
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Физически факултет
26.

4.1.

Физически науки (Астрономия и астрофизика)

27.

4.1.

Физически науки (Метеорология)

28.

4.1.

Физически науки (Физика на океана, атмосферата и околоземното
пространство)

1

29.

4.1.

Физически науки (Физика на атомите и молекулите)

3

30.

4.1.

Физически науки (Теоретична и математическа физика)

2

31.

4.1.

Физически науки (Радиофизика и физическа електроника)

2

32.

4.1.

Физически науки (Физика на вълновите процеси, вкл. нелинейна
оптика и квантова електроника)

2

33.

4.1.

Физически науки (Физика на вълновите процеси)

1

34.

4.1.

Физически науки (Структура, механични и термични свойства на
кондензираната материя)

1

35.

4.1.

Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на
кондензираната материя)

1

36.

4.1.

Физически науки (Ядрена физика)

2

37.

4.1.

Физически науки (Физика на високите енергии и елементарните
частици)

3

38.

4.1.

Физически науки (Ядрена физика, ядрен гама-резонанс)

1

39.

4.1.

Физически науки (Биофизика)

1

40.

4.1.

Физически науки (Физика на плазмата и газовия разряд)

1

Общо

1
1
1

22

2
1

Факултет по химия и фармация
41.

4.2.

Химически науки (Аналитична химия)

3

42.

4.2.

Химически науки (Теоретична химия – квантова химия)

1

43.

4.2.

Химически науки (Физикохимия – Биофизикохимия)

1

44.

4.2.

Химически науки (Теоретична химия)

2

45.

4.2.

Химически науки (Органична химия)

7

46.

4.2.

Химически науки (Неорганична химия)

1

47.

4.2.

Химически науки (Химия на високомолекулните съединения)

1

48.

4.2.

Химически науки (Физикохимия)

1

49.

4.2.

Химически науки (Химия на твърдото тяло)

1

50.

4.2.

Химически науки (Физикохимия – макрокинетика)

4

51.

1.3.

Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по химия)

1

1

23

2

Общо
Биологически факултет
52.

4.3.

Биологически науки (Зоология – Зоология на безгръбначните жи
вотни)

2

53.

4.3.

Биологически науки (Зоология – Зоология на гръбначните животни)

1

54.

4.3.

Биологически науки (Ентомология)

1
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55.

4.3.

Биологически науки (Микробиология)

2

56.

4.3.

Биологически науки (Генетика)

1

57.

4.3.

Биологически науки (Молекулярна биология)

1

58.

4.3.

Биологически науки (Молекулярна биология – Имунология)

1

59.

4.3.

Биологически науки (Молекулярна биология – Рекомбинантна ДНК)

1

60.

4.3.

Биологически науки (Биохимия)

2

61.

4.3.

Биологически науки (Физиология на растенията – Ин витро кул
тивиране на лечебни растения)

1

62.

4.3.

Биологически науки (Физиология на растенията)

1

63.

4.3.

Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите –
Поведенческа екология)

1

64.

4.3.

Биологически науки (Хидробиология – Ихтиология)

1

65.

4.3.

Биологически науки (Биофизика)

1

66.

5.11.

Биотехнология (Технология на биологичноактивните вещества)

1

Общо

задочно

1

18

1
1

Геолого-географски факултет
67.

4.4.

Науки за земята (Физическа география и ландшафтознание)

2

68.

4.4.

Науки за земята (Физическа география и ландшафтознание –
Биогеография и география на почвите)

2

69.

4.4.

Науки за земята (Геоморфология и палеогеография)

1

70.

4.4.

Науки за земята (Климатология)

2

71.

4.4.

Науки за земята (Хидрология на сушата и водните ресурси)

1

72

4.4.

Науки за земята (Икономическа и социална география – Иконо
мическа география и регионално развитие)

1

73.

4.4.

Науки за земята (Икономическа и социална география – Постин
дустриална регионална политика)

74.

4.4.

Науки за земята (Тематично географско картографиране – Географ
ски информационни системи)

1

1
1

1

75.

4.4.

Науки за земята (Геология и проучване на полезните изкопаеми)

1

76.

4.4.

Науки за земята (Петрология)

1

77.

4.4.

Науки за земята (Геохимия)

1

78.

4.4.

Науки за земята (Регионална геология)

1

79.

4.4.

Науки за земята (Геотектоника)

1

80.

4.4.

Науки за земята (Икономическа и социална география на България.
Райониране на България – Методологически проблеми)

1

81.

4.4.

Науки за земята (География на населението и селищата)

3

82.

4.4.

Науки за земята (Физическа география и ландшафтознание –
Управление на околна среда)

1

83.

4.4.

Науки за земята (Икономическа и социална география – Географска
същност на рурализма)

1

84.

4.4.

Науки за земята (Икономическа и социална география – Туризмът,
като фактор за развитие на селските райони)

1

Общо

20
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Стопански факултет
85.

3.8.

Икономика и управление по отрасли (Образование, наука, иновации)

86.

3.8.

Икономика и управление по отрасли (Туризъм)

87.

3.8.

Икономика и управление по отрасли (Аграрен сектор)

88.

3.8.

Икономика и управление по отрасли (Публичен сектор)

1

89.

3.8.

Приложение на изчислителната техника в икономиката

1

1

90.

3.8.

Икономика (Статистика и демография)

1

3

91.

3.8.

Икономика (Политическа икономия)

2

1

92.

3.7.

Администрация и управление (Социално управление)

3

Общо

1
1
1

9

7

Богословски факултет
93.

2.4.

Религия и теология (Свещено писание на Стария Завет)

1

1

94.

2.4.

Религия и теология (Свещено писание на Новия Завет)

1

1

95.

2.4.

Религия и теология (Догматическо богословие)

1

1

96.

2.4.

Религия и теология (Инославни изповедания)

1

1

97.

2.4.

Религия и теология (Християнска философия)

1

1

98.

2.4.

Религия и теология (Обща история на Църквата)

1

99.

2.4.

Религия и теология (История на Православното богословие през
ХХ в.)

1

100.

2.4.

Религия и теология (Християнско поклонничество )

1

101.

2.4.

Религия и теология (История на СПЦ)

1

102.

2.4.

Религия и теология (Църковна археология)

103.

2.4.

Религия и теология (Християнско изкуство)

1

104.

2.4.

Религия и теология (Нравствено богословие )

1

105.

2.4.

Религия и теология (Църковно право)

1

1

106.

2.4.

Религия и теология (Катехетика)

1

1

107.

2.4.

Религия и теология (Омилетика)

1

1

108.

2.4.

Религия и теология (Църковна музика)

1

1

15

12

Общо

2
1

Философски факултет
109.

2.3.

Философия (Логика)

1

110.

2.3.

Философия (Етика – постмодерна етика)

111.

2.3.

Философия (Философия с преподаване на английски език)

5

112.

2.3.

Философия (Приложна логика)

1

113.

2.3.

Философия (Логика в континенталната традиция)

1
1

1

114.

2.3.

Философия (Етика)

115.

2.3.

Философия (Етика – Социални изследвания на пола)

116.

2.3.

Философия (Естетика)

1

117.

2.3.

Философия (Реторика в публичната комуникация)

1

2

1
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118.

2.3.

Философия (Реторика във виртуалната среда)

1

119.

2.3.

Философия (Невербална комуникация в реториката)

2

120.

2.3.

Философия (История на реториката)

1

121.

2.3.

Философия (Теория на аргументацията)

1

122.

2.3.

Философия (Джендър реторика)

1

123.

2.3.

Философия (Философия на когнитивната наука)

1

124.

2.3.

Философия (Въведение във философия)

1

125.

2.3.

Философия (Социална философия)

1

126.

2.3.

Философия (Екзистенциална диалектика)

1

127.

2.3.

Философия (Философия на изкуството)

1

128.

2.3.

Философия (Онтология)

1

129.

2.3.

Философия (Теория на познанието)

1

130.

2.3.

Философия (Философия на историята)

1

131.

2.3.

Философия (Философия на науката)

1

132.

2.3.

Философия (Философия на образованието)

1

133.

2.3.

Философия (Философска антропология)

2

134.

2.3.

Философия (Антична философия)

1

135.

2.3.

Философия (Философия на Средновековието и Ренесанса)

1

136.

2.3.

Философия (Философия на новото време – XVII – XVIII век)

1

137.

2.3.

Философия (Немска класическа философия)

1

138.

2.3.

Философия (Нова философия – XIX век)

1

139.

2.3.

Философия (Съвременна философия)

1

140.

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Теория и история
на културата. България – исторически стереотипи и съвременни
европейски образи)

1

141.

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Теория и история
на културата. История на българската култура: предмодерно обще
ство и култура XV – XIX век)

1

142.

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Теория и история
на културата. История на средновековната българска култура)

1

143.

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Теория и история
на културата. Теория на религиите)

1

144.

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Теория и история
на културата. Външна културна политика)

1

145.

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Теория и история
на културата. Култура и литература XX и XXI век. Литературата
между авангардни, елитарни, популярни и пазарни тенденции)

1

146.

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Теория и история
на културата. Художествена култура и телевизия. Телевизионните
форми на традиционните изкуства, нови художествени форми,
специфични за телевизията, телевизията като медия на художест
вената култура)

1

147.

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Теория и история
на културата. Музейни колекции и културни политики XVIII – XXI
век. Колониалната и постколониалната ситуация)

задочно

1

1

С Т Р.
№

72
Шифър

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Докторска програма

БРОЙ 63
Образователна
и научна степен
„доктор“
редовно

148.

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Теория и история
на културата. Емикални подходи в теория на културата)

1

149.

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Теория и история на
културата. Културата на Средновековния Запад: Държава и Църква)

1

150.

3.1.

Социология (Социология)

3

151.

3.1.

Социология (Икономическа социология)

1

152.

3.1.

Социология (Количествени изследвания)

1

153.

3.2.

Психология (Възрастова и педагогическа психология. Психология
на развитието в детска и юношеска възраст)

2

154.

3.2.

Психология (Обща психология – психологическо измерване)

1

155.

3.2.

Психология (Обща психология. Диференциална психология – обу
чение на английски език)

1

156.

3.2.

Психология (Обща психология. Диференциална психология)

1

157.

3.2.

Психология (Обща психология. Психология на здравето)

1

158.

3.2.

Психология (Обща психология. Социално познание)

1

159.

3.2.

Психология (Обща психология. Когнитивна психология)

1

160.

3.2.

Психология (Трудова психология)

2

161.

3.2.

Психология (Възрастова и педагогическа психология – Педагоги
ческа психология)

1

162.

3.2.

Психология (Медицинска психология – Клинична психология)

2
2

задочно

2

1

1

163.

3.2.

Психология (Организационна психология)

164.

3.2.

Психология (Икономическа психология)

165.

3.2.

Психология (Социална психология. Етнопсихология)

1

166.

3.2.

Психология (Социална психология. Психология на религиите)

1

167.

3.2.

Психология (Медицинска психология. Консултативна психология)

1

168.

3.3.

Политически науки (Международни отношения)

2

169.

3.3.

Политически науки (Съвременна българска политика)

2

170.

3.3.

Политически науки (Сравнителна политология)

2

171.

3.3.

Политически науки (Публична администрация)

2

172.

3.3.

Политически науки (Eвропеистика – право на ЕС)

1

173.

3.3.

Политически науки (Eвропеистика – Икономически изследвания
на ЕС)

1

174.

3.3.

Политически науки (Eвропеистика – Медийна политика и право
на ЕС)

1

175.

3.3.

Политически науки (Eвропеистика – Политологични изследвания
на ЕС)

1

1

176.

3.3.

Политически науки (Eвропеистика – Политологични изследвания
на ЕС – европейска идентичност)

1

1

177.

3.3.

Политически науки (Eвропеистика – История на европейската
интеграция – източно разширяване на ЕС)

1

178.

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Книгознание,
библиотекознание, библиография. Обработка на информационни
ресурси)

1

1

2

1
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179.

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Теория на
научната информация – информационно обслужване)

1

180.

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Информаци
онно – търсещи системи)

1

181.

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Книгознание,
библиотекознание, библиография – междусекторни ресурси: библио
теки – музеи – архиви)

1

Общо

85

задочно

16

Исторически факултет
І.

2.2.

История и археология

182.

2.2.

История на България (История на средновековна България)

2

183.

2.2.

История на България (История на Българското възраждане)

1

184.

2.2.

История на България (Нова българска история /1878 – 1944/)

1

185.

2.2.

История на България (Съвременна българска история)

2

186.

2.2.

Средновековна обща история (Балканите в края на ХІV – ХV век)

1

187.

2.2.

Средновековна обща история (История и църква в Европа през
Средновековието ХІІІ – ХV век)

1

188.

2.2.

Нова и най-нова обща история (Нова история)

1

189.

2.2.

Нова и най-нова обща история (История на Русия)

1

190.

2.2.

Нова и най-нова обща история (Съвременна история)

1

191.

2.2.

Нова и най-нова обща история (Нова балканска история)

1

192.

2.2.

Нова и най-нова обща история (Съвременна балканска история –
Социална история на Балканите ХІХ – ХХ век)

2

193.

2.2.

Стара история (Праистория – Бронзова епоха)

1

194.

2.2.

Стара история (Стара история)

1

195.

2.2.

Стара история (Тракология)

1

196.

2.2.

Археология (Тракийска археология)

1

197.

2.2.

Стара история (Праистория – Неолит)

1

198.

2.2.

Археология (Класическа археология: Гърция)

1

199.

2.2.

Археология (Класическа археология: Рим)

1

200.

2.2.

Историография

1

201.

2.2.

Документалистика

1

1

202.

2.2.

Архивистика

1

1

203.

2.2.

Археология (Музеология)

ІІ.

3.1.

Социология, антропология и науки за културата

204.

3.1.

Етнография (Етнология – Етнология на града)

1

205.

3.1.

Етнография (Етнология – Славянска етнология)

1

206.

3.1.

Етнография (Етнология – Българска народна култура)

1

Общо

1

27
Факултет по класически и нови филологии

207.

2.1.

Филология (Испаноамериканска литература)

1

208.

2.1.

Филология (Испанска литература XVIII – XX век)

1

3
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209.

2.1.

Филология (Корейска култура и общество)

1

210.

2.1.

Филология (Нова и най-нова турска литература)

1

211.

2.1.

Филология (Синтаксис на съвременния немски език)

1

212.

2.1.

Филология (Теория и практика на превода)

1

213.

2.1.

Филология (Немска литература)

1

214.

2.1.

Филология (Текстлингвистика – немски език)

1

215.

2.1.

Филология (Съвременен шведски език – Ономастика)

216.

2.1.

Филология (Съвременен датски език)

1

217.

2.1.

Филология (История на скандинавските литератури – Норвежка
литература)

1

218.

2.1.

Филология (Индийски езици и култура)

1

219.

2.1.

Филология (Индийска литература и култура)

1

220.

2.1.

Филология (Персийско езикознание)

2

221.

2.1.

Филология (Арабско обществознание)

1

222.

2.1.

Филология (Английска литература – Романтизъм)

1

223.

2.1.

Филология (Приложна лингвистика – Английски език)

1

224.

2.1.

Филология (Фонетика и фонология – Английски език)

1

225.

2.1.

Филология (Английска литература – 20 век)

1

226.

2.1.

Филология (Английска литература – Ренесанс)

1

Общо

1

20
Факултет по славянски филологии

227.

2.1.

Филология (Теория и история на литературата – Теория на лите
ратурата)

2

228.

2.1.

Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Азия,
Африка и Австралия – Западноевропейска литература)

2

229.

2.1.

Филология (Руска културна антропология XI – XVII век)

1

230.

2.1.

Филология (Руска литература на XVIII век и европейската култура)

1

231.

2.1.

Филология (Руска литература на XIX век – Руската литературна
класика във визуалните изкуства)

1

232.

2.1.

Филология (Руска литература на ХХ век и визуалните изкуства)

1

233.

2.1.

Филология (Съвременна руска литература – ХХI век)

1

234.

2.1.

Филология (Български език – История на българския език)

1

235.

2.1.

Филология (Българска литература – Старобългарска литература)

1

236.

2.1.

Филология (Български език – Старобългарски език)

1

237.

2.1.

Филология (Славянски езици – Чешки език)

1

238.

2.1.

Филология (Славянски езици – Сръбски и хърватски език)

1

239.

2.1.

Филология (Славянски езици – Словенски език)

1

240.

2.1.

Филология (Славянски езици – Украински език)

1

241.

2.1.

242.

1.3.

Филология (Славянски езици – Полски език)
Педагогика на обучението по (Методика на обучението по руски език)

задочно

1
1

1
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243.

1.3.

Педагогика на обучението по (Методика на обучението по бъл
гарски език)

1

1

244.

2.1.

Филология (Приложна лингвистика)

1

1

245.

2.1.

Филология (Български език – История на българския книжовен език)

1

246.

2.1.

Филология (Български език – Фонетика и диалектология)

1

247.

2.1.

Филология (Български език – Синтаксис)

1

248.

2.1.

Филология (Български език – Социолингвистика)

1

249.

2.1.

Филология (Български език – Съвременни структурни вариации)

1

250.

2.1.

Филология (Фолклористика – Библейска антропология)

1

251.

2.1.

Филология (Българска литература – Българска литература след
Втората световна война)

1

252.

2.1.

Филология (Българска литература – Българска литература от Ос
вобождението до Втората световна война)

2

253.

2.1.

Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Азия,
Африка и Австралия – Литературите на обединена Европа с френски
и/или английски език)

1

254.

2.1.

Филология (Балканско езикознание – с албански и румънски език)

2

255.

2.1.

Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Азия,
Африка и Австралия – Чешка литература)

1

256.

2.1.

Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Азия,
Африка и Австралия – Специфика на жанровия език в литерату
рата и киното)

1

Общо

34
Факултет по журналистика и масова комуникация

257.

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналисти
ка – Връзки с обществеността)

2

258.

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналисти
ка – Вътрешна политика и медии)

1

259.

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналисти
ка – Графичен дизайн)

2

260.

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналисти
ка – Електронни медии)

2

261.

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналисти
ка – Емпирични изследвания в комуникацията)

1

262.

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналисти
ка – Журналистически жанрове)

1

263.

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналисти
ка – Изграждане на имидж)

1

264.

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналисти
ка – Интернет култура)

1

265.

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналисти
ка – История на българската журналистика)

1

266.

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналисти
ка – Книгоиздаване ХХІ век)

1

267.

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналисти
ка – Кризисен пъблик рилейшънс)

1

2
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268.

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналисти
ка – Лайфстайл преса)

1

269

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналисти
ка – Манипулация в комуникацията)

1

270.

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналисти
ка – Масово книгоиздаване)

1

271.

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналисти
ка – Медиен език и стил)

1

272.

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналисти
ка – Медии и социална промяна)

1

273.

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналисти
ка – Медийни комуникационни изследвания)

1

274.

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналисти
ка – Международна журналистика)

1

275.

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналисти
ка – Международни комуникации в световните медии)

1

276.

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналисти
ка – Нови медии)

1

277.

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналисти
ка – Онлайн журналистика)

2

278.

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналисти
ка – Прескомуникация)

1

279.

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналисти
ка – Радиоформати и програмиране)

1

280.

3.5

Обществени комуникации и информационни науки (Журналисти
ка – Редактиране)

1

281.

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналисти
ка – Спортна журналистика)

1

282.

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналисти
ка – Телевизионна комуникация)

1

283.

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналисти
ка – Телевизионно програмиране)

1

284.

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналисти
ка – Теория на журналистиката и медиите)

1

285.

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналисти
ка – Теория на четенето)

1

286.

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналисти
ка – Убеждаваща комуникация)

1

Общо

задочно

34
Юридически факултет

287.

3.6.

Право (Административно право и административен процес)

2

2

288.

3.6.

Право (Финансово право)

1

1

289.

3.6.

Право (Гражданско и семейно право)

2

2

290.

3.6.

Право (Римско частно право)

1

-

291.

3.6.

Право (Международно частно право)

1

1

292.

3.6.

Право (Международно публично право)

1

1
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293.

3.6.

Право (Международни отношения)

1

1

294.

3.6.

Право (Право на ЕС)

1

1

295.

3.6.

Право (Конституционно право на Република България)

1

1

296.

3.6.

Право (Наказателно процесуално право)

1

297.

3.6.

Право (Наказателно право – Криминология)

1

298.

3.6.

Право (Наказателен процес – Изпълнение на наказанието)

1

Общо

14

10

Факултет по педагогика
299.

3.4.

Социални дейности (Методи на социалната работа)

2

300.

3.4.

Социални дейности (Организация и управление на социалната работа)

1

301.

3.4.

Социални дейности (Социална работа с група)

1

302.

1.2.

Педагогика (Социална педагогика)

1

303.

1.2.

Педагогика (Основи на неформалното образование)

1

304.

1.2.

Педагогика (Методика на възпитателната дейност)

1

305.

1.2.

Педагогика (Теория на възпитанието)

2

306.

1.2.

Педагогика (Андрагогия)

1

307.

1.2.

Педагогика (Превантивна педагогика)

1

308.

1.2.

Педагогика (Образователен мениджмънт)

309.

1.2.

Педагогика (История на българското образование)

Общо

1

1
2
13

2

Факултет по начална и предучилищна педагогика
310.

1.2.

Педагогика (Предучилищна педагогика)

2

311.

1.2.

Педагогика (Сравнително образование)

1

312.

1.2.

Педагогика (Дидактика)

1

313.

1.2.

Педагогика (Теория на възпитание)

1

314.

1.2.

Педагогика (Социална педагогика)

1

315.

1.2.

Педагогика (Специална педагогика – Педагогика за деца с инте
лектуална недостатъчност)

316.

1.2.

Педагогика (Специална педагогика – Педагогика за деца с нервно
соматични заболявания)

2

317.

1.2.

Педагогика (Специална педагогика – Логопедия)

2

318.

1.2.

Педагогика (Начална училищна педагогика)

3

319.

1.3.

Педагогика на обучението по (Методика на обучението по български
език и литература в началното училище)

1

320.

1.3.

Педагогика на обучението по (Методика на обучението по изоб
разително изкуство)

2

1

321.

1.3.

Педагогика на обучението по (Методика на обучението по музика)

2

1

Общо

18

3

Общо

383

78

1
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Приложение № 2

Предложение за приемане на докторанти, български граждани и граждани на Европейския съюз,
платена форма на обучение, за учебната 2014/2015 г.
№

Шифър

Докторска програма

Образователна
и научна степен
„доктор“
редовно

задочно

Факултет по начална и предучилищна педагогика
1.

1.2.

Педагогика (Предучилищна педагогика) с обучение на английски език

3

Факултет по математика и информатика
2.

4.5.

Математика (Математическа логика)

1

3.

4.5.

Математика (Теория на вероятностите и математическа статистика)

1

4.

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика)

6

Общо

11

4944
4. – Община Аксаково, област Варна, на осно
вание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за изграждане на водопроводно и електропро
водно отклонение за ПИ № 014001, з-ще с. При
пек, община Аксаково, област Варна, с дължини
съответно 52,3 м и 58 м. Подробният устройствен
план засяга поземлени имоти по КВС на с. При
пек, както следва: № 014001 – лозе, собственост
на „Санрайс“ – ЕООД, № 030005 – полски път,
собственост на Община Аксаково. Проектите за
подробни устройствени планове са изложени за
разглеждане в техническата служба на Община
Аксаково, ет. 4, стая 6. Приемни дни за техни
ческата служба са всеки вторник от 13 до 16 ч. и
четвъртък от 8,30 до 11,30 ч. 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 за подробен устройствен
план до кмета на община Аксаково.
4984
64. – Община Видин на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на подробен устройствен план – план
за регулация за обект „Надлез над ул. Цар Иван
Асен ІІ над железопътна линия и прилежащи
улици – гр. Видин“, в района на пл. Нора Пи
занти, Видин. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държа
вен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администра
ция. Проектът е изложен за граждани в Община
Видин, ет. 4, стая 9.
4985
2. – Община Габрово съобщава, че е изра
ботен подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) за трасе на линеен обект:
Реконструкция на съществуващ водопровод за
захранване на населените места: гр. Габрово,
кв. Войново, с. Поповци, с. Рачевци, с. Гергини,
с. Янковци, с. Николчевци, мах. Божковци, с. Сто

евци, с. Михайловци, с. Райновци, с. Новаковци,
с. Враниловци, с. Драгановци, с. Смиловц и,
с. Драгиевци и с. Гъбене, община Габрово. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заин
тересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта.
4971
5. – Община гр. Лозница, област Разград, на
основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 12 ЗУТ
съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план за линейни обекти на тех
ническата инфраструктура извън границите на
населените места – фаза окончателен проект за
обект „Преносен газопровод „Южен поток“ на
територията на Република България“, включващ
парцеларни планове за трасето на газопровода
от км 151+782 до км 152+420 през землището на
с. Манастирско на територията на община Лоз
ница. Проектната документация е изложена за
разглеждане в Община Лозница. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
5280
31. – Община Пловдив на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за: „Кабелно трасе 20 kV от ЖР стълб в ПИ
56784.383.245, местност Акак Тарла, по бул. Ко
матевско шосе до кабелни муфи на КСН за В/
ст. „Единство“ в ПИ 56784.537.120, местност Тер
зиите, гр. Пловдив“. План-схемата е изложена за
запознаване в сградата на Община Пловдив, пл.
Централен 1, ет. 8, стая 6. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до администрацията на
Община Пловдив.
5139
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Върховният административен съд на ос
нование чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване
на дружествата: „Хар – България“ – ЕООД,
Софи я, „Барон ат ра к ц ии“ – ООД, Хасково,
„Империум 2000“ – ЕООД, Пловдив, „В. М.
В. – Деневи“ – ЕООД, Софи я, и „Хрисимир
Попов Ко“ – ЕООД, Плевен, всички чрез адв.
Валя Крумова, София, ул. Казбек 28, стая 33,
тел. 02/855-61-28, срещу разпоредбите на пар.
1, т. 2, пар. 2, пар. 3, пар. 4, т. 1, пар. 5, пар. 6,
пар. 7, т. 1 , пар. 8, пар. 9, пар. 10 , пар. 11, пар.
12, пар. 13, т. 1, пар. 16, пар. 17, т. 1, т. 2, т. 3,
т. 4, пар. 18, т. 1 и т. 3, пар. 19, т. 1 и пар. 20
от Наредбата за изменение и допълнение на
Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и
отчитане на продажби в търговските обекти чрез
фискални устройства (ДВ, бр. 106 от 2006 г., в
сила от деня на влизане в сила на Договора за
присъединяване на Република България към
Европейския съюз – 1.01.2007 г.; доп., бр. 7 от
23.01.2007 г., в сила от 1.01.2007 г.; изм., бр. 79
от 2.10.2007 г.; изм. и доп., бр. 77 от 29.09.2009 г.,
в сила от 29.09.2009 г., бр. 49 от 29.06.2010 г.,
в сила от 29.06.2010 г., бр. 48 от 24.06.2011 г.,
в сила от 24.06.2011 г., бр. 64 от 19.08.2011 г.,
в сила от 19.08.2011 г., бр. 7 от 24.01.2012 г., в
сила от 24.01.2012 г., бр. 27 от 3.04.2012 г., в сила
от 3.04.2012 г., бр. 54 от 17.07.2012 г., в сила от
17.07.2012 г.; доп., бр. 78 от 12.10.2012 г., в сила от
12.10.2012 г.; изм. и доп., бр. 102 от 21.12.2012 г.,
в сила от 21.12.2012 г., бр. 40 от 30.04.2013 г.,
в сила от 30.04.2013 г.; изм. с Решение № 5079
от 10.04.2013 г. на ВАС на Република Бълга
рия – бр. 93 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 111 от
2013 г., в сила от 1.01.2014 г.), издадена от ми
нистъра на финансите (ДВ, бр. 111 от 2013 г., в
сила от 1.01.2014 г.).
5125
Административният съд – Благоевград, обя
вява, че по жалба на Крум Борисов Стоянов
от Благоевград, ул. Прогрес 13, Анка Радева
Стоянова от Благоевград, кв. Ален мак, бл. 33,
вх. В, ет. 2, ап. 5, Райна Крумова Стоянова от
Благоевград, кв. Ален мак, бл. 33, вх. В, ет. 2,
ап. 5, и Цветана Крумова Стоянова от Благо
евград, кв. Ален мак, бл. 33, вх. В, ет. 2, ап. 5,
против Заповед № 696 от 5.06.2013 г. на кмета
на община Благоевград, с която на основание
чл. 134, ал. 2, т. 2, чл. 109, ал. 1, т. 2 и чл. 129,
ал. 2 ЗУТ е одобрен подробен устройствен план
(ПУП) – изменение на плана за регулация на
УПИ ІХ-4811 в кв. 6 по плана на кв. Струмско,
Благоевград, като вътрешните регулационни
линии се изменят по имотните граници на имот
с идентификатор 04279.628.66 по кадастралната
карта на Благоевград и отреждане на УПИ VІІІ
за имот с идентификатор 04279.628.66 по зеления
цвят на туша на приложената към тази заповед
скица, е образувано адм. дело № 467/2014 г. по
описа на съда, насрочено за разглеждане в от
крито съдебно заседание на 15.10.2014 г. в 10 ч.,
зала 002. Заинтересуваните лица могат да се
конституират като ответници в производството
пред съда в едномесечен срок от обнародване на
оспорването в „Държавен вестник“ чрез подаване
на заявление до съда, което трябва да съдържа:
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трите имена, адреса, телефон, факс и електронен
адрес, ако има такъв – за българските гражда
ни; трите имена и личния номер за чужденец
и адреса, заявен в съответната администрация,
телефон, факс и електронен адрес, ако има та
къв; фирмата на търговеца или наименованието
на юридическото лице, изписани и на българ
ски език, седалището и последния посочен в
съответния регистър адрес на управление и
електронния му адрес; номер на делото; акта,
който се оспорва, и органа, който го е издал;
изявление, че заинтересуваното лице желае да
бъде конституирано в производството като от
ветник; подпис на заявителя. Към заявлението
се прилагат писмени доказателства, удостове
ряващи качеството на заинтересувано лице на
заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби в законоустановения срок.
5084
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е
постъпил протест, подаден от Мирослав Овча
ров – прокурор при Районна прокуратура – Горна
Оряховица, срещу Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на
права и услуги на територията на община Стра
жица, приета с Решение № 398 от 20.12.2013 г.,
по протокол № 34 от 20.12.2013 г. от заседание на
Общинския съвет – гр. Стражица, само относно
разпоредбата на чл. 22, ал. 4 от същата наред
ба, за което е образувано адм. д. № 461/2014 г.
по описа на Административния съд – Велико
Търново. Съдебното заседание е насрочено за
19.09.2014 г. от 10,30 ч.
5081

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на Сдружение за
инициативи по заекването (СИЗ), София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 6.09.2014 г. в 13 ч. в офиса на сдружението на
ул. Хр. Белчев 36, София, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността през изминалата 2013 г.;
2. обсъждане на отчета и бъдещите инициативи
през настоящата година; 3. разглеждане на молби
за членство; 4. избор на нов председател и уп
равителен съвет; 5. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 14 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
5075
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Български изследователски клуб „Алекзандър“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 11,
ал. 1 от устава на сдружението по своя инициа
тива свиква редовно годишно общо събрание на
сдружението на 21.09.2014 г. в 9 ч. в Кърджали,
хотел „Главатарски хан“, при следния дневен ред:
1. финансов отчет за дейността на сдружение
то – 27.10.2013 г. – 21.09.2014 г.; 2. утвърждаване
решението на УС на сдружението за приемане на
нови членове на сдружението; 3. утвърждаване
решението на УС на сдружението за освобожда
ване на членове на сдружението; 4. определяне
на краен срок за внасяне на членски внос от
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членове на сдружението; 5. избор на членове на
контролния съвет на сдружението; 6. промяна на
седалището и адреса на управление на сдруже
нието; 7. приемане на нов устав на сдружението,
отразяващ настъпилите промени. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
5034
49. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Клъстер за развитие на
енергийно ефективни решения и алтернативни
енергоизточници за домакинства и сгради“,
София, на основание чл. 25, ал. 2 във връзка с
чл. 29 от устава на сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на сдружението
на 23.09.2014 г. в 11 ч. в София на адрес: София
1421, район „Лозенец“, ж.к. Лозенец, ул. Черве
на стена 8, партер, при следния дневен ред: 1.
приемане на годишния отчет на сдружението
за 2013 г., доклада на управителния съвет за
дейността му през 2013 г. и освобождаване от
отговорност на членовете на управителния съвет
за дейността през 2013 г.; 2. промяна в адреса на
управление на сдружението – нов адрес: София
1421, район „Лозенец“, ж.к. Лозенец, ул. Червена
стена 8, партер; 3. освобождаване на члена на
управителния съвет Евтим Кирилов Евтимов
по негова малба по чл. 33, ал. 1 от устава и
освобождаването му от отговорност; 4. избор
на нов член на управителния съвет – Васил
Христов Орешков, който встъпва като редовен
член на управителния съвет на мястото на Евтим
Кирилов Евтимов и за остатъка от мандата му
съгласно чл. 33, ал. 2 от устава; 5. приемане на
съответните промени в устава на сдружението,
произтичащи от горните решения; 6. разни. При
липса на кворум на основание чл. 28 от устава на
сдружението и чл. 27 ЗЮЛНЦ то ще се проведе
един час по-късно – в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред и се счита за законно
независимо от броя на присъстващите членове.
Представляващите членове на сдружението се
легитимират с документ за самоличност. Пъл
номощниците се легитимират с документ за
самоличност и изрично писмено пълномощно,
като един пълномощник може да представлява
до двама други членове на сдружението (чл. 24
от устава). Материалите, свързани с дневния
ред, са на разположение на членовете на адреса
на сдружението всеки работен ден от 9,30 до
17,30 ч., както и при поискване на адрес rumen.
goranov@reskluster.eu.
5090
1. – Управителният съвет на сдружение с
общественополезна дейност „Футболен клуб Димитровград – 1947“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание (отчетно-изборно)
на 15.09.2014 г. в 10 ч. в седалището на сдружени
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ето в Димитровград, ул. Химкомбинатска 3, при
дневен ред: Във връзка с изтичане на мандата
на управителния съвет на сдружението избор
на нов управителен съвет. Поканват се всички
членове да вземат участие в общото събрание.
Материалите по дневния ред са на разположение
на членовете всеки работен ден в Димитровград,
ул. Химкомбинатска 3. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 14 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
5086
1. – Управителният съвет на сдружение „Дари
Любов“, Петрич, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдруже
нието на 20.09.2014 г. в 13 ч. в Петрич, ж.к. Цар
Самуил, бл. 13, ап. 10, при следния дневен ред:
1. приемане на дневния ред на събранието; 2.
възлагане дейността на УС на председателя на
сдружението Диана Язаджиева на основание
чл. 10 (7) от устава на сдружението.
5032
5. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Баскетболен клуб „Росица“,
с. Поликраище, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 24.09.2014 г. в 12,30 ч.
в сладкарница „Виена“ в с. Поликраище при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението през 2013 г.; 2. избор на председа
тел: 3. избор на членове на УС; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 13,30 ч.,
при същия дневен ред.
5089
Мария Стефанова Соколова-Попдончева –
ликвидатор на Училищно настоятелство при ЦДГ
„Соня“, в ликвидация по ф.д. № 664/2002 г., със
седалище и адрес на управление Велико Търно
во, ул. Момина крепост 11, на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението
да предявят вземанията си в 6-месечен срок от
обнародването на поканата в „Държавен вестник“.
5087
Мартин Георгиев Атанасов – ликвидатор на
фондация „Астрологически център Хирон“, в
ликвидация по ф.д. № 4550/2003 г. на Софийския
градски съд, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
кани кредиторите на фондацията в 6-месечен срок
считано от датата на обнародването в „Държавен
вестник“ да предявят вземанията си.
5142
Христина Тодорова Пенчева – ликвидатор на
фондация „Балкана“ – София, в ликвидация по
ф. д. № 10158/1997 г. на СГС, на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението
да предявят вземанията си в 6-месечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
5036
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