ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 91

БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Вторник, 4 ноември 2014 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Министерски съвет
 Постановление № 340 от 27 октом
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

М И Н ИС Т ЕР С К И С ЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 340
ОТ 27 ОКТОМВРИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. за
непредвидени и/или неотложни разходи за
предотвратяване, овладяване и преодоляване
на последиците от бедствия
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер 26 580 640 лв. за изпълнение на проекти/дейности за предотвратяване,
овладяване и преодоляване на последици от
бедствия, разпределени, както следва:
1. по бюд же т и т е на общ и н и т е –
21 733 543 лв., съгласно приложение № 1;
2. по бюджета на Министерския съвет –
12 181 лв., съгласно приложение № 2;
3. по бюд жета на Министерст вото на
вътрешните работи – 313 048 лв., съгласно
приложение № 2;
4. по бюд жета на Министерст вото на
зд ра веопазва не т о – 168 878 л в., с ъгласно
приложение № 2;
5. по бюд жета на Министерст вото на
отбраната – 142 784 лв., в т. ч. 72 100 лв.
трансфер за ВА „Г. С. Раковски“, съгласно
приложение № 2;
6. по бюд жета на Министерст вото на
обра зова н ие т о и нау к ата – 1 013 116 л в.,
съгласно приложение № 2;
7. по бюд жета на Министерст вото на
регионалното развитие – 3 139 773 лв., съгласно приложение № 2;
8. по бюд жета на Министерството на
транспорта, информационните технологии
и съобщенията – 57 317 лв., съгласно приложение № 2.
Ч л . 2 . (1) О д о б р е н и т е с р е д с т в а з а
възстановителна помощ от сумата по чл. 1,
т. 1 о т п ри ложен ие № 1 с е п редос та вя т
съгласно разпределението по приложение
№ 3 към т. 4 на Протокол № 5 на Меж дуведомствената комисия за възстановяване
и подпомагане към Министерския съвет от
15 септември 2014 г.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят на
правоимащите лица чрез общинските адми-

нистрации по постоянен адрес на лицата по
касов и безкасов път.
Чл. 3. Средствата по чл. 1 да се осигурят
за сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ,
т. 4.1.1 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2014 г.
Чл. 4. Със сумата по чл. 1, т. 2 да се увеличат разходите по бюджета на Министерския
съвет за 2014 г. по Политика в областта на
осъществяването на държавните функции на
територията на областите в Република България, бюджетна програма „Осъществяване
на държавната политика на областно ниво“
и показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 5. (1) Със сумата по чл. 1, т. 3 да се
увеличат разходите по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г.
по Политика в областта на защита на националната сигурност, противодействие на
престъпността и опазване на обществения
р ед , с и г у р н о с т н а г р а н и ц и т е, п ож а р н а
б е з о п а с н о с т и з а щ и т а н а н а с е л е н и е т о,
разпределени, както следва: 305 748 лв. по
бюджетна програма „Пожарна безопасност
и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации“ и 7300 лв. по
бюджетна програма „Противодействие на
престъпността, опазване на обществения ред
и превенция, миграция, граничен контрол
и охрана на държавната граница“.
(2) Със сумата в размер 202 169 лв. да се
увеличат показателите по чл. 12, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г.
Чл. 6. Със сумата по чл. 1, т. 4 да се
увеличат разходите по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2014 г.
по бюджетна програма „А дминистрация“ и
показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 7. Със сумата по чл. 1, т. 5 в размер
70 684 лв. да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на отбраната за
2014 г. по Политика в областта на отбранителните способности, бюджетна програма
„Подготовка и използване на въоръжените
сили“ и показателите по чл. 11, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г.
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Чл. 8. Със сумата по чл. 1, т. 6 да се
увеличат разходите по бюджета на Министерството на образованието и науката за
2014 г. по „Политика за всеобхватно, достъпно и качествено образование и обучение в
предучилищното възпитание и подготовка и
училищното образование. Учене през целия
живот“, бюджетна програма „Училищно образование“ и показателите по чл. 16, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г.
Чл. 9. (1) Със сумата по чл. 1, т. 7 да
се увеличат разходите по бюджета на Министерството на регионалното развитие за
2014 г. по Политика в област та на подобряване инфраструктурната свързаност на
регионите – изгра ж дане и модернизиране
на пътната и ВиК инфраструктура, както
следва: 3 034 503 лв. по бюджетна програма „Рехабилитация и изграж дане на пътна
инфраструктура“ и 105 270 лв. по бюджетна
програма „Устройствено планиране, геозащита, водоснабдяване и канализация“.
(2) Със сумата по чл. 1, т. 7 да се увеличат
показателите по чл. 20, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 10. Със сумата по чл. 1, т. 8 да се
увеличат разходите по бюджета на Министерството на транспорта, информационните
т ех нолог ии и съобщени я та за 2014 г. по
Политика в област та на т ранспорта, информационните технологии и съобщенията,
бюджетна програма „Развитие на транспорта
и осиг у ряване на безопасност, сиг у рност
и екологосъобразност“ и показателите по
чл. 22, ал. 3 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2014 г.
Чл. 11. Първостепенните разпоредители с
бюджет по чл. 1, т. 2 – 8 да извършат съответните промени по бюджетите си за 2014 г.
и да уведомяват министъра на финансите.
Ч л. 12. М и н ис т ър ът на фи на нси т е да
извърши налагащите се промени по бюджетните взаимоотношения на общините с
централния бюджет за 2014 г.
Ч л. 13. М и н ис т ър ът на фи на нси т е да
извърши произтичащите от чл. 1 промени
по централния бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 256 на Министерския съвет от 2014 г. за одобряване на
допълнителни разходи/трансфери от резерва
по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.1 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2014 г. за непредвидени и/или неотложни

ВЕСТНИК

С Т Р. 3

разходи за предотвратяване, овладяване и
преодоляване на последиците от бедствия
(ДВ, бр. 72 от 2014 г.) се правят следните
изменения:
1. В чл. 1 числото „16 204 360“ се заменя
с „16 035 160“.
2. В чл. 1, т. 1 и в приложение № 1 числото „13 100 278“ се заменя с „12 931 078“.
3. В пореден № 17.22 от приложение № 1
за Столичната община:
а) текстът в колона 2 се изменя така:
„Възстановяване на 17 сгради на територи я та на р-н „Лозенец“ вследст вие на
щет и от г ра д у шка – ж и лищ на сг ра да на
ул. Д. Хаджикоцев 9А (10 800 лв.), 13 ДКЦ
(20 000 лв.), НЧ „Пробуда – 1946“ (11 300 лв.),
1 2 2 ОУ (18 3 0 0 л в.), 21 С ОУ (35 0 0 л в.),
139 ОУ (12 70 0 л в.), 120 ОУ (11 4 0 0 л в.),
10 7 ОУ (32 0 0 л в.), Ц Д Г 9 3 (1 3 70 0 л в.),
Ц ДГ 92 (12 10 0 лв.), Ц ДГ 56 (15 40 0 лв.),
ЦДГ 11 (800 лв.), ДЯ 46 (14 200 лв.), ДЯ 45
(15 30 0 л в.), Ц ДГ 166 (14 90 0 л в.), Д Я 23
(14 6 0 0 л в.), Н Ч „Г. С. Ра ковск и – 19 27 “
(21 300 лв.).“;
б) в колона 4 числото „382 700“ се заменя
с „213 500“.
§ 2. В т. 9 от приложение № 5 към чл. 5
от Постановление № 3 на Министерск и я
съвет от 2014 г. за изпълнението на държ а вн и я бюд же т на Реп у бл и к а Бъ л гари я
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, 61, 63, 66, 67, 72, 80, 81,
82 и 86 от 2014 г.) числото „961 917 761“ се
заменя с „962 028 640“.
§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 43, ал. 3, чл. 51, ал. 2 и чл. 109,
ал. 3 от Закона за публичните финанси и
чл. 89, ал. 1 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2014 г.
§ 4. Изпълнението на постановлението
се възлага на минист ъра на вътрешните
работи, на министъра на здравеопазването,
на министъра на отбраната, на министъра
на образованието и науката, на министъра
на регионалното развитие, на министъра
на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на главния секретар
на Министерския съвет и на кметовете на
съответните общини.
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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Приложение № 1
към чл. 1, т. 1
№ по
ред

Област (наименование на проекта/дейността)

Община
бенефициент

Сума
(в лв.)

1

2

3

4

1.

ОБЛАСТ БУРГАС

1.1.

Разходи за овладяване на бедствено положение вследствие на
Община Бургас
наводнения от интензивни валежи на 5 – 6 септември 2014 г.

1.2.

Аварийно възстановяване на мост над р. Изворска, с. Извор

Община Бургас

83 620

1.3.

Аварийно възстановяване на общински пътища, с. Извор

Община Бургас

59 140

315 607

1.4.

Аварийно възстановяване на мост над р. Маринка, с. Маринка Община Бургас

1.5.

Аварийно възстановяване на улици в с. Маринка

Община Бургас

178 929

1.6.

Аварийно възстановяване на улици в кв. Победа, гр. Бургас

Община Бургас

218 535

1.7.

Аварийно възстановяване на път, свързващ рибарско селище
Ченгене скеле с главния път Бургас – Созопол, път в парка Община Бургас
„Росенец“ и за възстановяване на водостоци

415 046

1.8.

Аварийно почистване на две дерета в района на вилно образуОбщина Бургас
вание Черниците – Училищното

115 432

1.9.

Почистване на речното корито на р. Отманлийска и спешно
Община Бургас
проектиране на корекцията на дере и на речното корито

216 900

1.10.

Аварийно възстановяване на покрива и ремонт на наводнено
Община Бургас
общинско помощно училище „Отец Паисий“, гр. Бургас

66 042

1.11. Възстановяване на кръстовище и път за с. Равадиново

20 421

Община Приморско

14 004

Ремонтно-възстановителни дейности по пътната инфраструктура
1.12.
Община Приморско
в общината – улици в гр. Приморско

48 471

1.13. Улици към комплекс „Перла“, гр. Приморско

Община Приморско

87 766

Ремонтно-възстановителни дейности по пътната инфраструктура
Община Приморско
в общината – улици в с. Ясна поляна

90 453

1.14.

1.15. Улици в селищно образувание „Узунджата“

Община Приморско

139 255

Ремонтно-възстановителни дейности по пътната инфраструктура
1.16.
Община Приморско
в общината – общински път с. Ясна поляна – до язовира

140 781

1.17.

Ремонтно-възстановителни дейности по пътната инфраструктура
Община Приморско
в общината – улици в с. Веселие

171 386

1.18.

Укрепване устоите на мост над р. Хаджийска на IV класен път
Община Руен
при разклона на с. Просеник – с. Ръжица

211 737

2.

ОБЛАСТ ВАРНА

2.1.

Аварийно възстановяване на мостово съоръжение на път
Община Аксаково
VAR 1031/ІІІ-902 Оброчище – Кичево/ – Ген. Кантарджиево

2.2.

Разходи за осигуряване на безопасна проводимост на речно корито в землището на с. Попович и за разчистване и осигуряване Община Бяла
на достъп до Бяла – централен плаж V

16 366

2.3.

Възстановяване на улици и техническа инфраструктура в гр. Бяла Община Бяла

194 998

2.4.

Разплащане на неотложни аварийно-спасителни работи на
Община Варна
територията на общината

2.5.

Аварийно възстановяване на настилката на ул. Драгоман,
Община Вълчи дол
гр. Вълчи дол

38 227

2.6.

Аварийно възстановяване на настилката на улица ОК 21 –
Община Вълчи дол
ОК 113, с. Генерал Киселово

59 567

2.7.

Аварийно възстановяване на настилката на ул. Дунав, гр. ВълОбщина Вълчи дол
чи дол

65 426

2.8.

Аварийно възстановяване на настилката на улица ОК 14 – ОК 9,
Община Вълчи дол
с. Генерал Киселово

75 187

2.9.

Аварийно възстановяване на настилката на ул. Асен Златаров,
Община Вълчи дол
гр. Вълчи дол

149 533

359 572

2 943 013
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№ по
ред

Област (наименование на проекта/дейността)

Община
бенефициент

Сума
(в лв.)

1

2

3

4

2.10. Изкърпване на ул. Христо Ботев в с. Кипра

Община Девня

5548

2.11. Ремонт на ул. 24 май, с. Кипра

Община Девня

14 900

2.12. Ремонт на ул. Христо Ботев, с. Кипра

Община Девня

22 251

2.13. Изкърпване на ул. Драва в кв. Девня, гр. Девня

Община Девня

26 881

2.14. Ремонт на ул. Агоп Баронян, с. Кипра

Община Девня

32 310

2.15. Изкърпване на ул. Плевен в кв. Девня, гр. Девня

Община Девня

35 224

2.16. Укрепване на ул. Зл. Говедеров, ОК 18 до ОК 9, с. Кипра

Община Девня

173 423

3.

ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

3.1.

Разчистване на пространствата под мостове от дървесина, наОбщина Велико
носи и кал, почистване на улична мрежа, общински пътища и
Търново
дерета, възстановяване на пътни настилки

378 776

3.2.

Възстановяване и укрепване на пътни участъци и съоръжения, осигуряване проводимост на речните легла на р. Белица, Община Велико
р. Дряновска и р. Янтра в урбанизираните територии – преди Търново
и след преместващите съоръжения

378 684

3.3.

Път VTR 1010/ път І-5 – жп гара Дебелец – разходи за спешно Община Велико
изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи
Търново

37 500

3.4.

Водосток на общински път – с. Радковци – разходи за спешно Община Велико
изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи
Търново

5000

3.5.

Път VTR 2016 Големените – Плаково, сводов водосток – разходи
Община Велико
за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни
Търново
работи

10 500

3.6.

Килифаревски манастир – подход към манастира, пешеходен
Община Велико
мост – разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни
Търново
възстановителни работи

43 750

3.7.

Почистване от наноси и дървета на речни легла – разходи за
Община Велико
спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни
Търново
работи

90 000

3.8.

Килифаревски манастир – бряг на р. Белица в района на манаОбщина Велико
стира – разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни
Търново
възстановителни работи и на брегозащитни съоръжения

17 500

3.9.

Каменен мост над р. Белица, гр. Дебелец – разходи за спешно Община Велико
изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи
Търново

23 000

3.10.

Мост над р. Веселина и улица в с. Къпиново – разходи за спешно Община Велико
изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи
Търново

26 000

Път VTR 3023/ път ІІ-55-Габровци – път, 5 бр. водостоци – разОбщина Велико
3.11. ходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстаноТърново
вителни работи

9900

Мост над р. Еньовица – с. Габровци, път Габровци – ПъОбщина Велико
3.12. ровци – разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни
Търново
възстановителни работи

8000

Водосток – вилна зона с. Габровци – разходи за спешно изготвяне Община Велико
на проекти за неотложни възстановителни работи
Търново

4250

Подпорни стени за укрепване на улица до р. Еньовица, с. ГаОбщина Велико
3.14. бровци – разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни
Търново
възстановителни работи

18 500

Път VTR 3023 Габровци – Шодековци – път, 6 бр. водостоци –
Община Велико
3.15. разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстаТърново
новителни работи

18 500

3.16.

Път VTR 3023 Габровци/път ІІ-55 – Габровци – път, отводняване – Община Велико
спешно проектиране
Търново

23 500

3.17.

Път GAB 1111 гр. Килифарево/Килифарево – Плаково – спешна Община Велико
актуализация на проект за каменен сводов мост
Търново

36 250

3.13.
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Път VTR 2016 Нацовци – Големените, свлачище – разходи за
Община Велико
3.18. спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни
Търново
работи

17 750

с. Миндя – мостове над дерета, 6 бр. – разходи за спешно изгот- Община Велико
вяне на проекти за неотложни възстановителни работи
Търново

10 000

Път с. Райковци – Цепераните – път, 3 бр. водостоци – разходи
Община Велико
3.20. за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни
Търново
работи

9600

Път с. Райковци – Цепераните, свлачище – разходи за спешно Община Велико
изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи
Търново

10 500

3.19.

3.21.

Авариен ремонт на мост над р. Янтра на път VTR2050 (ІV-40935)
Община Горна
3.22. при км 4+400 в участъка между с. Горски долен Тръмбеш и
Оряховица
с. Върбица

562 657

3.23. Аварийно възстановяване на улици в с. Вардим

Община Свищов

27 403

3.24. Аварийно възстановяване на улици в гр. Свищов

Община Свищов

125 203

4.

ОБЛАСТ ВИДИН

4.1.

Мост на р. Тополовец при с. Акациево

4.2.

Възстановяване на част от общински път VID1140, преминаващ
през с. Толовица като главна улица, от км 1+400 до км 2+200 Община Макреш
и три улици в с. Толовица

5.

Община Видин

95 127
128 784

ОБЛАСТ ВРАЦА

5.1.

Възстановяване на парапет на метална пасарелка, с. Веслец

Община Враца

3864

5.2.

Възстановяване на пешеходен мост на ул. Волга, с. Девене

Община Враца

5771

5.3.

Основен авариен ремонт на мостово съоръжение до детска
Община Враца
площадка, с. Мраморен

6348

5.4.

Възстановяване на водосток на пътя за сметището, с. Власатица Община Враца

6778

5.5.

Ремонт на крилна стена на мост на р. Скът в с. Горно Пещене Община Враца

7021

5.6.

Възстановяване на пешеходен мост на ул. Тунджа, с. Девене

Община Враца

7090

5.7.

Възстановяване на ул. Елин Пелин, с. Голямо Пещене

Община Враца

9138

5.8.

Възстановяване на плочест водосток 1000/1000, с. Горно Пещене Община Враца

10 214

5.9.

Основен авариен ремонт на транспортно мостово съоръжеОбщина Враца
ние – водосток, с. Оходен

10 264

5.10. Възстановяване на плочест водосток, с. Бели извор
5.11.

Община Враца

10 591

Основен авариен ремонт на транспортен мост (водосток) до
Община Враца
гробище, с. Мраморен

10 660

5.12. Възстановяване на ул. Иван Вазов, с. Голямо Пещене

Община Враца

12 750

Основен авариен ремонт на транспортен мост – централен,
5.13.
Община Враца
с. Оходен

12 998

5.14. Възстановяване на пешеходен мост, с. Голямо Пещене

Община Враца

13 157

Основен авариен ремонт на 2 бр. пешеходни мостове над р. Скът,
Община Враца
с. Оходен

13 457

5.15.

5.16. Възстановяване на ул. Васил Левски, с. Голямо Пещене

Община Враца

14 556

5.17. Възстановяване на мост 1 на ул. Родопи, с. Девене

Община Враца

17 381

5.18. Възстановяване на мост на ул. Георги Димитров, с. Девене

Община Враца

17 617

5.19. Основен авариен ремонт на пешеходен мост, с. Косталево

Община Враца

18 044

Възстановяване на плочест водосток с отвор 3,5 м и дължина
5.20.
Община Враца
6,00 м, с. Веслец

18 139

5.21. Възстановяване на метална пасарелка, с. Вировско

Община Враца

19 952

Възстановяване на метална пасарелка над р. Скът, с. Горно
Община Враца
Пещене

19 953

5.22.
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5.23. Възстановяване на тръбен водосток, с. Веслец

Община Враца

23 950

5.24. Възстановяване на тръбен водосток ∅ 800, с. Вировско

Община Враца

26 522

Аварийно укрепване и възстановяване на разрушен тръбен
Община Враца
водосток ∅ 800, с. Горно Пещене

26 522

5.25.

5.26. Възстановяване на мост 2 на ул. Родопи, с. Девене

Община Враца

30 799

Възстановяване на плочест водосток с отвор 6,5 м и дължина
5.27.
Община Враца
6,00 м, с. Веслец

32 407

5.28. Възстановяване на настилка и мост на ул. Рила, с. Девене

Община Враца

33 989

5.29.

Аварийно укрепване и възстановяване на пътна настилка на
Община Враца
ул. Йордан Лютибродски, с. Горно Пещене

40 296

5.30.

Аварийно укрепване и възстановяване на разрушена пътна
Община Враца
настилка на ул. Люлин, с. Горно Пещене

42 346

5.31.

Основен авариен ремонт на мостово съоръжение на входа на
Община Враца
с. Мраморен

42 437

5.32.

Основен авариен ремонт на мост на ул. Майор Петър Пенков,
Община Враца
с. Лиляче

45 448

5.33.

Аварийно укрепване и възстановяване на разрушена настилка
Община Враца
на ул. Нено Георгиев, с. Горно Пещене

45 763

5.34.

Възстановяване на пътна настилка на ул. Цеко Каменов, с. ГорОбщина Враца
но Пещене

48 522

5.35.

Възстановяване на настилка на ул. Георги Димитров и мост на
Община Враца
ул. Георги Димитров 56, с. Девене

50 086

5.36. Възстановяване на пътна настилка на ул. Дружба, с. Горно Пещене Община Враца

62 233

5.37. Основен авариен ремонт на автомобилен мост, с. Косталево

Община Враца

62 851

5.38.

Аварийно укрепване и възстановяване на пътна настилка на
Община Враца
ул. Васил Коларов, с. Горно Пещене

74 690

5.39.

Възстановяване на пътна настилка на ул. Св. св. Кирил и МеОбщина Враца
тодий, с. Горно Пещене

79 020

5.40.

Основен авариен ремонт на транспортен мост на ул. Георги
Община Враца
Димитров, с. Лиляче

89 982

5.41. Основен ремонт на мост при завод „Холсим“, с. Бели извор

Община Враца

99 029

Аварийно укрепване и възстановяване на разрушената част на
5.42. мост на общински път ІV-13011 (VRC1035), на изход на с. Три Община Враца
кладенци, в посока с. Девене

107 998

Основен авариен ремонт на пешеходен мост на ул. Христо
Община Враца
Ценов, с. Лиляче

113 904

5.43.

5.44. Основен авариен ремонт на централен мост с. Бели извор

Община Враца

116 001

Допълнително финансиране за обекти и дейности съгласно
разпределението на средствата, предоставени с ПМС № 256
5.45.
Община Мизия
от 2014 г. на община Мизия по писмо рег. № 144/15.9.2014 г. на
кмета на община Мизия

150 096

6.

ОБЛАСТ ДОБРИЧ

6.1.

Разходи за неотложни аварийно-възстановителни работи при
преодоляване на последиците от наводнението на територията Община Добрич
на общината

495 723

6.2.

Възстановителни работи на основно училище „Хан Аспарух“,
Община Добрич
ж.к. Добротица, гр. Добрич

18 406

6.3.

Възстановяване на котелна инсталация и осигуряване на учебния процес в ученическо общежитие и спортно училище „Г. С. Община Добрич
Раковски“, гр. Добрич

29 048

6.4.

Възстановителни работи на основно училище „Панайот Волов“,
Община Добрич
ул. Христо Ботев 47, гр. Добрич

32 966
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6.5.

Възстановителни работи на СОУ „П. Р. Славейков“, ул. Ангел
Община Добрич
Кънчев 2, гр. Добрич

50 237

6.6.

Възстановителни работи на Детска ясла № 6 „Първи юни“,
Община Добрич
ул. Карвуна 2, гр. Добрич

107 369

6.7.

Възстановителни работи на ЕГ „Гео Милев“, ул. НезависиОбщина Добрич
мост 21, гр. Добрич

117 882

6.8.

Възстановителни работи на Целодневна детска градина № 24,
Община Добрич
ул. Дунав 16, гр. Добрич

140 247

6.9.

Възстановителни работи на Целодневна детска градина № 23,
Община Добрич
ул. Велико Търново 2, гр. Добрич

152 242

6.10.

Възстановителни работи на „Диагностично-консултативен ценОбщина Добрич
тър – 2“, бул. 25 септември, гр. Добрич

257 874

6.11. Възстановителна помощ за жилищни имоти в гр. Добрич

Община Добрич

Разходи за неотложни аварийно-възстановителни работи при
6.12. преодоляване на последиците от наводнението на територията Община Добричка
на общината

205 592
110 976

6.13. Ремонт на ул. Трета в с. Батово

Община Добричка

23 142

6.14. Ремонт на ул. Втора в с. Крагулево

Община Добричка

41 882

7.1.

Възстановяване и укрепване на мост на улица с о.т. 73 – о.т. 82,
Община Бобов дол
с. Долистово

224 699

7.2.

Разплащане на непредвидени разходи за спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи на дере – ПИ 127;126 в Община Рила
регулация и улица ПИ 902 в с. Пастра

7.

8.
8.1.
9.

ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

2100

ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
Възстановяване на извършени непредвидени разходи за спасителни и неотложни аварийни работи в община Ловеч по време
Община Ловеч
на обявено бедствено положение със заповед № 761/10.7.2014 г.
на кмета на общината

24 813

ОБЛАСТ МОНТАНА

9.1.

Укрепващо съоръжение на водосток в с. Слатина

Община Берковица

111 302

9.2.

Аварийно-ремонтни работи на стръмен участък от ул. ТринаОбщина Монтана
десета, с. Клисурица

5126

9.3.

Възстановяване на пътната настилка на ул. Йордан Цеков и
Община Монтана
ул. Петър Трендафилов в с. Винище

22 177

9.4.

Възстановяване на път за гробищен парк и настилката на ул. 40
Община Монтана
в с. Сумер

78 884

9.5.

Аварийно-ремонтни работи на подпорна стена на ул. Втора,
Община Монтана
с. Клисурица

100 410

9.6.

Възстановяване на асфалтовата настилка на ул. Замфир Попов,
ул. Стара планина, ул. Любен Каравелов, ул. Георги Димитров, Община Монтана
ул. Васил Левски, ул. Аспарух и ул. Клисура в с. Благово

120 450

9.7.

Възстановяване на пътна настилка на ул. Райко Даскалов,
ул. Лило Русинов, ул. Христо Ботев и мост на ул. Ал. Стамбо- Община Монтана
лийски в с. Смоляновци

422 382

10.

ОБЛАСТ ПЕРНИК
Проектни работи за подпорна стена на ул. Пирдоп 58, гр. Перник,
Община Перник
и ЦДГ № 2 „Родолюбче“ – филиал в сградата на км. Бела вода

1464

Разходи за натоварване и транспортиране на фургони с отпад10.2. нала необходимост (използвани за временно настаняване на Община Перник
пострадали от земетресението през май 2012 г.)

4054

Укрепване на ОУ „Христо Ботев“ – гр. Батановци, и строителен
Община Перник
надзор за ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Дивотино

4800

10.1.

10.3.
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10.4. Възстановяване сградата на кметство „Изток“ – гр. Перник

Община Перник

22 468

Допълнителна възстановителна помощ по съдебни решения и
10.5. представени инвестиционни проекти за заздравяване на жи- Община Перник
лищни сгради

149 674

11.

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Неотложни аварийно-възстановителни работи – аварийна пътна
11.1. обходна варианта на с. Храбрино и частично почистване на Община „Родопи“
р. Дедевска в участъка между двата моста в с. Храбрино

119 479

11.2. Възстановяване на ул. Дерменка, с. Розино, от о.т. 94 до о.т. 251 Община Карлово

579

11.3. Възстановяване на ул. Еделвайс, с. Розино, от о.т. 549 до о.т. 253 Община Карлово

868

11.4.

Възстановяване баластрена настилка на ул. Деветнадесета,
Община Карлово
с. Соколица

3147

11.5.

Възстановяване на улица извън регулацията, източно от сухо
Община Карлово
дере до ул. Елена Снежина, гр. Карлово

11 024

11.6.

Настилка с пътни ивици на ул. Зелена поляна, кв. Сушица,
Община Карлово
гр. Карлово

13 753

11.7.

Изкърпване на асфалтова настилка на част от ул. Първа,
Община Карлово
с. Столетово

15 977

11.8. Настилка с пътни ивици на ул. Дакова, кв. Сушица, гр. Карлово Община Карлово

17 240

11.9.

Настилка с пътни ивици на ул. Юрий Гагарин, с. Розино, от
Община Карлово
о.т. 269 до о.т. 320

30 350

11.10.

Настилка с пътни ивици на ул. Васил Левски, с. Розино, от
Община Карлово
о.т. 232 до о.т. 235

44 431

11.11. Настилка с пътни ивици на ул. Гео Милев, с. Розино

Община Карлово

46 400

11.12. Настилка с пътни ивици на ул. Пролет, с. Розино

Община Карлово

47 014

11.13. Настилка с пътни ивици на ул. Шеста, с. Столетово

Община Карлово

50 736

11.14.

Възстановяване на асфалтова настилка на ул. Стоян Веженов,
Община Карлово
гр. Клисура, от о.т. 113 до о.т. 202

184 584

11.15.

Възстановяване на мост на бул. Васил Априлов, гр. Пловдив,
Община Пловдив
допълнително към Решение № 1 от 2013 г. на МКВП – МС

1 100 000

11.16.

Ремонт на 3 бр. мостове № 1, 2 и 3 над отводнителен канал в
Община Първомай
регулацията на с. Виница, съответно при о.т. 41, о.т. 45 и о.т. 34

11.17.

Разходи за почистване и ремонт на повредени пътни участъци
Община Сопот
в община Сопот

2000

11.18. Почистване и извозване на наноси от общински улици и пътища Община Сопот

6000

402 328

11.19. Авариен ремонт на СБДПЛ „Иван Раев“, гр. Сопот

Община Сопот

11.20. Възстановяване на метален пешеходен мост, с. Красново

Община Хисаря

12 845

Изграждане на нов стоманобетонов мост на мястото на дървен
Община Хисаря
мост в с. Красново

245 208

11.21.
12.

9912

ОБЛАСТ СЛИВЕН

12.1.

Възстановяване габарита на път Тича – Братан, в участъка от
Община Котел
км 2+000 до км 2+120

12.2.

Възстановяване функциите на охранителния канал и проводиОбщина Сливен
мостта на канавката, с. Глушник

18 766

12.3.

Възстановяване на подпорна стена, охранителен канал и приОбщина Сливен
лежащи отводнителни канавки на основната улица в с. Раково

29 919

12.4.

Отвеждане на дъждовните води от ромския квартал, с. ТраОбщина Сливен
поколево

36 112

12.5. Изграждане на ретензионен утайник, с. Стара река

Община Сливен

355 253

74 394
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13.

ОБЛАСТ СМОЛЯН

13.1.

Аварийно укрепване на улица между о.т. 274 и о.т. 275б, кв. 7
Община Баните
по плана на с. Гълъбово

13.2.

Аварийно-възстановителни дейности на улична градска мрежа
Община Златоград
в Златоград, ул. Беловидово, от о.т. 638 до о.т. 639

1182

Разплащане на извършени аварийни дейности по заповед № 474
13.3. от 6.11.2013 г. на кмета на общината за възстановяване покрив- Община Златоград
ната конструкция на кметство с. Цацаровци

2412

Аварийно-възстановителни дейности на мост на път за местОбщина Златоград
ностите Стоките, Мостът и Козарска река

2506

Разплащане на извършени аварийни дейности по заповед № 447
13.5. от 17.10.2013 г. на кмета на общината за възстановяване покрив- Община Златоград
ната конструкция на кметство с. Цацаровци

3597

Аварийно-възстановителни работи за ликвидиране на последствията по уличната градска мрежа – ул. Гривица, ул. Албена от
13.6. о.т. 1035 до о.т. 1052, ул. Горски пътник от о.т. 1093 до о.т. 1137, Община Златоград
ул. Миньорска от о.т. 305 до о.т. 323, бул. България и ул. Здравец, Златоград

6554

Разплащане на извършени аварийни дейности по заповед № 403
от 17.09.2013 г. на кмета на общината за почистване на речното
13.7. легло и възстановяване проводимостта на реката в участък от Община Златоград
р. Малка под съществуващо мостово съоръжение, изградено по
проект „Комуникационно трасе“ – Златоград

13 457

Подпорна стена на ул. Напредък между ос.т. 845 и 846, кв. 137
13.8. по ПУП на гр. Неделино, допълнително към Решение № 2 от Община Неделино
2013 г. на МКВП – МС

196 744

13.4.

13.9.
14.

Възстановяване сигурността на движението по мост на ул. БраОбщина Смолян
тан Шукеров на р. Черна, кв. Устово, гр. Смолян

49 354

762 671

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Разходи за аварийно-възстановителни работи в участък от река
14.1. с дължина 120 м между о.т. 51 и 56 по регулационния план на Община Златица
с. Карлиево

25 584

Разходи за аварийно-възстановителни работи в участък от река
14.2. с дължина 140 м между о.т. 47 и 51 по регулационния план на Община Златица
с. Карлиево

29 186

Разходи за аварийно-възстановителни работи в участък от дере
14.3. в местността Св. Петка и вливането му в реката около 160 м Община Златица
между о.т. 56 до 61 по регулационния план на с. Карлиево

30 890

14.4. Ремонт на подпорна стена при мост в с. Мирово

Община Ихтиман

9951

14.5. Корекция на дере в регулацията на с. Веринско

Община Ихтиман

28 952

14.6. Корекция на дере в регулацията на с. Стамболово

Община Ихтиман

29 628

14.7. Корекция на дере в регулацията на с. Мирово

Община Ихтиман

41 237

14.8.

Възстановяване и реконструкция на общински път SFO3476/
Община Правец
SFO1470 мотел „Правец“ – Правец/резиденция „Правец“

14.9.

Аварийно възстановяване на покрива на Целодневната детска
Община Своге
градина в с. Гара Лакатник

10 939

14.10.

Разходи за неотложни аварийно-спасителни и възстановителни
Община Своге
работи на територията на общината

33 788

14.11.

Укрепване на свлачище над път ІV клас, гр. Своге – с. Лесков
Община Своге
дол при км 4+300

305 320

15.
15.1.

265 392

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
Почистване коритото на р. Сазлийка в регулацията на гр. ГъОбщина Гълъбово
лъбово

314 449
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15.2.
16.
16.1.
17.

Ремонт и реконструкция на мост на р. Тунджа на път SRZ1082Община Мъглиж
ІV при с. Юлиево

487 484

ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
Рехабилитация на път TGV3021/ІІІ-408 Таймище – Стеврек/ –
Община Антоново
Свирчево

1 479 003

ОБЛАСТ ХАСКОВО

Аварийно-възстановителни работи по реконструкция на пътен
17.1. водосток, местност Есеня, на местен път от гр. Любимец за с. Община Любимец
Оряхово

52 862

Аварийно-възстановителни работи по реконструкция на пътен
17.2. водосток на път с. Дъбовец – с. Вълче поле, срещу гробищен Община Любимец
парк на с. Вълче поле

65 644

Аварийно-възстановителни работи по реконструкция на пътен
Община Любимец
водосток на път с. Дъбовец – с. Вълче поле, местност Д15 – реката

84 764

Аварийно-възстановителни работи по реконструкция на пътен
17.4. водосток на път с. Дъбовец – с. Вълче поле, местност Д10 – ли- Община Любимец
вадите

85 016

17.3.

17.5. Реконструкция на ул. Хан Аспарух, Свиленград
18.

Община Симеонов
град

263 988

Община Каспичан

63 865

ОБЛАСТ ШУМЕН

18.1. Ремонт на църковен храм „Св. прор. Илия“, с. Кюлевча

Възстановяване на ул. Г. Димитров, с. Крива река, участък от Община Никола
18.2.
път SHU1060 до площада включително
Козлево
Общо:

397 197
21 733 543

Приложение № 2
към чл. 1, т. 2 – 8
№ по
ред

Министерства

Програма/проект/дейност

Сума
(в лв.)

1

2

3

4

1.

Министерски съвет

Програма „Осъществяване на държавната политика на областно ниво“

12 181

1.1.

Областен управител на Изготвяне на становища и количествено-стойностни сметки за
област Перник
трайно възстановяване на бл. 20 и бл. 21, кв. Тева, гр. Перник

3440

1.2.

Областен управител на Възстановяване на покривна хидроизолация и дограма на
област Монтана
сграда на ул. Трети март 96, гр. Монтана

8741

2.

Министерство на
вътрешните работи

Програма „Пожарна безопасност и защита на населението
при пожари, бедствия и извънредни ситуации“ и показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2014 г.

313 048

2.1.

Министерство на
вътрешните работи

Разплащане на непредвидени разходи за спасителни и аварийни дейности, извършени от структури на МВР в периода
юли – август 2014 г.

313 048

3.

3.1.

4.

Министерство на здраПрограма „Администрация“
веопазването

168 878

Възстановяване на сградния фонд в УМБАЛ „АлександровМинистерство на здра- ска болница“ – ЕАД, гр. София, и на увредена техника и
веопазването
медицинска апаратура в клиниката по нуклеарна медицина
и клиниката по психиатрия

168 878

Министерство на
отбраната

Програма „Подготовка и използване на въоръжените сили“
и предоставен трансфер на ВА „Г. С. Раковски“, гр. София

142 784
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4.1.

Министерство на
отбраната

Разходи за неутрализиране на невзривени бойни припаси
на територията на страната (извън полигоните на БА) през
март 2014 г.

1268

4.2.

Министерство на
отбраната

Разходи за неутрализиране на невзривени бойни припаси
на територията на страната (извън полигоните на БА) през
май 2014 г.

3620

4.3.

Министерство на
отбраната

Разходи за неутрализиране на невзривени бойни припаси
на територията на страната (извън полигоните на БА) през
юли 2014 г.

4865

4.4.

Министерство на
отбраната

Разходи, извършени при изпълнение на специални полети
със самолет С-27J „Спартан“ и два вертолета AS 532 AL „Кугар“ от състава на ВВС за оказване помощ на населението
в района на КК „Албена“, област Добрич

60 931

4.5.

Министерство на
отбраната

Разходи за възстановяване на сградния фонд на ВА „Г. С. Раковски“, гр. София

72 100

5.

Министерство на обраПрограма „Училищно образование“
зованието и науката

1 013 116

5.1.

Министерство на обра- Ремонт на покривно покритие на сградата на ПГ по техника
зованието и науката
и технологии „Христо Ботев“, гр. Смолян

2629

5.2.

Отводняване на сутеренни помещения на ПГ по туризъм
Министерство на обра„Проф. д-р Асен Златаров“ и ПГ по икономика „Алеко Конзованието и науката
стантинов“ – Кърджали

3906

5.3.

Министерство на обра- Ремонт на покрив на работилници към ПГ по лека промишзованието и науката
леност „Пенчо Славейков“ – Силистра

7181

5.4.

Министерство на обра- Ремонт на покрива на учебен корпус на ПГ по лека прозованието и науката
мишленост и туризъм, гр. Казанлък

9746

5.5.

Министерство на обра- Ремонт на покрив и таван на уч. работилница на ПГ по лека
зованието и науката
промишленост, гр. Монтана

19 045

5.6.

Министерство на обра- Ремонт на покрив на столова и котелно към ПГ по строителзованието и науката
ство и дървообработване „Инж. Недьо Ранчев“ – Стара Загора

19 571

5.7.

Министерство на обра- Ремонт на покрив на работилници към ПГ по строителство,
зованието и науката
архитектура и геодезия – Шумен

22 617

5.8.

Министерство на обра- Ремонт на сграда – учебни работилници към ПГ по строизованието и науката
телство „Пеньо Пенев“ – Силистра

23 236

5.9.

Ремонт на покрив на учебни работилници и вътрешен ремонт
Министерство на обрана „Газова лаборатория“ на ПГ по промишлени технологии
зованието и науката
„Атанас Цонев Буров“, гр. Русе – учебни работилници

36 474

5.10.

Министерство на обра- Възстановяване сградата на физкултурния салон на ПГТ „Коста
зованието и науката
Петров“, с. Борован

54 910

5.11.

Ремонт на покриви и учебни работилници по общометална
Министерство на обрапрактика към ПГ по механотехника „Владимир Комазованието и науката
ров“ – Силистра

96 721

5.12.

Министерство на обра- Ремонт на покрив над главен корпус на ПГ по речно коразованието и науката
бостроене и корабоплаване, гр. Русе

98 078

5.13.

Министерство на обра- Ремонт на сгради на ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“, Димизованието и науката
тровград

138 751

5.14.

Министерство на обра- Ремонт на сградата на ПГ по транспорт „Коста Петров“,
зованието и науката
с. Борован, област Враца

192 342

5.15.

Министерство на обра- Авариен ремонт на Варненска морска гимназия „Св. Николай
зованието и науката
Чудотворец“ – Варна

287 909
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6.

Политика в областта на подобряване инфраструктурната
Министерство на регисвързаност на регионите – изграждане и модернизиране на
оналното развитие
пътната и ВиК инфраструктура

3 139 773

6.1.

Министерство на реги- Програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраоналното развитие
структура“

3 034 503

6.1.1.

Възстановяване на път ІІІ-1102 „Арчар – Мали Дреновец – ИзМинистерство на регивор – Димово – Острокапци – Кладоруб – Салаш – граница
оналното развитие
РБ“, участък от км 5+400 до км 5+430

91 743

6.1.2.

Министерство на реги- Възстановяване на път ІІІ-102 „(Димово – Ружинци) Бела – Беоналното развитие
лоградчик – Монтана“, участък от км 9+180 до км 9+210

181 019

6.1.3.

Министерство на реги- Възстановяване на път ІІІ-8611 „Югово – Лъки – Белица – Заоналното развитие
гражден“, от км 10+430 до км 18+431

500 000

Възстановяване на участък от път ІІІ-1142 „Дреновец – ВодМинистерство на реги- нянци – Костичовци (Извор – Димово)“ при км 6+138 и
6.1.4.
оналното развитие
осигуряване на безопасното преминаване на хора и моторни
превозни средства

11 492

6.1.5.

Министерство на реги- Път І-8 Пазарджик – Пловдив, мост над р. Луда Яна при км
оналното развитие
195+230, област Пазарджик

2 250 249

6.2.

Министерство на реги- Програма „Устройствено планиране, геозащита, водоснабоналното развитие
дяване и канализация“

105 270

Разходи за доставка на чиста вода за разтвор за реагенти, на
Министерство на реги- допълнителни количества коагулант, флокулант, дезинфек6.2.1.
оналното развитие
тант, дозаторни помпи и разход на ел. енергия за промивки
на филтрите на ПСПВ „Енчец“

42 900

6.2.2.

Обезопасителни дейности на хидровъзел Боровица – издърпМинистерство на региване и изваждане на дървета от водното езеро, нарязване на
оналното развитие
същите и разчистване на подхода към яз. Боровица

62 370

7.

Министерство на
транспорта, информа- Програма „Развитие на транспорта и осигуряване на без
ционните технологии и опасност, сигурност и екологосъобразност“
съобщенията

57 317

7.1.

Министерство на
Неотложни аварийно-възстановителни работи по ел. съорътранспорта, информаженията в района на жп гара Воднянци, община Димово,
ционните технологии и
област Видин
съобщенията

5118

7.2.

Министерство на
транспорта, информа- Авариен ремонт на основното водохващане на СОСП „Соционните технологии и фия 4“, осигуряващо вода за битови и технически нужди
съобщенията

6396

7.3.

Министерство на
транспорта, информа- Неотложни аварийно-възстановителни работи на апаратура
ционните технологии и и осигурителна техника в гара Карлово
съобщенията

21 291

7.4.

Министерство на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията

24 512

Общо:
7446

Изпълнение на неотложни аварийно-укрепителни мероприятия за обезопасяване на скални откоси и недопускане на
щети върху железния път в междугарието Змейово – Стара
Загора по 4-та главна жп линия Русе – Подкова

4 847 097
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
СПОРАЗУМЕНИЕ

за изменение на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на здравеопазването на Република България и Международната банка за
възстановяване и развитие
(обн., ДВ, бр. 70 от 2014 г. Изменението е одобрено с Решение № 693 от 8 октомври 2014 г. на
Министерския съвет и влиза в сила от датата
на подписването му – 20 октомври 2014 г.)
С оглед на договореното в Споразумението за предоставяне на консултантски услуги
между Министерството на здравеопазването на
Република България и Международната банка
за възстановяване и развитие, подписано на
4.04.2014 г. (Споразумението), а също така и
имайки предвид обменената кореспонденция
за промяна на графика на Споразумението
(График, чл. 2) и в съответствие с разпоредбата на чл. 17 от същото,
Министерството на здравеопазването и
Международната банка за възстановяване и
развитие се договориха за следното:
Внася се изменение в чл. 2 График от
Приложението („Описание на консултантските услуги: График“) към Споразумението за
предоставяне на консултантски услуги между
Министерството на здравеопазването на Репуб
лика България и Международната банка за
възстановяване и развитие по отношение на
следните компоненти:
За Компонент А: Междинен доклад, който
ще представи проект на анализа на състоянието, актюерския разходен модел и набор
от варианти за реформиране на сегашната
система: срокът за изпълнение се изменя от
м. октомври 2014 г. на м. декември 2014 г.;
За Компонент Б: Окончателен план за
действие за прилагане на заплащане по ДСГ:
срокът за изпълнение се изменя от м. януари
2015 г. на м. март 2015 г.;
За Компонент В: Окончателен доклад с
препоръки за реформиране на сектора на
лекарствените продукти в България: срокът
за изпълнение се изменя от м. януари 2015 г.
на м. март 2015 г.
Всички останали разпоредби на Споразумението остават непроменени и в сила.
В потвърждение на горното, страните по
настоящото Споразумение за изменение, действайки чрез своите надлежно упълномощени
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представители, подписаха Споразумението
от свое име и на посочената по-долу дата.
Споразумението за изменение влиза в сила от
датата на подписването му от двете страни.
За Министерство на За Международна банка
здравеопазването:
за възстановяване
д-р Мирослав Ненков,
и развитие:
министър на 
Тони Томпсън,
здравеопазването
постоянен
Дата: 15.10.2014 г.
представител



7401

Дата: 20.10.2014 г.

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ПРАВИЛНИК

за дейността на Съвета по международно
осиновяване
Чл. 1. С правилника се уреждат структурата
и организацията на дейността на Съвета по
международно осиновяване при Министерството на правосъдието, наричан по-нататък
„съвета“.
Чл. 2. (1) Съветът е колективен орган, който
се състои от председател и шестима членове.
(2) Председателят на съвета е заместникминистър на правосъдието.
(3) Членове на съвета са: по един представител на Министерството на правосъдието,
Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката,
Министерството на труда и социалната политика, Министерството на външните работи и
на Държавната агенция за закрила на детето.
(4) Председателят и всеки от членовете
имат по един заместник.
(5) Поименният състав на съвета се определя от министъра на правосъдието по предложение на ръководителите на съответните
ведомства.
Чл. 3. (1) Председателят:
1. представлява съвета;
2. одобрява дневния ред на всяко заседание;
3. свиква заседанията на съвета;
4. ръководи заседанията и цялостната работа на съвета.
(2) В отсъствие на председателя функциите
му се изпълняват от неговия заместник.
Чл. 4. Всеки член на съвета участва в
заседанието лично. При отсъствие на член
на съвета в заседанието участва неговият
заместник.
Чл. 5. Председателят и членовете на съвета
подписват декларация за спазване на изискванията по чл. 120 от Семейния кодекс (СК).
Чл. 6. Съветът по международно осиновяване:
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1. прави предложение до министъра на
правосъдието за определяне на подходящ
осиновяващ с обичайно местопребиваване
в чужбина;
2. изразява мнение пред министъра на правосъдието относно молбите на осиновяващи,
вписани в регистъра по чл. 113, ал. 1, т. 3 СК;
3. прави предложение пред министъра на
правосъдието по заявленията за издаване на
разрешение за посредничество по чл. 121 СК;
4. изразява становища и дава препоръки
на министъра на правосъдието във връзка с
международните осиновявания;
5. прави предложение до министъра на
правосъдието за отнемане на разрешението
на акредитирана организация.
Чл. 7. (1) Съветът е постоянно действащ
орган.
(2) Заседанията на съвета се провеждат не
по-малко от три пъти месечно.
(3) При необходимост по решение на всички присъстващи на заседанието членове на
съвета дневният ред може да бъде изменен
или допълнен.
(4) Материалите по дневния ред се предоставят на членовете на съвета преди заседанието.
Чл. 8. (1) Заседанията на съвета са закрити.
(2) По изключение, за обсъждане на въпроси
от обществена значимост, отделно заседание
може да бъде открито по разпореждане на
председателя. На него могат да присъстват
представители на държавни органи, на юридически лица с нестопанска цел, както и други
лица, без право на глас.
Чл. 9. (1) За всяко заседание се изготвя
протокол, който се подписва от председателя
и присъствалите членове.
(2) Протоколът съдържа кратки мотиви за
всяко прието решение.
(3) Решенията на съвета се приемат с явно
гласуване и с мнозинство 2/3 от състава.
(4) Информация за решенията на съвета
по чл. 6, т. 1 се публикува на официалната
интернет страница на Министерството на
правосъдието в едномесечен срок от провеждане на заседанието, на което са приети.
Информац и я та съд ържа: рег ист рац ионен
номер на преписката и дата на вписване на
осиновяващия; възраст, пол и здравословно
състояние на детето – добро или с особености.
Чл. 10. Дирекция „Международна правна
закрила на детето и международни осиновявания“ в Министерството на правосъдието
подпомага експертно и технически дейността
на съвета, като:
1. подготвя проект на дневен ред за заседанията на съвета;
2. осигурява протоколист и докладчик за
заседанията на съвета;
3. прилага извлечения от всеки протокол
към съответното досие или преписка, за което
се отнася приетото решение;
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4. извършва публикуването на информацията по чл. 9, ал. 4.
Чл. 11. Протоколите и материалите от
заседанията на съвета се съхраняват в учрежденския архив за срок от 20 години, след
което се извършва предаването им на Националния архивен фонд по реда на Закона за
Националния архивен фонд.
Заключителни разпоредби
§ 1. Правилникът за дейността на Съвета
по международно осиновяване, издаден от
министъра на правосъдието (ДВ, бр. 76 от
2009 г.), се отменя.
§ 2. Правилникът се издава на основание
чл. 114, ал. 5 от Семейния кодекс и влиза в
сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Христо Иванов
7389

НАРЕДБА № 2
от 24 октомври 2014 г.

за условията и реда за издаване и отнемане
на разрешение за посредничество при международно осиновяване и за осъществяване и
прекратяване на дейността на акредитираните
организации
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за:
1. издаване на разрешение за посредничество при международно осиновяване;
2. осъществяване и прекратяване на дейността на акредитираните организации;
3. контрол и отнемане на разрешение за посредничество при международно осиновяване.
Чл. 2. (1) Посредничество при международно осиновяване може да извършва юридическо лице с нестопанска цел, което отговаря на изискванията на чл. 116, ал. 1 и 2 от
Семейния кодекс (СК), наричано по-нататък
„акредитирана организация“.
(2) Посредничеството при международно
осиновяване се осъществява в съответствие с
чл. 21 от Конвенцията на ООН за правата на
детето (ратифицирана с Решение на ВНС – ДВ,
бр. 32 от 1991 г.) (ДВ, бр. 55 от 1991 г.), принципите и разпоредбите на Хагската конвенция за защита на децата и сътрудничество в
областта на международното осиновяване от
29.05.1993 г. (ратифицирана със закон – ДВ,
бр. 16 от 2002 г.) (ДВ, бр. 78 от 2002 г.), наричана по-нататък „Хагска конвенция“, и
съобразяване с най-добрия интерес на детето.
Чл. 3. Министърът на правосъдието не
по-късно от два месеца преди началото на
срока по чл. 5, ал. 1 и чл. 16, ал. 1 може да
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определи кръга от държави, за които ще се
провежда процедура по издаване на разрешение за посредничество при международно
осиновяване. Списъкът се публикува на официалната интернет страница на Министерството
на правосъдието.
Г л а в а

в т о р а

ИЗД А ВА НЕ Н А РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ МЕЖДУНАРОДНО
ОСИНОВЯВАНЕ
Раздел I
Издаване на разрешение за посредничество
при международно осиновяване и отказ за
издаването му
Чл. 4. (1) Разрешението се издава след
проучване на възможностите, знанията и
ресурсите, необходими за осъществяване на
посредничество, и при следните условия:
1. юридическото лице с нестопанска цел по
чл. 116 СК разполага с технически и експертни ресурси за осъществяване на дейността;
2. управителният орган на заявителя е утвърдил етични принципи и правила на поведение при осъществяване на посредничеството,
задължителни за членовете и лицата, които
работят за юридическото лице с нестопанска
цел по чл. 116, ал. 1 и 2 СК;
3. всеки от членовете на управителния орган
на заявителя притежава висше образование,
не е осъждан и общият му трудов и осигурителен стаж е не по-малък от пет години;
4. всеки от членовете на управителния
орган на заявителя и лицата, които работят
за него, притежават морални качества, подготовка и опит в областта на услугите за деца
и международното осиновяване;
5. за заявителя работят задължително:
а) юрист, психолог и лекар с придобита
специалност „педиатрия“;
б) преводач за всяка от посочените в заявлението държави;
в) технически сътрудник по трудово правоотношение на пълен работен ден.
(2) Никое от лицата по ал. 1, т. 4 няма право
да работи в специализирана институция или
социална услуга от резидентен тип за деца
или в териториално поделение на Агенцията
за социално подпомагане.
(3) Заявителят е задължен да разполага с
постоянен офис за осъществяване на дейността,
който не се ползва за други цели, и осигурява:
1. условия за комуникация – телефон, факс,
електронен адрес;
2. условия за конфиденциалност на информацията;
3. условия за информираност – интернет
страница на български и чужд език;
4. присъствие на служител 8 часа дневно.
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Чл. 5. (1) За издаване на разрешение за
посредничество при международно осиновяване се подава заявление до министъра на
правосъдието през втория месец на всяка
календарна година.
(2) Заявлението по ал. 1 съдържа:
1. име на юридическото лице с нестопанска цел по чл. 116 СК на български език и на
латиница, седалище и адрес на управление,
код по БУЛСТАТ и номер на вписване в регистъра по чл. 45 от Закона за юридическите
лица с нестопанска цел;
2. адрес за осъществяване на дейността,
номер на телефон и факс, електронен адрес,
адрес на интернет страницата, информация
за офиса и работното време;
3. данни за представляващия и членовете на
управителния орган на организацията, в т. ч.
подробна информация, от която се установява
изпълнението на условията по чл. 4, ал. 1,
т. 3 и 4 и ал. 2 по отношение на тези лица;
4. списък на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 5 и
информация, от която е видно изпълнението
на условията по чл. 4, ал. 1, т. 4 и ал. 2 по
отношение на тези лица;
5. списък на лицата, които ще придружават
осиновяващия по време на контакт с детето, и
подробна информация за подготовката, която
са получили, за да осъществяват тази дейност;
6. списък на държавите, за които заявителят желае да осъществява посредничество,
максималния размер на разноските за посредничество за всяка държава и начина на
формиране; максималният размер се определя
при спазване на чл. 22, ал. 2;
7. подпис и печат на заявителя.
(3) Към заявлението се прилагат:
1. заверен препис от съдебното решение
за регистрацията на юридическото лице и
удостоверение за актуалното му състояние,
издадено от съда по регистрацията;
2. копие от учредителния акт или от устава на организацията, заверено от заявителя;
3. копие от утвърдените етични принципи
и правила на поведение при осъществяване
на посредничеството по чл. 4, ал. 1, т. 2, заверено от заявителя;
4. свидетелства за съдимост на лицата,
участващи в управителния орган на организацията;
5. нотариално заверено копие от диплома
за завършено висше образование и от трудова, служебна и/или от осигурителна книжка
на лицата, участващи в управителния орган;
6. заверени от заявителя копия на документи, удостоверяващи наличието на необходимия образователен ценз, подготовка и опит в
областта на услугите за деца и международно
осиновяване за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 5;
7. образец на договор за посредничество
за всяка държава, посочена в заявлението
по чл. 5, ал. 1, съобразен със съответното
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законодателство, който съдържа: правата
и задълженията на страните; конкретните
дейности и услугите, които ще предоставят
на осиновяващите, и разноските, необходими
за осъществяването им; точния размер на
нормативно определените държавни такси;
размера на административните разходи на
организацията; максималния размер на разноските за посредничество и начина на плащане; договорът трябва да съдържа и текст,
удостоверяващ, че клиентът е запознат с правото да подаде сигнал до Министерството на
правосъдието срещу действие или бездействие
на организацията, както и предложение за
подобряване на дейността є;
8. заверени от заявителя копия от договорите на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 5 и длъжностна характеристика на лицето по чл. 4,
ал. 1, т. 5, буква „в“;
9. декларация по чл. 21, ал. 3 от лицата по
чл. 4, ал. 1, т. 5;
10. удостоверение, че юридическото лице е
регистрирано като администратор на лични
данни съгласно Закона за защита на личните
данни;
11. проект за осъществяване на дейността
по посредничество при международно осиновяване, който съдържа: конкретна информация
за начина, по който ще бъде развита дейността
по посредничество за всяка от посочените в
заявлението държави, включително подписани
предварителни споразумения за сътрудничество, проведени срещи и консултации с
представители на компетентните органи и
организации за съответната държава, както
и прогнозен брой кандидат-осиновители, съобразно спецификите на децата, които могат да
бъдат осиновени и желаните за осиновяване
деца от осиновяващите с обичайно место
пребиваване в съответната държава;
12. доклад за законодателството и практиката в областта на международното осиновяване
за всяка от посочените в заявлението държави,
който съдържа: информация за нормативните
актове; описание на процедурата, срокове,
компетентни органи за издаване на съответните документи за международно осиновяване
и тяхната валидност; реда и условията за
актуализиране на издадените документи за
международно осиновяване; реда и условията
за осъществяване на следосиновително наблюдение; източниците, въз основа на които
е изготвен докладът;
13. документ за платена държавна такса.
(4) Министерството на правосъдието извършва служебна справка в централния регистър по чл. 45 от Закона за юридическите
лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и в регистър
БУЛСТАТ по отношение на декларираните от
заявителя обстоятелства. Получените справки
се прилагат служебно към заявлението по ал. 1.
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(5) Чуждестранното юридическо лице, регистрирано по чл. 45 ЗЮЛНЦ, представя и
разрешение, издадено от компетентния орган
на съответната държава, за посредническа
дейност при осиновяване на деца с обичайно
местопребиваване в Република България. Разрешението се представя в оригинал с превод
на български език, заверен от българското
посолство или консулство в съответната
държава. Документ, изготвен на територията
на държава, страна по Конвенцията от 5 октомври 1961 г. за премахване на изискването
за легализация на чуждестранни публични
актове (ратифицирана със закон – ДВ, бр. 47
от 2000 г.) (ДВ, бр. 45 от 2001 г.), върху който
има поставен апостил, се представя в оригинал с превод на български език, заверен от
Министерството на външните работи.
(6) За всяка промяна в обстоятелствата,
посочени в заявлението и/или в приложените
документи, юридическото лице е длъжно да
уведоми Министерството на правосъдието в
14-дневен срок от настъпването им.
Чл. 6. (1) Заявлението и приложените към
него документи се разглеждат в едномесечен
срок от постъпването им.
(2) При констатиране на нередовности
Министерството на правосъдието изпраща
съобщение до заявителя с указания за отстраняването им в 14-дневен срок от получаването
му. Съобщението съдържа и уведомяване, че
неотстраняването на нередовностите в посочения срок ще предизвика прекратяване на
производството.
(3) Ако нередовностите не бъдат отстранени
в срока по ал. 2, производството се прекратява,
за което заявителят се уведомява писмено.
Прекратяването на производството подлежи
на оспорване по реда на Административно
процесуалния кодекс.
Чл. 7. (1) Заявителят се допуска до процедура по проучване, ако при разглеждане
на заявлението и приложените към него
документи не бъдат констатирани нередовности или констатираните са отстранени в
срок. Допуснатият се уведомява писмено за
датата, на която ще бъде посетен офисът за
осъществяване на дейността.
(2) Проучването е въз основа на представената документация и посещение на офиса
за осъществяване на дейността. При посещението се извършва проверка на заявените
обстоятелства по чл. 4, ал. 3 и осигурените
технически ресурси.
(3) Посещението се извършва в присъствие
на член на управителния орган на заявителя,
който е в състояние да отговоря на уточняващи въпроси във връзка с представената
документация или организация на работата.
(4) За проучването се съставя протокол по
образец – приложение № 1.
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Чл. 8. Въз основа на извършеното проучване се изготвя доклад относно констатираните
възможности за осъществяване на посредничество при меж дународно осиновяване
по отношение на всяка държава, посочена в
заявлението, който се представя пред Съвета
по международно осиновяване.
Чл. 9. Министерството на правосъдието
може да поиска становище от централния
орган на съответната държава, страна по Хагската конвенция, или от компетентен орган на
държава, която не е страна по конвенцията,
относно осъществяването на посредничество
при международно осиновяване от акредитирана организация по чл. 116 СК.
Чл. 10. Съветът по международно осиновяване незабавно разглежда доклада и становището по чл. 9, ако е предоставено, и приема
решение, с което предлага на министъра на
правосъдието да издаде или да откаже издаването на разрешение за осъществяване на
посредничество за всички държави, посочени
в заявлението, или за част от тях.
Чл. 11. В четиримесечен срок от изтичане на срока за подаване на заявление за
издаване на разрешение министърът на правосъдието издава или мотивирано отказва
да издаде разрешение за осъществяване на
посредничество за всички държави, посочени
в заявлението, или за част от тях. Отказът на
министъра може да бъде оспорен по реда на
Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд.
Чл. 12. (1) Разрешението се издава за срок
пет години и акредитираната организация
се вписва служебно в регистъра по чл. 113,
ал. 1, т. 4 СК по реда на наредбата по чл. 113,
ал. 4 СК.
(2) Министерството на правосъдието актуализира и предоставя на Постоянното бюро
на Хагската конференция по международно
частно право данни относно имената и адресите на акредитираните организации, получили
разрешение от министъра на правосъдието.
Чл. 13. Разрешението за осъществяване на
посредничество при международно осиновяване се издава по образец – приложение № 2.
Чл. 14. (1) Акредитираната организация
уведомява писмено Министерството на правосъдието за всяка промяна в обстоятелствата,
при които е издадено разрешението, в 14-дневен
срок от настъпването.
(2) При промяна в управителния орган
на юридическото лице уведомлението по
ал. 1 съдържа информация за изпълнение на
условията по чл. 4, ал. 1, т. 3 и 4 и ал. 2 за
новите членове и към него се прилагат: заверен препис от съдебно решение за вписване
на извършените промени; удостоверение за
актуално състояние и документи по чл. 5,
ал. 3, т. 4 и 5.
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(3) При промяна на офиса за осъществяване
на дейността по посредничество уведомлението по ал. 1 съдържа информация за изпълнение
на условията по чл. 4, ал. 3. В 14-дневен срок
от постъпване на уведомлението се извършва
посещение по реда на чл. 7, ал. 3 и се попълва
протокол по образец – приложение № 1.
(4) Уведомленията и документите по ал. 2
и 3 се представят пред Съвета по международно осиновяване. Съветът незабавно обсъжда
представените документи и приема решение,
с което мотивирано предлага на министъра
на правосъдието да отнеме разрешението за
посредничество при международно осиновяване в случай, че след промяната не са налице
условията по чл. 4.
(5) Министърът на правосъдието издава
заповед за изменение на разрешението по
отношение на променените обстоятелства,
която е неразделна част от него, или отнема
разрешението за посредничество по мотивирано предложение на Съвета по международно
осиновяване.
(6) При промяна на лицата, които работят
за организацията, уведомлението по ал. 1
съдържа информация за изпълнение на условията по чл. 4, ал. 1, т. 4 и ал. 2 за новите
лица и списък на тези, с които отношенията
са прекратени. Към уведомлението се прилагат документите по чл. 5, ал. 3, т. 6, 8 и 9
за новите лица.
Раздел II
Издаване на разрешение за посредничество
при международно осиновяване за допълнителна държава и отказ за издаването му
Чл. 15. (1) Акредитирана организация може
да подаде заявление за допълнителна държава
в срока по чл. 5, ал. 1 извън посочените в
разрешението държави. Заявлението съдържа
информация за техническите и експертните
ресу рси, осиг у рени за осъществяване на
дейността по отношение на допълнителната
държава, и за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 5,
буква „б“.
(2) Към заявлението са прилагат документите по чл. 5, ал. 3, т. 7, 11 – 13. При привличане на нови лица, които ще работят за
организацията, се представят и документите
по чл. 5, ал. 3, т. 6, 8 и 9.
(3) Процедурата се осъществява по реда
на чл. 6 до чл. 9, като проучването се извършва само въз основа на представената
документация.
(4) Подготвеният доклад съдържа и информация относно работата на акредитираната
организация, в т. ч.: справка от регистъра по
чл. 113, ал. 1, т. 2 СК; участие в осъществяването на специални мерки за осиновяване
на деца по чл. 112, ал. 6 СК; изпълнение/
неизпълнение на задълженията по чл. 20;
постъпили сигнали; дадени задължителни
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предписания за подобряване на дейността и
изпълнението им. Докладът и становището
по чл. 9, ако е предоставено, се представят
пред Съвета по международно осиновяване
за незабавно разглеждане. Съветът има правомощията по чл. 10.
(5) Министърът на правосъдието разглежда
решението на съвета и в срока по чл. 11 издава
или мотивирано отказва да издаде разрешение
за посредничество по отношение на всички
държави, посочени в заявлението, или за
част от тях. Новото разрешение се издава по
образец – приложение № 3, носи номера на
съществуващото с добавен цифров индекс и
действа при неговите условия и срок.
(6) Отказът на министъра може да бъде
оспорен по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд.
Раздел III
Издаване на ново разрешение за посредничество при международно осиновяване
Чл. 16. (1) Акредитираната организация
може да подаде заявление за издаване на ново
разрешение за посредничество при международно осиновяване през месеца, предхождащ
последните четири месеца от валидността на
разрешението. Заявлението е със съдържанието, определено в чл. 5, ал. 2.
(2) Ако заявителят писмено декларира, че
не се предвижда промяна на обстоятелствата
и държавите, за които е издадено предходното
разрешение, към заявлението се прилагат:
документи по чл. 5, ал. 3, т. 4, 7, 11 – 13 и
ал. 5; удостоверение за актуално състояние
на юридическото лице, издадено от съда по
регистрацията.
(3) При условие, че заявителят декларира,
че се предвижда промяна на обстоятелствата
и държавите, за които е издадено предходното разрешение, към заявлението се прилагат
съответните документи, както и тези по ал. 2.
(4) Към заявлението се прилага доклад за
цялостната дейност на организацията, съдържащ информацията по чл. 20, т. 25.
(5) Министерството на правосъдието извършва служебна справка в централния регистър по чл. 45 ЗЮЛНЦ и в Регистър БУЛСТАТ
по отношение на декларираните от заявителя
обстоятелства. Получените справки се прилагат служебно към заявлението по ал. 1.
Чл. 17. (1) Процедурата за издаване на
ново разрешение се осъществява по реда на
чл. 6 – 9. Подготвеният доклад съдържа и информация относно работата на акредитираната
организация, в т. ч.: справка от регистъра по
чл. 113, ал. 1, т. 2 СК; участие в осъществяването на специални мерки за осиновяване
на деца по чл. 112, ал. 6 СК; изпълнение/
неизпълнение на задълженията по чл. 20;
постъпили сигнали; дадени задължителни
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предписания за подобряване на дейността и
изпълнението им. Докладът и становището
по чл. 9, ако е предоставено, се представят
пред Съвета по международно осиновяване
за незабавно разглеждане.
(2) Съветът обсъжда още:
1. качество на работа;
2. спазване на изискванията по чл. 4, включително наличие на достатъчно технически
и експертни ресурси, съобразно вписаните в
регистъра осиновяващи;
3. организиране и/или участие в национални и международни форуми, проучване
и представяне на международни практики;
4. брой вписани осиновяващи и процедури
по международно осиновяване за съответната
държава.
(3) Съвет ът п риема решение, с коет о
предлага на министъра на правосъдието да
издаде ново разрешение за осъществяване
на посредническа дейност или да откаже
издаването му за всички държави, посочени
в заявлението, или за част от тях.
Чл. 18. (1) Министърът на правосъдието
разглежда решението на Съвета по международно осиновяване и в срока по чл. 11
издава или мотивирано отказва да издаде
разрешение за посредничество за всички
държави, посочени в заявлението, или за
част от тях. Новото разрешение се издава по
образец – приложение № 2.
(2) Отказът на министъра на правосъдието
може да се оспори по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния
административен съд.
Г л а в а

т р е т а

ОС ЪЩЕС ТВЯВА НЕ И ПРЕК РАТЯВА НЕ
НА ДЕЙНОСТТА НА АКРЕДИТИРАНИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
Раздел I
Компетентности и задължения на акредитираните организации
Чл. 19. Дейността на акредитираните организации включва:
1. консултиране на осиновяващия относно
законодателството, процедурата, необходимите документи и срокове за международно
осиновяване и спецификите за съответната
държава;
2. изготвяне и подаване на молба от осиновяващ за вписване в регистъра по чл. 113,
ал. 1, т. 2 и 3 СК, придружена от документите, съгласно наредбата по чл. 113, ал. 4 СК и
извършване на всички необходими действия
за вписването;
3. оказване на съдействие за изпълнението
на задълженията на вписания в регистъра
осиновяващ;
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4. уведомяване за подписано удостоверение
за даване ход на процедурата по осиновяване на дете по реда, установен в съответната
държава по обичайно местопребиваване на
осиновяващия;
5. събиране и предоставяне на осиновяващия на допълнителни материали за детето,
които да го подпомогнат при вземане на решението за изразяване на съгласие или отказ
за осиновяване;
6. участие в осъществяването на специални
мерки за осиновяване по чл. 112, ал. 6 СК;
7. оказване на съдействие за осъществяването на контакт между осиновяващия и
осиновявания;
8. консултиране на осиновяващия при вземане на решение за изразяване на съгласие или
отказ за осиновяване на определеното дете;
9. уведомяване на съответната регионална
дирекция за социално подпомагане за депозирано в Министерството на правосъдието
съгласие за осиновяване на дете с обичайно
местопребиваване в Република България от
определения от Съвета по международно осиновяване осиновяващ и съдействие в процеса
по информиране и подготовката на детето за
преминаване в осиновителното семейство;
10. осигуряване на представителство на
осиновяващия с обичайно местопребиваване
в чужбина пред съда;
11. оказване на съдействие за допускане
на осиновяване от осиновяващ, вписан в
регистъра по чл. 113, ал. 1, т. 3 СК по реда
на съответната държава, и признаване на
осиновяването в Република България;
12. подпомагане издаването на нов акт
за раждане на осиновеното дете, документ
за самоличност и съответните документи за
влизане в приемащата държава и получаване
на разрешение за постоянно пребиваване в
нея; съдействие за влизане и пребиваване на
осиновеното дете в Република България като
приемаща държава;
13. подпомагане осигуряването на безопасни и подходящи условия за транспортиране
на осиновеното дете;
14. консултиране и оказване на подкрепа на
осиновителите в периода на следосиновително
наблюдение при необходимост.
Чл. 20. Акредитираната организацията е
длъжна:
1. да осъществява дейността си при съобразяване висшия интерес на детето и в съответствие с нормативните актове в областта
на международното осиновяване и закрила
на детето;
2. да публикува на интернет страницата си:
разрешението за посредничество при международно осиновяване; списък на държавите,
за които има право да осъществява посредничество, и информация за процедурата по
международно осиновяване и необходимите
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документи съобразно спецификите за всяка
държава; списък на чуждестранните организации, с които е в договорни отношения, и
утвърдените етични принципи и правила на
поведение по чл. 4, ал. 1, т. 2;
3. да посочва в своята кореспонденция
номера на разрешението за посредничество
при международно осиновяване, датата на
издаване и срока на неговата валидност;
4. да предоставя точна и вярна информация
по всеки въпрос, свързан с международното
осиновяване, в т. ч. относно срокове и характеристики на международно осиновени
деца, съобразно публикуваната информация
от Министерството на правосъдието;
5. да осиг у рява превод на съответни я
език в отношенията и кореспонденцията с
клиентите, централните органи, държавните
органи и институции и другите акредитирани
организации;
6. да предоставя на Министерството на
правосъдието заверено копие на договора за
съвместна дейност по посредничество с всяка
чуждестранна акредитирана организация в
14-дневен срок от подписването му ведно с
копие от разрешението за посредничество при
международно осиновяване на чуждестранната
организация;
7. да уведомява Министерството на правосъдието за прекратяване сътрудничеството
с чуждестранна акредитирана организация
в 7-дневен срок от настъпването ведно със
списък на преписките на осиновяващите,
представлявани съвместно и статуса им;
8. да спазва сроковете и правилата при
осъществяване на специа лните мерк и за
осиновяване на дете по чл. 112, ал. 6 СК и
да осигурява запазване на личните данни за
децата и използване на информацията само
за целите на осиновяването им;
9. да сключи договор за посредничество при
международното осиновяване с осиновяващия,
изготвен по представения в Министерството
на правосъдието образец по чл. 5, ал. 3, т. 7;
10. да информира осиновяващия преди
сключването на договора относно: целите и
основната дейност на организацията; разрешението за посредничество и неговия срок на
валидност; точния размер на държавните такси
и на необходимите средства за осъществяване
на посредничеството; организацията на работа
и утвърдените етични принципи и правила
на поведение по чл. 4, ал. 1, т. 2; реда за осиновяване съгласно българското право; изискванията, които следва да се спазят съгласно
правото на държавата по обичайното место
пребиваване на осиновяващия; необходимите
документи за осиновяването; последиците от
осиновяването съобразно законодателството
на държавата по обичайно местопребиваване
на детето и на осиновяващия;
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11. да състави и поддържа досие за всеки
клиент, подписал договор с организацията,
в което се съхранява копие от всички документи и водената кореспонденция във връзка
с процедурата по осиновяване;
12. да следи и уведомява осиновяващия за
сроковете и етапите на процеса по осиновяване и да предприема необходимите действия
своевременно и с дължимата грижа;
13. да предприема всичк и необходими
действия за изпълнение на задълженията на
вписания в регистъра по чл. 113, ал. 1, т. 2
СК осиновяващ за ежегодно потвърждение
на проекта за осиновяване и представяне на
съответния нов документ в едномесечен срок
от промяна в обстоятелствата или от изтичане на срока на валидност на представените
документи;
14. да организира и подпомага осъществяването на контакт между осиновяващ и
осиновяван, като информира своевременно
Министерството на правосъдието и осигури
консултации със съответните специалисти и
преводач, който придружава осиновяващия
през целия период на контакта;
15. да представя в Министерството на
правосъдието информация и съответните документи относно решението на осиновяващия
за осиновяване или отказ за осиновяване на
конкретното дете в нормативно определения
срок; при отказ осигурява връщане на документите и материалите за детето;
16. да представя в Министерството на
правосъдието заверен препис от съдебното
решение за допускане на осиновяването в
7-дневен срок от влизането му в сила;
17. да уведомява своевременно Министерството на правосъдието относно датата
на вземане на осиновеното дете от мястото,
където е настанено, и датата на отпътуването
му от Република България, включително за
настъпили проблеми и/или отказ на осиновителите да вземат детето;
18. да уведомява и съдейства на Министерството на правосъдието за връщането на детето
в Република България в случай на получена
информация, че решението на българския съд
не е признато в приемащата държава до една
година от влизането му в сила;
19. да осигурява изпълнението на задължението за представяне на Министерството
на правосъдието док лад за адаптирането
и интегрирането на детето в семейството
на осиновителите на всеки шест месеца в
рамките на две години след осиновяването,
изготвен от съответния компетентен орган
или организация;
20. да предоставя незабавно на Министерството на правосъдието всяка получена
информация относно затруднена адаптация
и предприети действия за закрила на осиновено дете;
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21. да съхранява досиетата по т. 11 по начин, който осигурява дългосрочно запазване
и конфиденциалност на съдържащата се в
тях информация;
22. да осигурява технически и експертни
ресурси, съответстващи на броя на вписаните
в регистъра осиновяващи с оглед изпълнение
на задълженията по посредничество с дължимата грижа;
23. да осигурява на работещите за организацията системно повишаване на знанията
и уменията в областта на международното
осиновяване чрез проучване и представяне
на международни практики, организиране и/
или участие в национални и международни
форуми и други подходящи начини;
24. да заявява всяка промяна в обстоятелство, което е свързано с полученото разрешение
за посредническа дейност по реда на чл. 14;
25. да представя на министъра на правосъдието доклад за дейността по посредничество
на всеки шест месеца; докладът е за предходното шестмесечие и съдържа: информация за
чуждестранни акредитирани организации, с
които е в договорни отношения; брой подадени
молби за вписване в регистъра по държави и
статуса им; брой предложения за дете и етап от
процедурата, който е достигнат; брой съдебни
процедури и състоянието им; брой преписки,
по които тече следосиновително наблюдение,
и брой на тези, по които е приключило;
26. да оказва съдействие на Министерството
на правосъдието.
Чл. 21. (1) Работещите за акредитираната
организация са длъжни да упражняват добросъвестно правата и задълженията си.
(2) Работещите за организацията дължат
лоялност и уважение към клиентите при
осъществяване на дейността и спазване на
утвърдените етични принципи и правила на
поведение по чл. 4, ал. 1, т. 2.
(3) Работещите за организацията са длъжни
да не разгласяват факти и обстоятелства, станали им известни при или по повод дейността,
която осъществяват или са осъществявали в
организацията.
Чл. 22. (1) Акредитираната организация не
може да прехвърля правото на ползване на
разрешението си за посредничество.
(2) Акредитираната организацията не може
да извлича недължима финансова облага от
посредничеството при международно осиновяване, поради което:
1. не може да изисква и получава финансиране от осиновяващия в размер, който
надвишава заявения максимален размер за
посредничество за съответната държава;
2. може да изисква и получава от осиновяващите само средства за разноски и разходи
във връзка с процедурата по международно
осиновяване, включително: разумни хоно-
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рари на лицата, участвали в процедурата по
осиновяването, и разумни административни
разходи на организацията;
3. лицата по чл. 4, ал. 1, т. 4 не могат да
изискват и получават възнаграждение, несъразмерно на оказаните услуги или на обичайното
възнаграждение за същите услуги.
Раздел II
Прекратяване на дейността на акредитираната организация
Чл. 23. (1) Дейността на акредитираната
организация се прекратява:
1. с изтичане на срока, за който е издадено
разрешението;
2. с изтичане на срока, за който е издадено
разрешението по чл. 5, ал. 5, при условие че
в 14-дневен срок не е представено ново;
3. по заявление на акредитираната организация;
4. с прекратяване на юридическото лице;
5. при заличаване на вписването по чл. 48,
ал. 1 ЗЮЛНЦ;
6. с отнемане на разрешението от министъра на правосъдието.
(2) Министерството на правосъдието на
всеки шест месеца извършва служебна справка
за статуса на акредитираните организации в
централния регистър по чл. 45 ЗЮЛНЦ във
връзка с ал. 1, т. 4 и 5.
(3) Министърът на правосъдието издава
заповед за прекратяване на дейността в случаите по ал. 1, т. 1 – 5. Заповедта подлежи
на оспорване по реда на Административно
процесуалния кодекс пред Върховния административен съд.
Чл. 24. (1) Акредитираната организация,
чиято дейност е прекратена, е длъжна:
1. незабавно да преустанови приема на
нови клиенти;
2. в 3-дневен срок от влизане в сила на
заповедта за прекратяване на дейността или
отнемане на разрешение да представи списък
на всички свои клиенти и етапа на процедурата им.
(2) При условие че организацията представлява осиновяващи със започнала процедура
по международно осиновяване на конкретно дете, министърът на правосъдието със
заповед определя реда за довършването є
от същата организация, която с дължимата
грижа предприема всички действия, посочени
в заповедта, до окончателното приключване
на процедурата.
Чл. 25. (1) Министерството на правосъдието уведомява съответния орган и/или
акредитирана организация в държавата по
оби чайно местоп ребиваване на осиновяващия за прекратяването на дейността на
акредитираната организация по чл. 116 СК,
предоставя информация за условията по разрешенията на всички други акредитирани от
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министъра на правосъдието организации за
съответната държава и изисква в едномесечен срок осиновяващият да сключи договор
с нова организация.
(2) При условие че за съответната държава няма друга организация по чл. 116 СК,
получила разрешение за посредничество от
министъра на правосъдието, Министерството
на правосъдието уведомява съответния орган
и/или акредитирана организация в държавата
по обичайно местопребиваване на осиновяващия за това и за възможността процедурата
да се развие чрез сътрудничество меж ду
централните органи по Хагската конвенция.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

КОНТРОЛ И ОТНЕМАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ
ЗА ПОСРЕДНИ ЧЕС Т ВО ПРИ МЕЖ Д У
НАРОДНО ОСИНОВЯВАНЕ
Раздел I
Контрол върху акредитираните организации
Ч л. 26 . М и н ис т ър ът на п ра вос ъд ие т о
осъществява контрола по чл. 112, ал. 2, т. 2
СК чрез:
1. извършване на проверки на дейността
на акредитираната организация;
2. даване на задължителни предписания
за подобряване на дейността.
Чл. 27. (1) Проверките по чл. 26, т. 1 са
планови или по повод сигнал за извършено
нарушение. В рамките на срока на валидност
на разрешението се извършва най-малко една
планова проверка на акредитираната организация. Плановите проверки се провеждат
съгласно план, който се утвърждава от министъра на правосъдието ежегодно до 31 януари.
(2) М и н ис т ър ът на п ра вос ъд иет о и л и
упълномощено от него лице издава заповед
за извършване на проверка по ал. 1 и определя времето, предмета и длъжностните лица,
които да я извършат. Екземпляр от заповедта
се връчва на присъстващите в офиса на акредитираната организация лица за сведение.
(3) Лицата, които ръководят акредитираната
организация или работят за нея, са длъжни
да осигурят съдействие на проверяващите,
включително достъп до ползваните помещения и документацията на акредитираната
организация.
(4) За установените при проверката факти и
обстоятелства се съставя протокол в 20-дневен
срок от извършването. Протоколът се връчва
на акредитираната организация, която в 7-дневен срок може да изрази писмено становище.
(5) Протоколът и становището на проверяваната организация, ако е постъпило, се
представят пред Съвета по международно
осиновяване. При констатирани нарушения
и/или неизпълнение на задължения от страна на акредитираната организация съветът
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прави мотивирано предложение до министъра
на правосъдието за даване на задължителни
предписания за подобряване на дейността или
за отнемане на разрешението.
(6) При установяване на нарушения, които са от компетентността на други органи,
Министерството на правосъдието незабавно
ги уведомява.
Чл. 28. При констатиране на нарушения или
неизпълнение на задължения при текущата
работа по посредничество Министерството
на правосъдието изиск ва акредитираната
организация да даде писмена информация
по случая в 7-дневен срок. След получаването є се изготвя доклад, който се представя
пред Съвета по международно осиновяване.
След обсъждане съветът може да направи
мотивирано предложение до министъра на
правосъдието за даване на задължителни
предписания за подобряване на дейността
или за отнемане на разрешението.
Чл. 29. (1) Задължителни предписания за
подобряване на дейността по чл. 26, т. 2 се
дават със заповед на министъра на правосъдието, която съдържа:
1. посочване на допуснатите нарушения
или неизпълнение на задължения;
2. действията, които следва да се предприемат за подобряване на дейността, и срок за
изпълнение;
3. задължението за предоставяне на Министерството на правосъдието на писмена
информация за изпълнението в едномесечен
срок от изтичане на срока по т. 2.
(2) Заповедта подлежи на оспорване по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд.
Раздел II
Отнемане на разрешението за посредничество
при международно осиновяване
Чл. 30. (1) Министърът на правосъдието
отнема разрешението за извършване на посредничество при международно осиновяване при:
1. неизпълнение на задължение по чл. 20
и 21;
2. нарушаване на изискванията по чл. 22;
3. сключване на договор за посредничество при международно осиновяване, чието
съдържание не съответства на образеца по
чл. 5, ал. 3, т. 7, и/или при неизпълнение на
договор, сключен с осиновяващ;
4. в случаите на чл. 14, ал. 5, изречение
второ;
5. при отнемане на разрешението за посредничество по чл. 5, ал. 5.
(2) Отнемането на разрешението се извършва със заповед на министъра на правосъдието
по мотивирано предложение на Съвета по
международно осиновяване. Заповедта под-
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лежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния
административен съд.
(3) Организацията, чието разрешение е
отнето, няма право да подава заявление за
издаване на разрешение за посредничество
при международно осиновяване за срок две
години.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на наредбата „административни разходи на организацията“ са разходите,
свързани с цялостното є функциониране, организацията на дейността по посредничество
при международно осиновяване и персонала.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредба № 12 от 2009 г. на министъра
на правосъдието за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за посредничество при международно осиновяване и за
осъществяване и прекратяване дейността на
акредитираните организации (обн., ДВ, бр. 80
от 2009 г.; изм., бр. 54 от 2010 г. и бр. 53 от
2014 г.) се отменя.
§ 3. Акредитираните организации, получили разрешение за посредничество по международно осиновяване по реда на Наредба № 12
от 2009 г., са длъжни да осигурят изпълнение
на изискванията по чл. 4 до подаване на заявление за издаване на ново разрешение за
посредничество, но не по-късно от три месеца
от влизането в сила на тази наредба. Изпълнението се удостоверява чрез подаване на
заявление за издаване на ново разрешение или
подаване на декларация от представляващия
акредитираната организация до министъра
на правосъдието със съдържанието по чл. 5,
ал. 2, към която се прилагат съответните
документи. При неизпълнение министърът
на правосъдието отнема разрешението за
посредничество по мотивирано предложение
на Съвета по международно осиновяване.
§ 4. Валидността на разрешенията за посредничество при международно осиновяване,
издадени от министъра на правосъдието на
15 март 2010 г., се удължава до получаване
на ново разрешение за посредничество или
отказ за издаване на ново разрешение, но не
по-късно от 15 май 2015 г., а акредитираните
организации могат да подават заявление за
издаване на ново разрешение от 1 до 15 януари 2015 г.
§ 5. Наредбата се издава на основание
чл. 116, ал. 3 СК и влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Христо Иванов
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Приложение № 1
към чл. 7, ал. 4
ПРОТОКОЛ
за провеждане на посещение
Днес, ...................................... г.
1. ............................................................
2. ............................................................
3. ............................................................
посетиха офиса за осъществяване на дейността
на заявителя „..........................................................
................................................................................ “,
намиращ се на адрес:
...................................................................................
Посещението се извърши в присъствието на
.................................................................................. ,
(имена)
...................................................................................
(представител)
Уточнено бе, че това е официалният адрес за
кореспонденция с организацията.
За контакт с организацията ще бъдат използвани и:
Телефон(и) ............................................
Факс ......................................................
Електронен адрес ...............................
Интернет страница .............................
Друго ....................................................
I. Описание на офиса:
Разположение:
– централна част
да
не
– покрайнини
да
не
– самостоятелна сграда
да
не
– къща/апартамент
да
не
– сграда с офиси
да
не
– жилищна или друга сграда
Намира се на:
– леснодостъпно за клиентите
място
да
не
– труднодостъпно за клиентите
място
да
не
Описанието отговаря ли на
даденото в документацията
да
не
II. Осъществява ли се в офиса
друга дейност според присъстващия представител
да
не
Същата организация или лица
ли осъществяват тази дейност
да
не
Други организации или лица
ли осъществяват тази дейност
да
не
Какъв е коментарът на представителя относно
осъществяването и на друга дейност в офиса:
...................................................................................
...................................................................................
III. Създадени ли са в офиса
условия за конфиденциалност:
– разполага ли офисът с отделни
помещения за прием и разговори
с клиентите
да
не
– офисът осигурява ли удобства
на клиентите и работещите
да
не
– съществува ли картотека
или условия за организиране
на картотека
да
не
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– съществува ли шкаф с възможност за заключване
да
не
– документите на клиентите
леснодостъпни ли са за
трети лица, намиращи
се в офиса
да
не
IV. Създадени ли са в офиса условия
за пълна информираност на клиентите
чрез поставяне на видно място на:
– списък на държавите и максималния размер на необходимите
средства за осъществяване на
посредничество за всяка от тях
(разноски и хонорари)
да
не
– разрешението за посредническа
дейност
да
не
V. Налице ли са следните основни
средства за комуникация:
– телефон
да
не
– факс
да
не
– електронна поща
да
не
– телефонен секретар
да
не
– компютър
да
не
– интернет страница
да
не
Осигурено ли е в офиса постоянно
присъствие на служител на
организацията в рамките на
обявения работен ден
да
не
Описание на обзавеждането (подходящо ли е
за дейността):
...................................................................................
...................................................................................
VI. Как се предпазва информацията,
съхранявана в офиса, от загуба, непозволен достъп, пожар, кражба,
наводнение или други събития:
– СОТ или друг вид охрана
да
не
– огнеупорни контейнери или
шкафове
да
не
– заключващи се контейнери
или шкафове
да
не
– детектор за пожар
да
не
– помещения, които се
заключват
да
не
– други
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
VII. Разполага ли офисът с нормативни
актове в областта на международното
осиновяване и закрила на детето
(български и чуждестранни)
да
не
Разполага ли офисът с литература
в областта на международното
осиновяване
да
не
За Министерството на правосъдието:
1. ............................................................
2. ............................................................
3. ............................................................
За заявителя:
................................................................
Подпис:
Печат:
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Приложение № 2
към чл. 13 и чл. 18, ал. 1
РАЗРЕШЕНИЕ
№ ......./................... г., гр. София
На основание чл. ......................................
РАЗРЕШАВАМ
на ............................................................................. ,
вписано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на
общественополезна дейност под № .................... ,
със седалище и адрес на управление .................
.................. и представлявано от ...........................
....................., да извършва като акредитирана
организация посредничество при международно
осиновяване по отношение на следните държави:
...................................................................................
Дейността ще бъде извършвана на адрес:
...................................................................................
Разрешението е валидно до .............................. г.
Акредитираната организация осъществява дейността си при съобразяване с висшия интерес на
детето и в съответствие с нормативните актове
в областта на международното осиновяване и
закрила на детето.
Министър на правосъдието:
...................................................

Приложение № 3
към чл. 15, ал. 5
РАЗРЕШЕНИЕ
№ ......../.................. г., гр. София
На основание чл. .......................................
РАЗРЕШАВАМ
на ............................................................................. ,
акредитирана организация за посредничество
при международно осиновяване, да осъществява
посредничество и по отношение на следните
държави:
...................................................................................
Настоящото разрешение е неразделна част от
разрешение №....../................ г., представя се заедно с него и не променя останалите условия
на първоначално издаденото.
Министър на правосъдието:
...................................................
7387

НАРЕДБА № 3
от 24 октомври 2014 г.

за условията и реда за водене на регистрите
при международно осиновяване и даване на
съгласие от министъра на правосъдието
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за:
1. водене на регистрите по чл. 113, ал. 1 от
Семейния кодекс (СК) и тяхното съдържание;
2. даване на съгласие от министъра на правосъдието за осиновяване на дете с обичайно
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местопребиваване в Република България от
лице с обичайно местопребиваване в чужбина;
3. предприемане на специалните мерки в
случаите по чл. 112, ал. 6 СК.
Чл. 2. Министърът на правосъдието предприема необходимите мерки за защита на
личните данни в съответствие със Закона за
защита на личните данни.
Чл. 3. (1) Международното осиновяване на
дете с обичайно местопребиваване в Република България се осъществява в съответствие с
чл. 21 от Конвенцията за правата на детето от
20 ноември 1989 г. (ратифицирана с Решение
на ВНС – ДВ, бр. 32 от 1991 г.) (ДВ, бр. 55 от
1991 г.) и Конвенцията за защита на децата и
сътрудничество в областта на международното
осиновяване от 29 май 1993 г. (ратифицирана
със закон – ДВ, бр. 16 от 2002 г.) (ДВ, бр. 78
от 2002 г.), наричана по-натат ък „Хагска
конвенция“.
(2) Международното осиновяване по ал. 1
се осъществява чрез посредничество на акредитирана организация по чл. 116 СК или
централен орган по Хагската конвенция.
Чл. 4. Действия по международно осиновяване се предприемат след вписване в
регистрите по чл. 113, ал. 1, т. 1 до т. 3 СК с
изключение на случаите по чл. 82, ал. 2 СК.
Г л а в а

в т о р а

РЕГИСТРИ ПРИ МЕЖДУНАРОДНО
ОСИНОВЯВАНЕ
Раздел I
Общи положения
Чл. 5. (1) Министерството на правосъдието води регистрите по чл. 113, ал. 1 СК на
електронен носител.
(2) Регистърът по чл. 113, ал. 1, т. 1 СК съдържа: дата на постъпване и регистрационен
номер на досието на детето; дата и уникален
пореден номер на вписване; имена; ЕГН;
дата и място на раждане; здравословно състояние; имена на родителите и информация
за контакти с детето; имена на братя и/или
сестри и информация за емоционална връзка; мярка за закрила; решения на Съвета по
международно осиновяване; съдебно решение
за осиновяване; други данни от значение за
осиновяването.
(3) Регистърът по чл. 113, ал. 1, т. 2 СК
съдържа: дата на постъпване и регистрационен номер на преписката на осиновяващия;
дата и уникален пореден номер на вписване;
имена; дата на раждане; държава по обичайно
местопребиваване; разрешение за осиновяване
и валидност; характеристики на детето, което
желае да осинови; информация за представляващ по чл. 3, ал. 2 и акредитирана организация в чужбина; решения на Съвета по международно осиновяване; съдебно решение за
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осиновяване; следосиновително наблюдение;
други данни от значение за осиновяването.
(4) Регистърът по чл. 113, ал. 1, т. 3 СК съдържа: дата на постъпване и регистрационен
номер на преписката на осиновяващия; дата и
уникален пореден номер на вписване; имена;
дата на раждане; разрешение за осиновяване
и срок на валидност; държава по обичайно
местопребиваване и характеристики на детето, което желае да осинови; информация
за представляващ – българска акредитирана
организация; компетентна дирекция за социално подпомагане; дата на изпращане на
преписката за осиновяване; дата на получаване
на предложение за дете и характеристиките
му; дата на получаване на съгласие или отказ
от осиновяващ и от министъра на правосъдието; дата на допускане на осиновяване и
други данни от значение за осиновяването.
(5) Регистърът по чл. 113, ал. 1, т. 4 СК
съдържа: дата на постъпване и регистрационен номер на акредитационната преписка;
дата на вписване; уникален пореден номер на
вписване; наименование на организацията на
български език и на латиница; адрес за осъществяване на дейността по посредничество;
име на представляващ; номер, дата на издаване и срок на валидност на разрешението
за посредничество; държави, за които организацията ще осъществява посредничество, и
максималния размер на разноските за всяка
държава; номер в централния регистър по
чл. 45 ЗЮЛНЦ; данни за съдебна регистрация; БУЛСТАТ; постъпили сигнали; дадени
задължителни предписания и други данни
от значение за дейността по посредничество.
Чл. 6. (1) Промяна в обстоятелствата, вписани в регистрите, която не е основание за
заличаване, подлежи на отбелязване.
(2) Отбелязването се извършва по начин,
който не засяга вписаните вече обстоятелства.
(3) При заличаване в регистъра се отбелязват основанието и датата на заличаването.
Раздел II
Регистър на децата, които могат да бъдат
осиновени от лица с обичайно местопребиваване в чужбина при условията на пълно
осиновяване
Чл. 7. (1) При настъпване на условията
по чл. 113, ал. 2 СК Съветът по осиновяване към регионалната дирекция за социално
подпомагане предоставя в Министерството
на правосъдието оригиналните документи от
досието на детето. Копие от документите остава на съхранение в регионалната дирекция.
(2) Досието на детето съдържа:
1. заверен препис от акта за раждане;
2. удостоверение за раждане;
3. документи за вписване в регистъра по
чл. 83, ал. 2 СК – уведомление по чл. 84,
ал. 1 или 2 СК; молба по чл. 84, ал. 3 – 5
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СК; декларации от родителите за съгласие за
пълно осиновяване по образец; становища по
чл. 84, ал. 3 СК; заповеди по чл. 84, ал. 6 СК
с отбелязана с подпис и печат дата на влизане
в сила; документи, удостоверяващи съобщаването на заповедите по чл. 84, ал. 6 СК;
4. заверен препис от решение/решения на
съда за налагане на мярка за закрила по реда
на Закона за закрила на детето и/или заповеди на директора на дирекцията за социално
подпомагане за временно настаняване;
5. доклад за социалния статус на детето
по образец към наредбата по чл. 83, ал. 3 във
връзка с чл. 86, ал. 6 СК;
6. удостоверение от съответния орган по
настойничеството и по попечителството в
предвидените от закона случаи;
7. документи, удостоверяващи настъпилите
обстоятелства по чл. 113, ал. 2 СК – извлечения от протоколите на Съвета по осиновяване,
уведомления до определените осиновяващи,
откази и други;
8. медицинско свидетелство за здравословното състояние на детето по образец
към наредбата по чл. 83, ал. 3 във връзка с
чл. 86, ал. 6 СК;
9. индивидуална характеристика на детето
по образец – приложение № 1;
10. четири удостоверения за идентичност
със снимка на детето в цял ръст;
11. доклад относно правния статус по образец – приложение № 2;
12. удостоверение за родствени връзки на
детето и удостоверения за наложени правни
ограничения на родителите;
13. становище от дирекцията социално подпомагане за интереса на детето при международно осиновяване, включително информация
за неговото мнение и нагласи, когато може да
формира такива, и за наличие или липса на
емоционална връзка с братя и сестри.
Чл. 8. (1) Досието на детето се разглежда
в едномесечен срок от постъпването му.
(2) Ако се установи, че има недостатъци
и/или липса на документи по чл. 7, ал. 2,
т. 1 – 11, Министерството на правосъдието
изпраща съобщение за това до съответните
Съвет по осиновяване и регионална дирекция за социално подпомагане, в което дава
указания за отстраняване в едномесечен срок
от получаване на съобщението. Съобщението
съдържа и указание, че неотстраняването на
недостатъците в посочения срок ще предизвика
прекратяване на производството.
(3) По искане на съответната регионална
дирекция за социално подпомагане документите от досието на детето се предоставят за
привеждането им в съответствие с дадените
указания.
(4) Ако недостатъците не бъдат отстранени
в срока по ал. 2, производството се прекратява, а документите се връщат на подателя
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им. Министерството на правосъдието уведомява ежемесечно Агенцията за социално
подпомагане за броя на върнатите досиета.
(5) Детето се вписва в регистъра по чл. 113,
ал. 1, т. 1 СК в едномесечен срок от постъпването в Министерството на правосъдието на
неговото досие или съответно на документите
по ал. 2. При констатирана невъзможност
да бъде събрана необходимата информация,
съдържаща се в документите по чл. 7, ал. 2,
т. 12 и 13, детето се вписва в регистъра въз
основа на наличните данни за него.
(6) Вписването се извършва по реда на
постъпване. Всяко дете се вписва в регистъра
със свой уникален пореден номер.
(7) За всяко вписано в регистъра дете се
създава, поддържа и съхранява досие.
(8) Министерството на правосъдието уведомява съответната регионална дирекция
за социално подпомагане за вписването във
водения от него регистър и за необходимостта
от съгласуване на действията по национално
и международно осиновяване, информиране
и подготовка на детето.
(9) Регионалната дирекция за социално
подпомагане предоставя в Министерството
на правосъдието на всеки 3 месеца актуални
документи по чл. 7, ал. 2, т. 8 и 9, на всеки
12 месеца – по чл. 7, ал. 2, т. 5 и 10, както и
всяка нова или допълнителна информация или
документ относно обстоятелства, свързани с
детето, в 7-дневен срок от узнаването.
Чл. 9. (1) Заличаване на дете, вписано в
регистъра, се извършва при:
1. допуснато осиновяване;
2. навършване на пълнолетие;
3. установяване на произхода на детето;
4. оттегляне на предварително даденото от
родителите съгласие за пълно осиновяване;
5. възстановяване на родителските права в
случай на вписване по чл. 84, ал. 3 СК;
6. реинтеграция на детето в биологичното
семейство;
7. настаняване на детето в семейство на
роднини или близки;
8. смърт на детето.
(2) Заличаването при допуснато международно осиновяване се извършва на основание
влязлото в сила съдебно решение за допускане
на осиновяването на детето. При национално
осиновяване заличаване се извършва на основание уведомление от регионалната дирекция
за социално подпомагане.
(3) При навършване на пълнолетие детето
се заличава служебно от регистъра, освен ако
досието му вече е подадено в съда.
(4) Заличаване при установяване на произхода на детето или при възстановяване на
родителските права се извършва на основание
заверен препис от влязлото в сила съдебно
решение или удостоверение за раждане на
детето, издадено след припознаването.
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(5) Заличаване при оттегляне на предварително даденото от родителите съгласие за
пълно осиновяване на детето се извършва
след представяне на документ по чл. 92 СК.
(6) Заличаване при реинтеграция на детето
в биологичното семейство или при настаняване на детето в семейство на роднини или
близки се извършва на основание заповедта
на дирекцията за социално подпомагане.
(7) Заличаване при смърт на детето се извършва на основание препис от акт за смърт.
(8) Документите по ал. 2 и ал. 4 – 7 се
представят в Министерството на правосъдието от съответната регионална дирекция за
социално подпомагане.
(9) Когато за дете, за което са предприети
действия по осиновяване, настъпи някое от
основанията по ал. 1, Министерството на
правосъдието уведомява съответния орган
или акредитирана организация по чл. 116 СК
за прекратяването на процедурата и изисква
връщане на доклада за детето от съответната
държава.
(10) В случаите на заличаване по ал. 1,
т. 2 – 8 оригиналните документи от досието
на детето се архивират в Министерството на
правосъдието освен при постъпило искане от
регионалната дирекция за социално подпомагане за връщане на всички или определени
документи.
(11) Министерст вото на п равосъдието
писмено уведомява съответната регионална
дирекция за социално подпомагане за заличаването на дете поради допуснато осиновяване от лице с обичайно местопребиваване
в чужбина и поради настаняване на детето в
семейство на роднини или близки.
Раздел III
Регистър на осиновяващи по чл. 113, ал. 1,
т. 2 СК
Чл. 10. (1) Лице с обичайно местопребиваване в чужбина, което желае да осинови дете
с обичайно местопребиваване в Република
България, подава молба до Министерството
на правосъдието чрез централния орган или
чрез акредитирана организация по чл. 116 СК.
(2) Молбата може да бъде изготвена и от
централния орган или от акредитираната
организация по чл. 116 СК.
(3) Молбата съдържа:
1. к рат ко п р едс т а вя не на о си новя ващия – име, гражданство, номер на документ
за самоличност, дата и място на раждане, държава по обичайно местопребиваване и адрес;
2. кратка история на семейството на осиновяващия;
3. информация за икономическото и социалното положение на осиновяващия;
4. информация за здравословното състояние
на осиновяващия и членовете на неговото
семейство;

С Т Р.

28

ДЪРЖАВЕН

5. информация за централния орган, акредитирана организация в държавата по обичайното местопребиваване на осиновяващия
и акредитирана организация по чл. 116 СК;
6. характеристики на детето, което желае
да осинови, в съответствие с разрешението
за осиновяване, включително особености в
здравословното състояние и/или развитието,
които осиновяващият приема;
7. мотиви относно осиновяването;
8. дата и подпис.
(4) Към молбата се прилагат:
1. разрешение за осиновяване на дете съгласно правото на държавата по обичайното
местопребиваване на осиновяващия;
2. документ, издаден от компетентен орган,
удостоверяващ, че решението на българския
съд за осиновяване ще бъде признато в държавата по обичайното местопребиваване на
осиновяващия, освен в случаите, когато той
има обичайно местопребиваване в държава,
страна по Хагската конвенция;
3. документ, издаден от компетентен орган,
удостоверяващ, че осиновяващият не е лишен
от родителски права;
4. социален доклад;
5. документ за здравословното състояние
на осиновяващия, изготвен от лекар, който
съдържа оценка на физическото и психическото здраве на лицето въз основа на минали и
настоящи заболявания; документът съдържа
и данни относно наличие/липса на хронични
заболявания, заразни венерически болести,
СПИН, туберкулоза и други застрашаващи
живота болести и следва да бъде издаден не
по-рано от една година от подаване на молбата по ал. 1;
6. документ за съдимост на осиновяващия;
7. копие на документ за самоличност;
8. документ за платена държавна такса по
чл. 113, ал. 5 СК.
(5) В случаите на осиновяване от съпрузи
социалният доклад съдържа данни за двамата
осиновяващи, като към молбата се прилага
и удостоверение за сключен брак.
(6) Когато молбата по ал. 1 се подава чрез
акредитирана организация по чл. 116 СК, към
нея се прилагат сключеният от организацията
договор за обслужване на клиента, както и
пълномощното от осиновяващите за осъществяване на посредничество в процедурата по
международно осиновяване.
(7) Договорът и пълномощното се представят в Министерството на правосъдието и
в случаите, когато акредитирана организация
по чл. 116 СК предприеме посреднически
действия по процедура, започнала по молба,
подадена чрез:
1. централен орган;
2. друга акредитирана организация по
чл. 116 СК, чийто договор за обслужване
на клиента е прекратен и пълномощното е
оттеглено.
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(8) Всеки документ от чужбина се представя в оригинал и в превод на български
език, заверен от българското посолство или
консулство в съответната държава. Документ,
изготвен на територията на държава, страна
по Конвенцията от 5 октомври 1961 г. за премахване на изискването за легализация на
чуждестранни публични актове (ратифицирана
със закон, ДВ, бр. 47 от 2000 г.) (ДВ, бр. 45
от 2001 г.), с поставен апостил, се представя
в оригинал и в превод на български език,
заверен от Министерството на външните
работи на Република България.
(9) Изискванията по ал. 8 не се прилагат по
отношение на сключените от организациите
договори за обслужване на клиента по ал. 6
и документа по ал. 4, т. 7.
(10) Когато социалният доклад по ал. 4,
т. 4 е изготвен преди повече от една година,
се представя и актуализиран доклад, а при
невъзмож ност – док у мент, удостоверяващ
липсата на промени на описаните в доклада
обстоятелства.
(11) Когато молбата е изготвена от централния орган или от акредитирана организация по
чл. 116 СК, към нея се прилага и декларация
от осиновяващия относно характеристиките на
детето, което желае да осинови, в съответствие
с разрешението за осиновяване, включително
особености в здравословното състояние и/
или развитието, които приема, и мотивите
относно осиновяването.
Чл. 11. (1) Молбата по чл. 10, ал. 1 се разглежда в едномесечен срок от подаването є.
(2) Ако молбата или приложените документи не отговарят на изискванията на чл. 10,
Министерството на правосъдието изпраща
съобщение до централния орган или до акредитираната организация по чл. 116 СК с
указания за отстраняване на допуснатите недостатъци в едномесечен срок от получаване
на съобщението. Същото съдържа и уведомяване, че неотстраняването на недостатъците в
посочения срок ще предизвика прекратяване
на производството.
(3) По искане на подателя документите му
се предоставят за привеждането им в съответствие с дадените указания.
(4) Ако подателят не отстрани недостатъците в срока по ал. 2, производството се
прекратява.
Чл. 12. (1) Въз основа на молбата и приложените документи осиновяващият се вписва
в регистъра по чл. 113, ал. 1, т. 2 СК, ако
отговаря на изискванията на чл. 78 СК. Вписването се извършва в едномесечен срок от
подаване на молбата, съответно от представяне
на документите по чл. 11, ал. 2 и съобразно
постъпването им.
(2) Министерството на правосъдието уведомява писмено осиновяващия за извършеното
вписване в 14-дневен срок чрез акредитираната
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организация по чл. 116 СК или централния
орган.
(3) При отказ за вписване в регистъра по
чл. 113, ал. 1, т. 2 СК осиновяващият се уведомява писмено чрез акредитираната организация по чл. 116 СК или централния орган,
като се посочват мотивите. Отказът може да
бъде оспорен по реда на Административно
процесуалния кодекс.
Чл. 13. (1) Всеки осиновяващ се вписва в
регистъра със свой уникален пореден номер.
Осиновяващите съпрузи се вписват под общ
уникален пореден номер.
(2) За всеки вписан в регистъра осиновяващ, съответно съпрузи, се създава, поддържа
и съхранява преписка.
(3) При промяна в обстоятелствата, при
които е вписан в регистъра, осиновяващият
чрез централния орган или акредитираната
организация по чл. 116 СК уведомява Министерството на правосъдието в едномесечен срок от настъпването, съответно от
узнаването.
(4) В едномесечен срок от изтичане на срока на валидност на разрешението по чл. 10,
ал. 4, т. 1 осиновяващият чрез централния
орган или акредитираната организация по
чл. 116 СК е длъжен да представи разрешение
за осиновяване във формата по чл. 10, ал. 8.
По изключение при постъпило изявление от
органа, който издава разрешението, че същото
е в процес на изготвяне, се предоставя допълнителен двумесечен срок. С разрешението се
представя и актуален социален доклад, ако е
изготвен, или изявление от съответния компетентен орган, че не е настъпила промяна
на обстоятелствата, описани в предходния.
(5) Осиновяващият ежегодно, съобразно
датата на вписване, писмено потвърждава
желанието си да осинови дете с обичайно
местопребиваване в Реп ублика Българи я
чрез централния орган или акредитираната
организация по чл. 116 СК. Декларацията се
представя в оригинал и в официален превод на
български език и съдържа изявление относно
наличие или липса на промени в обстоятелствата, при които е вписан в регистъра, и
характеристиките на детето, което желае да
осинови.
Чл. 14. (1) Осиновяващият или съответен
компетентен орган в приемащата държава
може да поиска временно спиране на разглеждането на молбата за осиновяване за период
до 12 месеца.
(2) На основание постъпилото искане по
преписката на осиновяващия не се извършват
никакви действия до изтичане на периода по
ал. 1.
(3) В едномесечен срок от изтичане на
периода по ал. 1 осиновяващият представя
декларация по чл. 13, ал. 5.
(4) При условие че обстоятелствата, наложили спирането, касаят годността на оси-
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новяващия, в срока по ал. 3 се представят и
актуален социален доклад и/или разрешение
за осиновяване.
(5) Осиновяващият се заличава от регистъра, ако в срока по ал. 3 в Министерството
на правосъдието не постъпят документите
по ал. 3 и 4.
(6) Документите по ал. 1 до 4 се представят във формата по чл. 10, ал. 8 чрез централния орган или акредитираната организация
по чл. 116 СК.
Чл. 15. (1) Заличаване от регистъра се
извършва:
1. по искане на осиновяващия;
2. когато е отпаднала годността на осиновяващия за осиновяване;
3. в случаите по чл. 37, ал. 4;
4. при непредставяне на разрешение в
сроковете по чл. 13, ал. 4;
5. при непредставяне на документ по чл. 13,
ал. 5 в продължение на две поредни години;
6. в случаите по чл. 14, ал. 5;
7. при смърт на осиновяващия;
8. при осиновяване на дете с обичайно
местопребиваване в Република България.
(2) Семейство осиновяващи се заличава,
ако условията по ал. 1 са налице и за двамата
съпрузи.
(3) Искането на осиновяващия за заличаване от регистъра се подава в Министерството
на правосъдието чрез централния орган или
чрез акредитираната организация по чл. 116
СК. Искането може да бъде направено и от
централния орган или от акредитираната
организация по чл. 116 СК.
(4) В случаите по ал. 1, т. 3 – 6 заличаването се извършва служебно.
(5) В случаите по ал. 1, т. 1, 2, 7 и 8 заличаването се извършва след получаване на
съответните документи в оригинал и в официален превод на български език.
(6) Министерството на правосъдието уведомява писмено съответния централен орган
или акредитирана организация по чл. 116 СК
за заличаване, извършено по реда на ал. 4.
(7) При заличаване по ал. 1, т. 1 – 7 и
постъпило искане министерството връща
документите на осиновяващия на централния орган или акредитирана организация
по чл. 116 СК, чрез която са подадени. По
преписката на осиновяващия се съхраняват
копия от документите.
(8) В слу чаите, когато е даден ход на
процедура по осиновяване и настъпи някое
от основани ята по а л. 1, процед у рата се
прекратява, за което Министерството на
правосъдието уведомява централния орган и
акредитираната организация по чл. 116 СК.
Когато производството е пред съда, Министерството на правосъдието го уведомява за
извършеното заличаване на осиновяващия.
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Раздел IV
Регистър на осиновяващи по чл. 113, ал. 1,
т. 3 СК
Чл. 16. (1) Осиновяващ с обичайно место
пребиваване в Република България, който
желае да осинови дете с обичайно место
пребиваване в чужбина, подава молба до
Министерството на правосъдието. Молбата
може да се подаде от или чрез акредитирана
организация по чл. 116 СК.
(2) Молбата съдържа:
1. к рат к а и нф орма ц и я з а о си новя ващия – име, гражданство, номер и дата на
издаване на документ за самоличност, датата
и мястото на раждане, постоянен и настоящ
адрес;
2. кратка история на семейството на осиновяващия;
3. информация за икономическото и социалното му положение;
4. мотиви за осиновяването;
5. държава по обичайното местопребиваване
на детето, към която да се отправи молбата
за осиновяване, и характеристики на детето,
което желае да осинови;
6. подпис на подателя.
(3) Към молбата се прилагат:
1. разрешение от директора на дирекцията
за социално подпомагане, издадено по реда
на чл. 86 СК;
2. социален доклад;
3. документ, който удостоверява, че осиновяващият не е лишен от родителски права,
издаден от съответната компетентна община;
4. документ за здравословното състояние
на осиновяващия, изготвен от лекар, който
съдържа оценка на физическото и психичес
кото здраве на лицето въз основа на минали
и настоящи заболявания; документът съдържа
и данни относно наличие/липса на хронични
заболявания, заразни венерически болести,
СПИН, туберкулоза и други застрашаващи
живота болести и следва да бъде издаден
не по-рано от една година от подаването на
молбата;
5. удостоверение за съдимост на осиновяващия;
6. заверено копие на документ за самоличност;
7. документ за платена държавна такса по
чл. 113, ал. 5 СК.
(4) При осиновяване от съпрузи социалният
доклад съдържа данни за двамата съпрузи,
като към молбата се прилага и удостоверение
за сключен брак.
(5) Когато молбата по ал. 1 се подава от
или чрез акредитирана организация по чл. 116
СК, към нея се прилагат сключеният от организацията договор за обслужване на клиента,
както и пълномощно за осъществяване на
посредничество в процедурата по международно осиновяване.
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(6) Всеки документ се представя в оригинал и в превод на официалния език на
държавата по обичайното местопребиваване
на детето, заверен съгласно изискванията на
съответната държава. В случай че държавата
по обичайното местопребиваване на детето е
страна по Конвенцията от 5 октомври 1961 г. за
премахване на изискването за легализация на
чуждестранни публични актове, върху оригиналите на изготвените в Република България
документи се поставя апостил, а преводът им
се заверява съгласно изискванията на съответната държава. Изискванията не се прилагат
по отношение на документите по ал. 5.
Чл. 17. (1) Молбата се разглежда в едномесечен срок от подаването є.
(2) Ако молбата или приложените документи не отговарят на изискванията на чл. 16,
Министерството на правосъдието изпраща
съобщение до осиновяващия или до акредитираната организация по чл. 116 СК с указания
за отстраняване на допуснатите недостатъци
в едномесечен срок от получаване на съобщението. Същото съдържа и уведомяване, че
неотстраняването на недостатъците в посочения срок ще предизвика прекратяване на
производството.
(3) По искане на подателя документите му
се предоставят за привеждането им в съответствие с дадените указания.
(4) Ако подателят не отстрани недостатъците
в срока по ал. 2, производството се прекратява.
Чл. 18. (1) Осиновяващият се вписва в
регистъра по чл. 113, ал. 1, т. 3 СК, ако отговаря на изискванията за осиновяване по
СК. Вписването се извършва в едномесечен
срок от подаване на молбата, съответно от
представяне на документите по чл. 17, ал. 2
и съобразно постъпването им.
(2) Министерството на правосъдието писмено уведомява осиновяващия за извършеното
вписване чрез акредитираната организация
по чл. 116 СК. Уведомление се изпраща и до
директора на дирекцията за социално подпомагане, издал разрешението по чл. 86, ал. 5
СК. При отказ за вписване осиновяващият
се уведомява писмено чрез акредитираната
организация по чл. 116 СК, като се посочват
мотивите. Отказът може да бъде оспорен по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Всеки осиновяващ се вписва в регистъра
със свой уникален пореден номер.
(4) За всеки вписан в регистъра осиновяващ, съответно за семейство осиновяващи,
се създава, поддържа и съхранява преписка.
Чл. 19. (1) При промяна в обстоятелствата,
при които е вписан в регистъра, осиновяващият
чрез акредитираната организация по чл. 116 СК
уведомява Министерството на правосъдието
в 14-дневен срок от настъпването.
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(2) Дирекцията за социално подпомагане
уведомява Министерството на правосъдието за
всяка промяна в обстоятелствата, при които е
издадено разрешението по чл. 86 СК, включително за отнемане на разрешението, изготвяне
на нов социален доклад или издаване на ново
разрешение, в 14-дневен срок от узнаването
или издаването на съответния документ.
Чл. 20. (1) Министерството на правосъдието изпраща оригиналните документи от
преписката на осиновяващия на компетентния
орган на държавата по местопребиваване на
детето с писмо с превод на английски език
или на официалния език на съответната държава, осигурен от министерството. Копие от
документите се съхранява по преписката на
осиновяващия.
(2) С писмото по ал. 1 се изисква при
определяне на осиновяващия като подходящ
за дете в Министерството на правосъдието
да постъпи доклад за детето и снимка в цял
ръст, както и информация за последващите
действия, които осиновяващият следва да
предприеме.
(3) При изискани от компетентния орган
на държавата по местопребиваване на детето
допълнителна информация и/или документи
Министерството на правосъдието незабавно
уведомява осиновяващия чрез акредитираната
организация по чл. 116 СК, който е длъжен
да ги предостави в срока, определен от съответния орган.
Чл. 21. (1) След постъпването на предложение за конкретно дете от съответната държава
Министерството на правосъдието осигурява
превод и изпраща копие от постъпилите документи на дирекцията за социално подпомагане,
която в 14-дневен срок изразява становище
пред Министерството на правосъдието за
съответствието между годността на осиновяващия според изготвения социален доклад и
характеристиките на предложеното дете.
(2) Документите за детето в оригинал се
предоставят на осиновяващия чрез акредитираната организация по чл. 116 СК, която
го консултира за изразяване на съгласие или
отказ за осиновяването.
(3) В двумесечен срок от получаването на
документите по ал. 2 осиновяващият представя в Министерството на правосъдието
декларация с нотариална заверка на подписа
за своето съгласие или отказ за осиновяването във формата по чл. 16, ал. 6. Този срок
се прилага, ако държавата по обичайното
местопребиваване на детето не е определила
друг по-кратък срок.
(4) Ако осиновяващият откаже предложението за осиновяване, Министерството на
правосъдието уведомява за това компетентния
орган на държавата по обичайното местопребиваване на детето.
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(5) Ако в срока по ал. 3 в Министерството
на правосъдието не се получи отговор, осиновяващият се заличава от регистъра, което се
съобщава на компетентния орган на държавата
по обичайното местопребиваване на детето.
Чл. 22. (1) Съгласието на осиновяващия
за осиновяване на дете с обичайно место
пребиваване в държава, която не е страна по
Хагската конвенция, се изпраща на съответния
компетентен орган. Когато осиновяващият
е заявил съгласие за осиновяване на дете
с обичайно местопребиваване в държава,
страна по Хагската конвенция, молбата му
и становището по чл. 21, ал. 1 се представят
пред Съвета по международно осиновяване
за обсъждане и изразяване на мнение пред
министъра на правосъдието.
(2) Съобразно изразеното от съвета мнение министърът на правосъдието дава или
отказва да даде съгласие за продължаване на
процедурата по осиновяване.
(3) Отказът на министъра се съобщава на
осиновяващия и на компетентния орган на
държавата по обичайно местопребиваване
на детето и може да бъде оспорен по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
(4) Съгласието на министъра на правосъдието за продължаване на процедурата по
осиновяване и съгласието на осиновяващия се
изпращат от Министерството на правосъдието
на централния орган на държавата по обичайно
местопребиваване на детето с писмо с превод
на английски език или на официалния език на
съответната държава, осигурен от министерството. Осиновяващият чрез акредитираната
организация по чл. 116 СК се уведомява за
изпращането на документите.
(5) Осиновяващият чрез акредитираната
организация по чл. 116 СК представя в Министерството на правосъдието информация за
допускане на осиновяване на предложеното
дете в едномесечен срок от приключване на
производството. Когато детето е с обичайно
местопребиваване в държава, страна по Хагската конвенция, се представя заверено копие
на удостоверение по чл. 23 от конвенцията
в официален превод на български език. Когато детето е с обичайно местопребиваване
в държава, която не е страна по Хагската
конвенция, се представя заверено копие от
документа за допускане на осиновяването в
официален превод на български език.
Чл. 23. (1) Заличаване от регистъра се
извършва:
1. по искане на осиновяващия;
2. когато е отпаднала годността му за осиновяване поради изтичане на срока на валидност
или отнемане на разрешението за вписване;
3. при смърт;
4. при осиновяване на дете с обичайно
местопребиваване в чужбина;
5. в случаите по чл. 21, ал. 5.
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(2) Семейство осиновяващи се заличава,
ако условията по ал. 1 са налице и за двамата
съпрузи.
(3) Заличаването се извършва след получаване на съответните документи.
(4) Министерството на правосъдието уведомява осиновяващия чрез акредитираната
организация по чл. 116 СК, дирекцията за
социално подпомагане и компетентния орган
на държавата по обичайно местопребиваване
на детето за извършеното заличаване.
Раздел V
Публичен регистър на акредитираните организации за посредничество при международно
осиновяване
Чл. 24. (1) В регистъра се вписват служебно
акредитираните организации за посредничество при международни осиновявания по чл. 116
СК, получили разрешение от министъра на
правосъдието.
(2) Всяка акредитирана организация се
вписва в регистъра със свой уникален пореден номер в едномесечен срок от издаване на
разрешението.
(3) За всяка вписана в регистъра акредитирана организация се създава, поддържа и
съхранява акредитационна преписка.
(4) Заличаване на акредитирана организация се извършва служебно при прекратяване
на дейността по реда на наредбата по чл. 116,
ал. 3 СК.
Г л а в а

т р е т а

ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОСИНОВЯВАНЕ НА ДЕТЕ С ОБИ Ч А Й НО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ В РЕ П У Б Л И К А БЪЛГА РИ Я
ОТ ЛИЦЕ С ОБИЧАЙНО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ В ЧУЖБИНА
Раздел I
Условия за осиновяване
Чл. 25. Дете с обичайно местопребиваване
в Република България може да бъде осиновено от лице с обичайно местопребиваване
в чужбина, ако отговаря на изискванията на
чл. 110 СК.
Чл. 26. (1) Лице с обичайно местопребиваване в чужбина, което желае да осинови дете
с обичайно местопребиваване в Република
България, следва да отговаря на изискванията
по чл. 111 СК.
(2) Лицето по ал. 1 трябва да притежава
разрешение за осиновяване на дете съгласно
правото на държавата по обичайното место
пребиваване.
Раздел II
Определяне на подходящ осиновяващ
Чл. 27. Дирекция „Международна правна
закрила на детето и международни осиновявания“ проучва вписаните в регистрите деца
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и осиновяващи за възможността за осъществяване на осиновяване, изготвя доклади и
ги представя пред Съвета по международно
осиновяване за обсъждане и приемане на
решения.
Чл. 28. (1) В срок 60 дни от вписването
на децата в регистъра по чл. 113, ал. 1, т. 1
СК Съветът по международно осиновяване
разглежда кандидатурите за определяне на
подходящ осиновяващ съобразно поредността
на вписване на осиновяващите в регистъра,
изразените от тях предпочитания, както и
обстоятелствата от значение за интереса на
детето.
(2) Докладите за децата се разглеждат от
съвета по реда на вписването и се съпоставят
с данните от докладите на осиновяващите и
условията, съдържащи се в разрешенията по
чл. 26, ал. 2.
(3) За определяне на осиновяващ съветът
обсъжда всички подходящи кандидатури.
(4) При вземане на решение за определяне на подходящ осиновяващ съветът се
ръководи освен от критериите по ал. 1 и от
възможностите на осиновяващия да осигури
физическо, психическо и социално благополучие на детето, както и от информацията
за личността на осиновяващия и другите
обстоятелства от значение за осиновяването. Преценката се извършва на основание
докладите за осиновяващите, изготвени от
съответните компетентни органи.
(5) Решението се отразява в протокола от
заседанието и съдържа данни за детето и за
осиновяващия и кратки мотиви.
(6) Когато съветът констатира обстоятелствата по чл. 112, ал. 6 СК, уведомява министъра на правосъдието за необходимостта
от предприемане на специалните мерки за
осиновяване.
Чл. 29. (1) За взетите от съвета решения по
чл. 28, ал. 5 се изготвя доклад до министъра
на правосъдието с предложение за определяне
на подходящ осиновяващ. Докладът съдържа
информация и за децата по чл. 28, ал. 6, за
които е необходимо предприемане на специални мерки за осиновяване.
(2) Министърът определя или мотивирано
отказва да определи предложения от съвета
подходящ осиновяващ, ако при определянето
му не са спазени изискванията на чл. 28, ал. 4.
При отказ съветът отново обсъжда доклада
за детето.
(3) При определяне на предложения от
съвета подходящ осиновяващ министърът
подписва удостоверение за даване на ход на
процедурата по осиновяване.
Чл. 30. (1) Ако определеният подходящ
осиновяващ е с обичайно местопребиваване
в държава, страна по Хагската конвенция, на
централния орган на приемащата държава и
на акредитираната организация по чл. 116
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СК се изпраща удостоверение за даване ход
на процедурата по осиновяване, доклад за
детето и удостоверение за идентичност със
снимка в цял ръст. При необходимост могат
да бъдат предоставени и видеозаписи и други
материали относно детето.
(2) Ако определеният подходящ осиновяващ
е с обичайно местопребиваване в държава,
която не е страна по Хагската конвенция,
документите за детето по ал. 1 се изпращат
на акредитираната организация по чл. 116 СК.
Чл. 31. (1) В двумесечен срок от получаване на удостоверението по чл. 29, ал. 3 от
централния орган на държавата по обичайно
местопребиваване на осиновяващия в Министерството на правосъдието следва да постъпи
уведомление за съгласие или несъгласие за
даване ход на процедурата по осиновяване на
конкретното дете.
(2) В същия срок в Министерството на
правосъдието чрез централния орган или
акредитираната организация по чл. 116 СК
следва да постъпят и писмено съгласие или
отказ на осиновяващия за осиновяването.
(3) Съгласието се дава с декларация с нотариална заверка на подписа, която съдържа
изявление на осиновяващия, че е запознат
със здравословното състояние на детето и
последиците от осиновяването, изявление за
осъществен контакт с детето и изявление за
съгласие за започване на съдебно производство. Към нея се прилагат:
1. декларация от осиновяващия с нотариална заверка на подписа, че детето няма да
бъде подлагано на експериментално лечение
и че приживе части от тялото му няма да
бъдат използвани за донорски цели;
2. декларация по чл. 89, ал. 6 СК;
3. документ за платена държавна такса по
чл. 117, ал. 4 СК;
4. документ, удостоверяващ, че компетентен
орган в държавата по обичайно местопребиваване на осиновяващия ще осъществява
следосиновително наблюдение на конкретно
дете в продължение на 2 години от допускане
на осиновяването.
(4) Документите, изготвени в чужбина, се
представят във формата по чл. 10, ал. 8.
(5) По изключение срокът по ал. 1 може
да бъде удължен с един месец на основание
подадена по реда на чл. 10, ал. 1 или 2 молба
до Министерството на правосъдието поради
обстоятелства, възпрепятстващи даването на
съгласие или несъгласие за осиновяването.
Молбата се подава преди изтичане на срока
по ал. 1.
Чл. 32. (1) В срока по чл. 31, ал. 1 осиновяващият е длъжен да осъществи личен
контакт с детето с продължителност не пократка от 5 дни.
(2) Ако контакт с посочената в ал. 1 продължителност не може да се осъществи поради
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заболяване, финансови затруднения, неотложни служебни ангажименти или затруднения
в уреждането на пътуването, осиновяващият
представя декларация с нотариална заверка
на подписа, съдържаща изявление, че приема
риска за произхода и бъдещото физическо и
психическо състояние и развитие на детето,
и посочва причината.
(3) В случаите по ал. 2 контактът с детето
може да се осъществи от единия от съпрузите
и/или да бъде по-кратък.
(4) Осиновяващият чрез централния орган
или акредитираната организация по чл. 116
СК уведомява писмено Министерството на
правосъдието за осъществяването на контакта
не по-късно от 7 дни преди заявения период.
(5) Министерството на правосъдието в зависимост от характеристиките на детето може
да изиска контактът освен от преводач да бъде
подпомогнат и от съответен специалист на
акредитираната организация по чл. 116 СК.
(6) Министерството на правосъдието съдейства за осъществяването на контакта, като:
1. уведомява писмено ръководителя на
специализираната институция или услуга от
резидентен тип, където е настанено детето,
или съответната регионална дирекция за
социално подпомагане за дете, настанено в
приемно семейство, за периода, през който
ще се осъществи контактът, и лицата, които
ще участват;
2. указва на лицата по т. 1, че следва да
информират социалния работник, водещ случая на детето, за предстоящия контакт, който
предоставя писмена информация на Министерството на правосъдието кога, между кои лица
и в каква обстановка е протекъл контактът,
включително всяко друго обстоятелство от
значение за процедурата по осиновяване.
Раздел III
Съгласие на министъра на правосъдието за
извършване на осиновяване.
Изпращане на молбата за осиновяване в съда
Чл. 33. (1) В 14-дневен срок от постъпване
на документите по чл. 31 и чл. 32, ал. 6, т. 2
или след отстраняване на недостатъци по тях
министърът на правосъдието дава съгласие за
осиновяването по чл. 117, ал. 1 СК.
(2) Министърът на правосъдието отказва
да даде съгласие при:
1. установяване на обстоятелства, които
не са в интерес на детето;
2. допуснати съществени нару шени я в
процедурата по осиновяването.
(3) Отказът на министъра се съобщава на
осиновяващия и на централния орган или
акредитираната организация по чл. 116 СК
и може да бъде оспорен по реда на Административнопроцесуалния кодекс. При отказ
съветът отново обсъжда доклада за детето.
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(4) А ко осиновяващият е дал съгласие
за осиновяване, но в двумесечен срок от
изтичане на срока по чл. 31 не е постъпило
уведомление за съгласие или несъгласие от
централния орган, се предприемат действията по чл. 37.
Чл. 34. (1) В 7-дневен срок от уведомяване за дадено от министъра на правосъдието
съгласие за осиновяването осиновяващият
чрез акредитираната организация по чл. 116
СК или централния орган подава молба за
осиновяване до Софийския градски съд чрез
Министерството на правосъдието. Към молбата се прилага документ за платена държавна такса съгласно Тарифата за държавните
такси, които се събират от съдилищата по
Гражданския процесуален кодекс.
(2) М и н ис т ер с т во т о на п ра во с ъд ие т о
изпраща молбата и документите на детето
и осиновяващия в съда в 7-дневен срок от
полу чаване на док у ментите по а л. 1. По
досието на детето и преписката на осиновяващия се съхраняват копия.
Чл. 35. (1) Заверен препис от съдебното
решение за допускане на осиновяването се
представя в Министерството на правосъдието
в 7-дневен срок от влизането му в сила – от
осиновителя или представляващата акредитирана организация по чл. 116 СК.
(2) Въз основа на влязлото в сила съдебно решение министърът на правосъдието в
14-дневен срок от представяне на документа
по ал. 1 издава удостоверение, че осиновяването е извършено в съответствие с Хагската
конвенция, което се предоставя на осиновителя чрез акредитираната организация по
чл. 116 СК или централния орган.
Чл. 36. (1) Осиновителят чрез централния
орган или чрез акредитираната организация
по чл. 116 СК на всеки 6 месеца представя
в Министерството на правосъдието доклад
за състоянието на детето до две години след
осиновяването му, изготвен от съответния
компетентен орган.
(2) Докладът трябва да отговаря на изискванията за форма по чл. 10, ал. 8.
Раздел IV
Отказ на осиновяващия за извършване на
осиновяването
Чл. 37. (1) При писмен отказ на осиновяващия, непостъпване на отговор или в
случаите по чл. 33, ал. 4 Съветът по международно осиновяване предприема действия
за определяне на друг подходящ осиновяващ
за детето.
(2) Писменият отказ задължително съдържа и изявление за продължаване на участието
в осиновителни процедури и характеристики
на детето, което желае да осинови осиновя-
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ващият, или за заличаване от регистъра по
чл. 113, ал. 1, т. 2 СК.
(3) В едномесечен срок от постъпване на
отказа осиновяващият, който го е направил,
се вписва служебно в регистъра под нов номер.
(4) Осиновяващият се заличава от регистъра, ако в Министерството на правосъдието
не се получи отговор в сроковете по чл. 31.
(5) Осиновяващият запазва номера, под
който е вписан в регистъра, по решение на
съвета, при мотивиран отказ от осиновяване
поради здравословни проблеми на детето, за
които осиновяващият не е бил информиран,
или при несъответствие на предложението
със заявените от него характеристики за дете.
Раздел V
Съгласие на министъра на правосъдието за
осиновяване на дете от лицата по ч л. 82,
а л. 2 СК
Чл. 38. (1) При осиновяване от лице с
обичайно местопребиваване в чужбина на
дете на съпруг, както и от лицата по чл. 82,
ал. 2 СК се прилагат съответно разпоредбите
по чл. 10 и 11.
(2) Молбата за осиновяване по чл. 10, ал. 1
съдържа и данни за детето, включително неговия настоящ адрес. Освен документите за
осиновяващия по чл. 10, ал. 4 към молбата
се прилагат и:
1. удостоверение за раждане на детето;
2. медицинско свидетелство, отразяващо
физическото и психическото състояние на
детето;
3. писмено съгласие на родителите за
осиновяване от осиновяващия с нотариална
заверка на подписа или препис от акт за
смърт.
(3) Министерството на правосъдието в
срока по чл. 11, ал. 1 изисква от дирекцията
за социално подпомагане по настоящия адрес
на детето социален доклад, който съдържа
становище за исканото осиновяване.
Чл. 39. (1) Осиновяващият и детето не
се вписват в регистрите при международно
осиновяване.
(2) Въз основа на постъпилите документи по чл. 38 за осиновяващия и детето се
изготвят доклади, които се представят пред
Съвета по меж дународно осиновяване за
вземане на решение за определяне на подходящ осиновяващ. Съветът взема решение
по реда на чл. 28, ал. 4, като взема предвид
обстоятелството, че осиновяващият е лице по
чл. 82, ал. 2 СК и е налице изрично съгласие
от родителите на детето за осиновяването му.
(3) Производството се развива по реда на
чл. 29 до чл. 36, като изискването по чл. 32
за личен контакт между дете и осиновяващ
не се прилага.
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СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА ОСИНОВЯВАНЕ
Раздел І
Публикуване и предоставяне на информация
Чл. 40. (1) В случаите по чл. 112, ал. 6
СК министърът на правосъдието предприема
специални мерки за осиновяване чрез:
1. публикуване на интернет страницата
на министерството на списък с информация
за всяко дете, за което Съветът по международно осиновяване е констатирал условията
по чл. 112, ал. 6 СК през предходния месец;
списъкът се публикува веднъж месечно между
25-о и 30-о число;
2. предоставяне на информация и подробни данни за конкретно дете от списъка по
т. 1 по подадено заявление от акредитирана
организация по чл. 116 СК.
(2) Редът и условията за предоставяне,
събиране и използване на информация за
деца по ал. 1, т. 1 и подаване на молби и
документи на осиновяващи се определят със
заповед на министъра на правосъдието, която се публикува на интернет страницата на
министерството.
(3) Акредитираната организация по чл. 116
СК предоставя получените и/или събрани
материали и информация за всяко дете на
акредитирана организация в чужбина, която
ги използва само за целите за осиновяване
на детето и при спазване на съответните
изисквания за защита на личните данни.
Недопустимо е публикуването на информация и/или материали за дете в интернет, без
достъпът до тях да се контролира от акредитираната организация в чужбина, на която
са предоставени.
(4) Акредитираната организация по чл. 116
СК връща материалите и документите по ал. 1,
т. 2, ако в двумесечен срок от получаването
им в Министерството на правосъдието не
е представена молба от осиновяващ за осиновяване на дете по ал. 1, т. 1, както и при
направен отказ от осиновяващ за осиновяване
на конкретното дете.
Раздел II
Молба от осиновяващ чрез специалните мерки
за осиновяване
Чл. 41. Молба за осиновяване на дете, за
което са предприети специални мерки за осиновяване, може да бъде подадена от невписан
или вписан в регистъра по чл. 113, ал. 1, т. 2 СК
осиновяващ чрез акредитирана организация
по чл. 116 СК. В молбата се посочват трите
имена, дата на раждане, основни диагнози и
състояния при детето и номер на профила му
на интернет страницата на министерството.
Чл. 42. (1) Осиновяващ, който не е вписан
в регистъра, подава молба по чл. 41, която
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съдържа и информацията по чл. 10, ал. 3. Към
молбата се прилагат документи по чл. 10,
ал. 6 и документ от съответен орган или
организация, удостоверяващ, че осиновяващият е предприел действия за извършване
на социално проучване с оглед осиновяване
на конкретното дете.
(2) Молбата се разглежда незабавно. При
установяване на недостатъци в молбата или
приложените док у менти Министерството
на правосъдието уведомява акредитираната
организация по чл. 116 СК и дава указания
за отстраняването им в едномесечен срок. За
първоначалното разглеждане на молбата и
документите по ал. 1 изискванията за форма
по чл. 10, ал. 8 не са задължителни. Постъпилата молба може да се представи пред Съвета
по международно осиновяване за вземане на
решение за одобряване.
(3) След уведомление, че молбата е одобрена, осиновяващият чрез акредитираната организация по чл. 116 СК представя документите
по чл. 10 за вписване в регистъра по чл. 113,
ал. 1, т. 2 СК. Документите във формата по
чл. 10, ал. 8 се представят в сроковете, определени със заповедта по чл. 40, ал. 2. При
непредставяне на документите за вписване
в сроковете, определени със заповедта по
чл. 40, ал. 2, процедурата се прекратява, а
профилът на детето се публикува отново на
интернет страницата на Министерството на
правосъдието.
(4) Ако молбата не е одобрена, осиновяващият се уведомява писмено ведно с мотивите
чрез акредитираната организация по чл. 116
СК. Уведомлението подлежи на оспорване
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
(5) Осиновяващият се вписва в регистъра
по чл. 113, ал. 1, т. 2 въз основа на молбата и
представените документи по ал. 3. Вписването
се извършва на датата, на която в Министерството на правосъдието е постъпил последният
изискуем документ и в съответствие с реда
на постъпването.
Чл. 43. (1) Осиновяващ, който е вписан в
регистъра по чл. 113, ал. 1, т. 2 СК, подава
молба по чл. 41 и писмо-препоръка от работещите с него специалисти относно възможностите за задоволяване на потребностите на
конкретното дете.
(2) Молбата се разглежда незабавно. При
установяване на недостатъци в молбата или
в приложените документи Министерството
на правосъдието уведомява акредитираната
организация по чл. 116 СК и дава указания
за отстраняването им в едномесечен срок. За
първоначалното разглеждане на молбата и
документа по ал. 1 изискванията за форма по
чл. 10, ал. 8 не са задължителни. Постъпилата
молба може да се представи пред Съвета по
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международно осиновяване за вземане на
решение за одобряване.
(3) След уведомление, че молбата е одоб
рена, осиновяващият чрез акредитираната
организация по чл. 116 СК представя документите по ал. 1 в сроковете, определени със
заповедта по чл. 40, ал. 2, и във формата по
чл. 10, ал. 8.
(4) Ако молбата не е одобрена, осиновяващият се уведомява писмено ведно с мотивите
чрез акредитираната организация по чл. 116
СК. Уведомлението подлежи на оспорване
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
(5) Ако характеристиките на детето по
чл. 40, ал. 1, т. 1 не съответстват на разрешението за осиновяване, осиновяващият представя актуализирани документи за годност в
сроковете, определени със заповедта по чл. 40,
ал. 2, и във формата по чл. 10, ал. 8.
(6) При непредставяне на документите по
ал. 3 и 5 в сроковете, определени със заповедта
по чл. 40, ал. 2, процедурата се прекратява,
а профилът на детето се публикува отново
на интернет страницата на Министерството
на правосъдието.
Чл. 44. (1) Доклад за осиновяващия, изготвен след вписването или актуализиран,
въз основа на документите по чл. 43, ал. 3 и
5 и доклад за детето се представят незабавно
пред Съвета по международно осиновяване.
(2) Съветът взема решение по реда на
чл. 28, ал. 4, като съобразява обстоятелството,
че за детето са предприети специални мерки
за осиновяване.
(3) Производството се развива по реда на
чл. 29 до чл. 36.

на детето, социален и здравен статус на родителите, история на отглеждането и мерки за
закрила, съгласия и годност за осиновяване,
здравословно състояние, включително история на заболяванията и специални нужди,
психическо развитие и характеристики на
поведението, други обстоятелства от значение
за осиновяването.
4. „Досие на дете“ е досието, създадено
от документите на детето, предоставени от
съответната регионална дирекция за социално подпомагане за вписване в регистъра по
чл. 113, ал. 1, т. 1 СК, актуализацията им и
допълнително представените такива. Досието
съдържа и кореспонденцията със съответните
компетентни органи и организации.
5. „Преписка на осиновяващ“ е преписката, създадена от молбата от осиновяващия и
приложените към нея документи за вписване
в регистрите по чл. 113, ал. 1, т. 2 и 3 СК, актуализацията им и допълнително представени
такива. Преписката съдържа и кореспонденцията със съответните компетентни органи
и организации.
6. „Акредитационна преписка“ е препис
ката, създадена от заявлението за издаване
на разрешение за посредничество при международно осиновяване и приложените към
него док у мен т и, изда деното разрешение,
актуализирани документи и допълнително
представени такива. Преписката съдържа и
кореспонденцията със съответните компетентни органи и организации.
7. „Официален превод на български език“
е преводът, извършен от фирма, която има
сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на преводи.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Централен орган“ е органът на съответната държава, определен по чл. 6 от Хагската
конвенция.
2. „Социален доклад“ е докладът, изготвен
от компетентен орган в държавата по обичайно
местопребиваване на осиновяващия, който
съдържа информация относно: самоличност
та на осиновяващия, правоспособността и
годността му да осинови, личностна характеристика, образование и професионална
квалификация, семейното и здравословното
състояние, социално-икономически статус и
условията на живот, членове на семейството,
здравословното им състояние и отношение
към осиновяването, мотивите за осиновяване, характеристики на детето/децата, които е
годен да осинови, други обстоятелства, изисквани от закона. За осиновяващ с обичайно
местопребиваване в Република България док
ладът се изготвя от дирекцията за социално
подпомагане по постоянния му адрес.
3. „Доклад за детето“ е докладът, изготвен
от Министерството на правосъдието, който
съдържа информация относно: самоличността

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредба № 13 от 2009 г. за определяне
на условията и реда за даване на съгласие за
международно осиновяване и за воденето на
регистрите на международните осиновявания
(ДВ, бр. 80 от 2009 г.) се отменя.
§ 3. Наредбата се издава на основание
чл. 112, ал. 2, т. 3 във връзка с ал. 6 и чл. 113,
ал. 4 от Семейния кодекс и чл. 84, ал. 3 от
Кодекса на международното частно право и
влиза в сила от деня на обнародването є в
„Държавен вестник“.
Министър:
Христо Иванов
Приложение № 1
към чл. 7, ал. 2, т. 9
Индивидуална характеристика
1. Основни данни:
– Три имена:
– Дата и място на раждане:
– Място на отглеждане:
2. Общо физическо развитие:
– Соматичен статус (телесна конфигурация
и здравословно състояние):
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– Моторика:

обща:
фина:
3. Психологичен статус.
– Възприятия и представи:
– Внимание:
– Памет:
– Мислене:
– Въображение:
– Интелект:
– Пространствена и времева ориентация:
4. Емоционално развитие (преобладаващи
емоционални състояния, ниво на тревожност;
депресия; агресивност):
5. Eзиково-говорни умения и общуване (умения за комуникация и водене на диалог, изразяване на чувства при общуване, използване на
невербални средства при общуване):
6. Личностно развитие (самооценка; характерови особености; интереси):
7. Ориентация в междучовешките отношения
(с връстници; с възрастни):
8. Игрова дейност (умения за игра, предпочитания (самостоятелно или с връстници), участие
в сюжетни и символни игри):
9. Учебна дейност (знания, умения и компетенции на детето/ученика; предпочитани учебни
предмети и дейности; затруднения в учебно-възпитателния процес):
10. Битово-хигиенни навици/умения за самообслужване (вкл. сън, хранене и др.):
11. Отношение/нагласи към осиновителния
процес:
Дата:
		
Изготвил:
(имена, длъжност, подпис)
Забележка. Изготвя се от психолог/педагог.

Приложение № 2
към чл. 7, ал. 2, т. 11
Доклад относно правния статус
1. Информация за детето:
– три имена:
– дата на раждане: …............…….., акт за раждане № ……/……..г.:
– място на раждане:
– ЕГН:
– пол:
– гражданство:
– етнически произход:
– специални нужди:
2. Подробности за биологичното семейство:
2.1. Майка:
– три имена:
– ЕГН:
– постоянен адрес:
– настоящ адрес:
– гражданство:
– етнически произход:
– семейно положение:
– дееспособност:
– здравословно състояние:
2.2. Баща:
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– три имена:
– ЕГН:
– постоянен адрес:
– настоящ адрес:
– гражданство:
– етнически произход:
– семейно положение:
– дееспособност:
– здравословно състояние:
2.3. Братя и сестри:
– три имена:
– ЕГН:
– мярка за закрила:
– вписване в регистъра:
– емоционална връзка между децата:
3. Хронология на предприетите мерки за
закрила на детето:
4. Данни за контакти с родители, роднини
или близки:
5. Процедура по вписване в регистъра на деца
за пълно осиновяване:
– П редпоставки за вписване на детето (описание на изпълнен фактически състав на
чл. 84, ал. 1 СК или чл. 84, ал. 2 СК, или
чл. 84, ал. 3 СК):
– Уведомление от ДСП или молба от настойник/попечител до РДСП за вписване
на дет ет о в рег ис т ъра о т ……………. г. с
вх. №……………………..
– И здадена заповед № ……./…………. г. на директора на РДСП за вписване на детето в
регистъра на основание ………………..... (чл. 84,
ал. 1 СК или чл. 84, ал. 2 СК, или чл. 84,
ал. 3 СК):
– С ъобщаване по реда на чл. 61, ал. 1 АПК на
заповедта на участниците в производството
и на заинтересованите лица:
– С ъобщаване по реда на чл. 61, ал. 3 АПК –
причини:
– И нформация за постъпила жалба срещу
заповедта в срока на обжалване:
– Дата на влизане в сила на заповедта:
– Дата на вписване на детето в регистъра:
6. Действия за национално осиновяване:
– И нформация за заседанията на Съвета по
осиновяване, на които е обсъдено досието
на детето, и взетите решения, в това число
данни за определените подходящи осиновяващи и предприетите от тях действия:
– Д ата на заседанието на Съвета по осиновяване при РДСП, на което е взето решение
да бъде уведомен Съветът по международно
осиновяване за детето, и мотиви за взетото
решение (изпълнен фактически състав на
разпоредбата на чл. 113, ал. 2 СК):
7. Становище за необходимост от предприемане на международно осиновяване като крайна
мярка за закрила при отчитане мнението и нагласите на детето (въз основа на становището
от ДСП):
Дата на с ъ с тавяне на доклада:

7388

Име и подпис на
директора на РДСП:
Печат:
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 69 от 2006 г. за изискванията за Добрата
производствена практика при производство на
ветеринарномедицински продукти и активни
субстанции (обн., ДВ, бр. 49 от 2006 г.; изм.,
бр. 6 и 85 от 2010 г. и бр. 66 от 2011 г.)
§ 1. В приложението към чл. 1, ал. 1 се
правят следните изменения и допълнения:
1. В глава първа „Основни изисквания при
производството на ветеринарномедицински
продукти“:
а) в раздел I „Управление на качеството“:
аа) в първото изречение на втория абзац в
„Принципи“ думите „осигуряване на качеството“ се заменят с „управление на качеството“;
бб) точка 1 се изменя така:
„1. Фармацевтична система по качество.
1.1. Осигуряването на качеството е широкообхватна концепция, която се отнася
до всички въпроси, имащи поотделно или
заедно влияние върху качеството на ВМП.
Осигуряването на качеството обхваща всички
организационни мерки с цел да се гарантира,
че ВМП притежават необходимото качество,
съответстващо на употребата им, за която са
предназначени. В този смисъл управлението
на качеството включва и Добрата производствена практика.
1.2. Добрата производствена практика се
прилага за всички етапи от жизнения цикъл
на продукта от производството на ВМП в процес на изпитвания, технологичния трансфер и
търговското производство до преустановяване
на производството на продукта. Системата по
качество може да включва и етапа на фармацевтичното разработване на продукта, за да се
улеснят иновациите и непрекъснатото подобряване на връзката между фармацевтичното
разработване и производствените дейности.
1.3. Видът и обемът на производствените
дейности се вземат предвид при разработването на фармацевтична система по качество,
както и при промяна на вече съществуващата.
При разработването на системата трябва да
се прилагат подходящи принципи и средства
за управление на риска. Някои от аспектите
на системата са приложими за притежателя
на лиценза за производство, а други – само
за отделния производствен обект, ефективността на системата по качество обикновено
се демонстрира на ниво производствен обект.
1.4. Системата за осигуряване на качеството при производството на ВМП трябва да
гарантира, че:
а) ветеринарномедицинският продукт се
произвежда в условията на система по качество, която е разработена, планирана, внедрена,
поддържана и постоянно подобрявана, така
че да гарантира производството на продукти,
отговарящи на съответните изисквания за
качество;

ВЕСТНИК

БРОЙ 91

б) необходимите знания за продукта и
процесите се поддържат през целия жизнен
цикъл на даден продукт;
в) ветеринарномедицинският продукт е
разработен и внедрен по начин, съобразен с
изискванията за ДПП;
г) производствените и контролните операции са точно определени в писмена форма и
съответстват на изискванията за ДПП;
д) отговорностите на ръководния персонал
са ясни и конкретни;
е) са изпълнени всички мерки по контрола
при производството, доставката и използването
на изходни суровини и опаковъчни материали при спазване на изискванията за избор и
контрол на доставчиците;
ж) съществу ват процеси, позвол яващи
управлението на дейностите, извършвани от
изпълнители по договор;
з) разработена е и се прилага ефективна
система за наблюдение и контрол на процесите и качеството на продуктите;
и) резултатите от наблюдението и контрола
на продуктите и процесите се вземат предвид
при освобождаване на партидите, при проучване на отклонения в качеството и във връзка
с предприемане на превантивни действия за
избягване на потенциални бъдещи отклонения;
к) са извършени всички необходими контролни изпитвания на междинните продукти,
други изпитвания по време на производствения
процес, както и дейностите по валидиране;
л) непрекъснато се подобрява, като това
се улеснява чрез прилагане на мерки за подобряване, отговарящи на текущото ниво на
знанията за процеса и продукта;
м) се предприемат мерки за предварителна
оценка на планираните промени и одобряването им преди въвеждане в съответствие със
законодателството;
н) след въвеждане на дадена промяна се
извършва оценка на степента на постигане на
заложените цели и за непредвидени неблагоприятни влияния върху качеството на ВМП;
о) по време на проучване при съмнение
в качеството на ВМП, както и при други
отклонения се извършва анализ на първо
причините; това може да бъде постигнато чрез
прилагане на принципите за управление на
риска за качеството на продуктите; в случаите, когато действителните първопричини за
отклонението не могат да бъдат определени,
трябва да се определят най-вероятните причини и те да бъдат отстранени; когато има
съмнение или бъде определена като причина
за отклонение човешка грешка, обосновано
трябва да се докаже, че са взети предвид и
възможните грешки или недостатъци в процедури, процеси или системи; набелязват се
подходящи коригиращи и/или превантивни
мерки, които се предприемат в съответствие с
констатациите от проучването; ефективността на действията се проследява и оценява в
съответствие с принципите за управление на
риска за качеството на продуктите;
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п) ветеринарномедицинският продукт не се
доставя или продава, преди квалифицираното
лице да е удостоверило, че всяка партида е
произведена и контролирана в съответствие
с документацията на лиценза за употреба и
всички други изисквания, свързани с производството, контрола и освобождаването на ВМП;
р) съществува система от мерки, която
гарантира, че при правилно съхранение и
разпространение в рамките на определения
срок на годност качеството на ВМП се запазва;
с) се извършват самоинспекции и/или
одити по качество, чрез които се оценява
ефективността и приложимостта на системата
за осигуряване на качеството.
1.5. Притежателят на лиценз за производство на ВМП носи отговорност за осигуряване
на ефективна и разполагаща с необходимите
ресурси фармацевтична система по качество
и гарантира, че задълженията, отговорностите
и правомощията са определени, съобщени и
се прилагат в цялата организация. Лидерството и активното участие на органите на
управление на производителя са от голямо
значение за функционирането на системата
по качество, за да се гарантира подкрепата и
ангажираността към системата на персонала
от всички звена на производствения обект.
1.6. Органите на управление на производителя участват в периодичните прегледи на
системата по качество с цел установяване на
възможностите за непрекъснато подобряване
на продуктите, процесите и на самата система.
1.7. Фармацевтичната система по качество се разработва и документира. Изготвя се
„Наръчник по качеството“ или друг подобен
документ, който да съдържа описание на
системата за управление на качеството и на
управленските отговорности.“;
вв) в т. 2, подточка 2.2 се правят следните
изменения и допълнения:
вва) в буква „дд“ след думата „инструкции“
се добавя „в съответствие с фармацевтичната
система по качество“;
ввб) в буква „д“ след думата „операциите“
се добавя „в съответствие с процедурите“;
ввв) съдава се буква „л“:
„л) съществените отклонения се описват
подробно и се проучват с цел установяване на
причините за тяхното възникване; прилагат
се подходящи превантивни и коригиращи
действия.“;
гг) в т. 3, подточка 3.2 се правят следните
изменения и допълнения:
гга) буква „б“ се изменя така:
„б) пробите от изходните суровини, опаковъчните материали, междинните и насипните
ВМП, както и от готовите ВМП да се вземат
от обучен персонал и по утвърдени методи;“
ггб) буква „д“ се изменя така:
„д) крайните ВМП да съдържат активни
субстанции с необходимата чистота, количествен и качествен състав и да са опаковани и
етикетирани съгласно лиценза за употреба;“
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ггв) в буква „ж“ след думата „лицензи“ се
добавя „съгласно раздел ХІV“;
ггг) в буква „з“ след думите „необходими
такива“ се добавя „съгласно раздел ХІІ“;
б) в раздел II „Персонал“ се правят следните изменения и допълнения:
аа) точки 1 и 2 се изменят така:
„1. Общи положения.
1.1. Производителят трябва да разполага с
достатъчен персонал с необходимата квалификация и практически опит. Органите му на
управление трябва да определят и предоставят
адекватни и подходящи ресурси (човешки, финансови, материални, съоръжения и техника)
за въвеждането и поддържането на система за
управление на качеството и непрекъснато да
подобрява ефективността є. Отговорностите
на всеки служител не трябва да са толкова
многобройни, че да създават риск за качеството на производството.
1.2. Производителят трябва да определи
организационната структура и да я представи
в органиграма, в която ясно да е посочена
управленската йерархия и връзките между
ръководителите на производствените отдели,
отделите по контрол на качеството, а когато е приложимо, и ръководителя на отдела
по осигуряване на качеството или екипа по
качество, както и позицията на квалифицираното лице (лица).
1.3. Служителите на отговорни длъжности
трябва да имат длъжностни характеристики,
в които са разписани конкретните им задължения, както и да притежават необходимите
правомощия, за да ги изпълняват. Тези задължения могат да бъдат делегирани на назначени
заместници с подходяща квалификация. Не
трябва да има пропуски или необосновано
припокриване на отговорностите на персонала,
ангажиран с прилагането на ДПП.
1.4. Производителят гарантира въвеждането
на ефективна система за осигуряване на качеството за постигане на целите по качеството,
както и че длъжностите, отговорностите и
правомощията са определени и съгласувани и
се прилагат в цялата организация. Органите
на управление трябва да утвърдят политика по
качеството, описваща общите цели и насоки
за развитие на производителя на ВМП по отношение на качеството, както и да гарантират
постоянната приложимост и ефективност на
системата за управление на качеството и спазването на ДПП чрез участие в периодичните
прегледи на състоянието на системата.
2. Ръководен персонал.
2.1. Органите на управление трябва да определят ръководен персонал, който включва
ръководителя на производство и ръководителя
на контрола на качеството. Към ръководния
персонал се включва и квалифицираното
лице/а в случаите, когато ръководителят на
производство или ръководителят на контрола
на качеството не изпълняват задълженията на
квалифицирано лице по смисъла на чл. 353
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ЗВД. Лицата от ръководния персонал трябва
да бъдат назначени на пълно работно време.
Ръководителите на производството и на контрола на качеството трябва да са напълно
независими един от друг. При големи производствени предприятия е възможно някои
от задълженията по т. 2.3, 2.4 и 2.5 да бъдат
делегирани на други лица. В зависимост от
големината на предприятието може да бъде
назначен отделен ръководител по осигуряване
на качеството или ръководител на екипа по
качеството. Когато е налична такава длъжност, част от отговорностите по т. 2.3, 2.4 и
2.5 може да се споделят между ръководителя
на контрол на качеството и ръководителя на
производството, като в тези случаи трябва
точно да са определени отговорностите и
правомощията им.
2.2. Задълженията на квалифицираното
лице са определени в чл. 353 ЗВД и могат да
бъдат обобщени, както следва:
а) за ВМП, произведени на територията на
Европейския съюз – да гарантира, че всяка
партида е произведена и контролирана в
съответствие с нормативните изисквания и
условията на лиценза за употреба на ВМП;
б) когато ВМП постъпват от трети страни, независимо дали са били произведени в
Европейския съюз, квалифицираното лице
трябва да гарантира, че всяка внесена партида е изследвана и контролирана в страната
вносител съгласно чл. 55, параграф 1, буква
„б“ от Директива 2001/82/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета относно Кодекса на
Общността за ветеринарните лекарствени
продукти (OB L 311 от 28.11.2001 г.).
Квалифицираното лице трябва да потвърди
чрез вписване в регистър или в друг еквивалентен документ, че всяка партида ВМП е
произведена и контролирана в съответствие
с нормативните изисквания преди нейното
освобождаване.
Квалифицираните лица трябва да отговарят
на условията по чл. 353, ал. 2 ЗВД и да бъдат
постоянно и непрекъснато на разположение
на притежателя на лиценза за производство,
за да изпълняват задълженията си. Техните
задължения могат да бъдат делегирани само
на друго квалифицирано лице/а.
2.3. Ръководителят на производството има
следните задължения:
а) да осигурява производството и съхранението на ВМП в съответствие с утвърдената
документация така, че крайният ВМП да
отговаря на определеното качество;
б) да одобрява инструкциите, които се
отнасят до производствените операции, и да
осигурява тяхното точно прилагане;
в) да гара н т и ра, че п роизводс т вената
документация е оценена и подписана от съответното оторизирано лице, преди да бъде
изпратена в звеното за контрол на качеството;
г) да контролира поддръжката на помещенията и оборудването;
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д) да гарантира, че необходимото валидиране е извършено;
е) да гарантира, че необходимото първоначално и последващо обучение на персонала
от неговото звено е проведено.
2.4. Ръководителят на контрола на качеството има следните задължения:
а) одобрява или отхвърля по своя преценка
изходните суровини и опаковъчните материали, междинните, насипните и крайните ВМП;
б) гарантира, че всички необходими изпитвания са проведени и свързаната с това
документация е оценена;
в) одобрява спецификациите, инструкциите за вземане на проби, методите за анализ
и други процедури, свързани с контрола на
качеството;
г) одобрява и контролира възлагателните
договори за лабораторни анализи;
д) осигурява квалификацията и поддържането на помещенията и оборудването в отдела;
е) гарантира, че необходимото валидиране
е извършено;
ж) гарантира, че необходимото първоначално и последващо обучение на персонала
от неговото звено е проведено.
2.5. Ръководителите на производството,
контрола на качеството и където е приложимо,
на осигуряване на качеството имат и следните
общи отговорности, свързани с качеството по
отношение на разработването, ефективното
прилагане, мониторинга и поддържането на
системата за осигуряване на качеството:
а) одобряване на писмените процедури и
други документи, включително и измененията им;
б) наблюдение и контрол на производствената среда;
в) хигиената на предприятието;
г) процесите на валидация;
д) обучение на персонала;
е) одобряване и контролиране на доставчиците на суровини и материали;
ж) одобряване и контролиране на изпълнението на договорите с други производители и изпълнители на възложени дейности,
свързани с ДПП;
з) определяне и контролиране на условията
за съхранение на суровините, материалите и
крайните продукти;
и) съхранение на документацията;
к) контрола за спазване на изискванията
за ДПП;
л) инспектиране, проучване и вземане на
проби с цел контрол на факторите, които могат
да окажат влияние върху качеството на ВМП;
м) участие в управленските прегледи на
изпълнението на процесите, качеството на
продуктите и системата за управление на
качеството и насърчаване на непрекъснатото
подобрение;
н) осигуряване на навременна и ефективна
комуникация и информиране на съответните
управленски нива за проблемите, свързани с
качеството.“;
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бб) създава се т. 5:
„5. Консултанти
Консултантите трябва да притежават подходящо образование, обучение и опит, за да
са в състояние да изпълняват ангажиментите,
за които са наети. Консултантските услуги
се документират, като се посочват името,
адресът, квалификацията и видовете услуги,
предоставяни от консултантите.“;
в) в раздел VI „Контрол на качеството“
т. 2 – 5 се изменят така:
„2. Добра лабораторна практика за контрол
на качеството.
2.1. Помещенията и оборудването на контролните лаборатории трябва да отговарят
на изискванията за помещения на КК, посочени в раздел III. Лабораторното оборудване
не трябва безпричинно да се премества от
една зона с повишен риск в друга с оглед
предотвратяване на кръстосано замърсяване.
Микробиологичните лаборатории трябва да са
организирани така, че да се сведе до минимум
рискът от кръстосано замърсяване.
2.2. Персоналът, помещенията и оборудването в лабораториите трябва да са съобразени
със задачите, наложени от естеството и мащаба
на производствените операции. Използването
на лаборатории по договор за осъществяване
на КК става в съответствие с изискванията,
посочени в раздел VII, и се допуска само
при определени случаи. Това трябва да бъде
отразено в протоколите за КК.
3. Документация.
3.1. Лабораторната документация се води в
съответствие с основните положения, описани
в раздел IV. На разположение на звеното за
КК трябва да бъдат следните документи:
а) спецификации;
б) процедури за вземане на проби и за
извършване на анализ, както и записи (включително аналитични работни протоколи и/
или лабораторни дневници);
в) процедури и записи от калибриране на
апаратурата и поддържане на оборудването;
г) процедури за проучване на лабораторни
резултати, показващи отклонение от спецификациите или от установените тенденции;
д) аналитични протоколи и/или сертификати;
е) данни за наблюдението на средата – когато такива се изискват;
ж) протоколи за валидиране на методите
за анализ – когато това е необходимо.
3.2. Всички документи за КК, които се
отнасят до партидната документация, се съхраняват една година след изтичане срока на
годност на партидата и най-малко пет години
след издаване на сертификата за освобождаване на партидата.
3.3. Препоръчва се някои данни (например
резултати от аналитичните изпитвания, получени количества ВМП, наблюдение и контрол
на средата) да се съхраняват по начин, който
позволява да се направи оценка на тенденци-
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ите. Всички данни, които се отклоняват от
тенденциите или от спецификациите, трябва
да се проучват.
3.4. Освен информацията, която се съдържа в партидната документация, трябва да се
съхраняват и да са лесно достъпни и оригиналните данни, които се съдържат в работните
протоколи или в лабораторните дневници.
4. Вземане на проби.
4.1. Вземането на проби се извършва в
съответствие с одобрените процедури, които
включват:
а) метод, който се използва при вземането
на проби;
б) оборудване, което трябва да се използва;
в) количество на пробите, които трябва
да бъдат взети;
г) инструкции за изискванията при разделяне и разпределяне на взети проби;
д) вид и състояние на контейнера, който
трябва да бъде използван;
е) начин на идентификация на контейнера;
ж) всички предпазни мерки и условия при
вземане на пробата, особено по отношение
на стерилни и вредни материали;
з) условия за съхранение на пробата;
и) инструкции за почистване и складиране
на оборудването за вземане на проби.
4.2. Референтните проби са представителни
за съответната партида изходен материал,
суровина или ВМП, от която са взети. Могат да се вземат и други проби за контрол
на особено важни етапи от производствения
процес (например началото или края на процеса). Плановете за вземане на проби трябва
да са обосновани и да се изготвят съгласно
принципите за управление на риска.
4.3. Всеки контейнер с проба носи етикет,
обозначаващ съдържанието, партидния номер,
датата на вземане на пробата и контейнера,
от който е взета. С взетите проби трябва да
се работи по начин, който предотвратява
смесването им и неблагоприятното им повлияване от условията на средата.
5. Изпитвания.
5.1. Аналитичните методи се валидират.
Лаборатория, в която не е извършено първоначалното валидиране на използван аналитичен
метод, трябва да потвърди пригодността на
този метод. Всички изпитвания, посочени в
лиценза за употреба или в регистрационната
документация на продукта, се провеждат в
съответствие с одобрените методи.
5.2. Получените при изпитванията резултати се протоколират и се проверява тяхната
последователност и съответствие. Всички
изчисления трябва да бъдат проверени.
5.3. Протоколите от проведените изпитвания трябва да съдържат най-малко:
а) наименование на материала, суровината
или ВМП, а когато е необходимо, и фармацевтичната форма;
б) партиден номер и когато е необходимо – наименование на производителя и/или
доставчика;
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в) препращане към съответната спецификация и метод за изпитване;
г) резултати от изпитванията, които включват наблюденията, изчисленията и справки с
всички аналитични сертификати;
д) дата на изпитването;
е) инициали на лицата, провели изпитванията;
ж) инициали на лицата, проверили изпитванията и изчисленията на резултатите;
з) недвусмислено заключение за освобождаване или отхвърляне (или друго решение) с
дата и подпис на определеното отговорно лице;
и) данни за използваното оборудване.
5.4. Всички контролни изпитвания по време
на производствения процес, включително и
тези, извършвани в производствените помещения от производствения персонал, се извършват в съответствие с процедури, одобрени от
звеното за КК. Резултатите се документират.
5.5. Лабораторните реактиви, мерителните стъклени съдове, стандартните разтвори,
стандартните вещества и хранителните среди
се приготвят и контролират в съответствие с
утвърдени процедури, като се спазват изискванията за качеството им. Контролирането
им трябва да е съобразено с тяхното предназначение и наличните данни за стабилност.
5.6. Референтните стандарти трябва да съответстват на тяхното предназначение. Трябва
да са сертифицирани и статусът им да бъде
ясно определен и документиран. Предпочита
се използването на първични референтни
стандарти (сертифицирани сравнителни материали), произхождащи от официално признат
източник. Използването на вторични стандарти се разрешава, когато документирано
може да се проследи връзката им с първичните референтни стандарти. Тези стандарти
трябва да се използват по предназначение
съгласно данните в съответните монографии,
освен ако не са определени други условия от
страна на БАБХ.
5.7. Лабораторните реактиви, разтворите,
референ т ни те стан дар т и и х рани телни те
среди трябва да са означени с датата на приготвянето и подписа на лицето, което ги е
приготвило. Върху етикета на реактивите и
хранителните среди се посочват и крайният
срок за използването им и специфичните
услови я за съх ранението им. Разтворите,
предназначени за титруване, трябва да бъдат
с означена дата на последна стандартизация
и последен действителен фактор.
5.8. Когато е необходимо, върху опаковката
трябва да се посочва датата на получаването
на вещества, които се използват при изпитвани ята (например реактиви, стандартни
вещества), както и указания за тяхното използване и съхранение. В някои случаи при
получаването на някои реактиви или преди
използването им те се подлагат на изпитване
за идентичност и/или на други изпитвания.
5.9. Хранителни те среди т рябва да се
изготвят в съответствие с изискванията на
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производителя им, освен ако не е научно
обоснован друг начин. Разтежната способност
на всички хранителни среди трябва да бъде
потвърдена преди използването им.
5.10. Използваните микробиологични среди и щамове трябва да се деконтаминират в
съответствие с процедура и да се унищожат
по начин, който не допуска кръстосано замърсяване и задържане на остатъци от тях.
Срокът на годност на изготвените среди трябва
да бъде посочен и научнообоснован.
5.11. Опитните животни, които се използват
при изпитване на компоненти, материали или
продукти, се поставят под карантина преди използването им. Те се отглеждат и контролират
по начин, който осигурява пригодността им
за изпитването, за което са предназначени. Те
трябва да са идентифицирани, а съответната
документация да се води така, че да показва
обстоятелствата, при които са използвани.“;
г) раздел VIІ „Възлагателно производство
и анализ“ се изменя така:
„Раздел VIІ
Възложени дейности
Принципи
Всяка дейност, свързана с Добрата производствена практика, осъществяването на която
се възлага на външен изпълнител, трябва да
бъде точно определена, одобрена и контролирана, за да не се допусне отклонение в даден
процес или в качеството на ВМП. Задълженията на всяка от страните се уреждат с договор.
Системата за управление на качеството на
възложителя трябва да посочва начина, по
който квалифицираното лице, отговорно за
освобождаване на партидите, ще изпълнява
своите задължения и отговорности.
1. Общи положения
1.1. За всичк и възложени дейности се
сключва писмен договор, в който се посочват
свързаните с тях ВМП и операции, както и
техническите изисквания, имащи отношение
към тези дейности.
1.2. Ангажиментите, произтичащи от договора за възложена дейност, включително
промените в техническите и други споразумения, трябва да съответстват на нормативно
установените изисквания и на лиценза за
употреба на съответния ВМП, когато това е
приложимо.
1.3. Когато притежателят на лиценза за
употреба на ВМП и неговият производител
не са едно и също лице, отношенията между
тях трябва да бъдат уредени в съответствие
с изискванията на наредбата.
2. Възложител
2.1. Фармацевтичната система по качество
на възложителя трябва да предвижда извършването на преглед и контрол на всички възложени дейности. Отговорност на възложителя
е да осигури необходимите механизми за осъществяване на този контрол. Механизмите за
контрол трябва да се основават на принципите
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за управление на риска за качеството, като
се има предвид следното:
2.1.1. Преди възлагане на дадена дейност
отговорност на възложителя е да се увери,
че изпълнителят притежава законово право,
качества и компетентност да изпълнява възложените му дейности. Възложителят гарантира
чрез договора с изпълнителя, че принципите
на ДПП се спазват.
2.1.2. Възложителят предоставя на изпълнителя цялата информация, която е необходима
за изпълнението на дейностите по договора,
в съответствие с нормативните изисквания
и лиценза за употреба на съответния ВМП.
Възложителят гарантира, че изпълнителят е
запознат с естеството на ВМП и възможните
рискове при работа с този продукт за помещенията, оборудването, персонала, материалите
и други продукти.
2.1.3. Възложителят трябва да следи и
преглежда работата на изпълнителя, както и
да контролира въвеждането на необходими
подобрения.
2.2. Възложителят носи отговорност за
прегледа и оценката на документацията и
резултатите, свързани с възложените дейности. Възложителят трябва да гарантира
чрез собствени проверки или на базата на
потвърждение, получено от квалифицираното
лице на изпълнителя, че всички продукти и
материали, които му се предоставят от изпълнителя, са произведени в съответствие с ДПП
и лиценза за употреба на съответния продукт.
3. Изпълнител
3.1. Изпълнителят е длъжен да изпълнява
задълженията си по договора по начин, който
удовлетворява възложителя, като разполага с
необходимите помещения, оборудване, знания,
опит и компетентен персонал.
3.2. Изпълнителят трябва да гарантира, че
продуктите, материалите и информацията,
които му се предоставят от възложителя, са
подходящи за предназначението си.
3.3. Изпълнителят няма право да възлага на трети страни каквато и да е част от
дейностите, които са му възложени по договора, без предварителна оценка и одобрение
от страна на възложителя. Споразуменията
между изпълнителя и третите страни трябва
да гарантират, че информацията и данните,
включително тези, свързани с процедурата по
одобряване на третата страна, се предоставят
при условията, посочени в договора между
възложителя и изпълнителя.
3.4. Извън предвидените в договора условия изпълнителят няма право да въвежда
промени без съгласието на възложителя с
оглед недопускане неблагоприятно повлияване
върху качеството на извършваните дейности
по възлагателния договор.
3.5. Всички възложени дейности, извършвани от изпълнителя, включително договорът с
възложителя, са обект на проверки от страна
на БАБХ, за което изпълнителят трябва да
е информиран.
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4. Договор
4.1. Между възложителя и изпълнителя
се сключва договор, чрез който се определят
отговорностите на страните и начините за комуникация, свързани с възложените дейности.
Техническата страна на договора се изготвя от
компетентни лица, които имат необходимите
познания в съответните области, свързани с
възложените дейности, както и познания по
Добра производствена практика. Всички условия по договора трябва да са в съответствие
с норамативните изисквания и с лиценза за
употреба на ВМП, като се одобряват и от
двете страни.
4.2. В договора се посочват задълженията
и отговорностите на страните за всеки етап
от възложената дейност, като управление на
данните, технологичен трансфер, доставчици,
наемане на трети страни за подизпълнители,
качество на материалите и закупуването им,
изпитване и освобождаване на материали,
контрол на производството и контрол на
качеството (включително контрол по време
на производството, вземане на проби и извършване на анализи).
4.3. Производствената, аналитичната и търговската документация, свързана с възложените
дейности, както и референтните проби се съхраняват от възложителя или от друго лице по
начин, осигуряващ достъпа на възложителя до
тях. Документацията, необходима за оценка на
качеството на продукт ите, в случай на оплаквания, съмнение за отклонение в качеството
или при съмнение за фалшифициран продукт
трябва да е достъпна за възложителя и да е
описана в съответните процедури.
4.4. Договорът трябва да позволява на възложителя да провежда одити на възложените
дейности, извършвани от изпълнителя или от
одобрените подизпълнители.“
2. В глава четвърта „Документи, свързани
с Добрата производствена практика“ се създава раздел ІІІ:
„Раздел ІІІ
Международни хармонизирани изисквания за
сертифициране на партиди
1. Общи положения
В съответствие със споразуменията за
взаимно признаване, сключени между Европейския съюз и трети страни, се изисква
прилагането на сертификационна схема за лекарствените продукти във връзка със спазване
на принципите за ДПП. Партиден сертификат
за лекарствен продукт се изисква също при
сключени споразумения за оценка на съответствието и одобряването на индустриални
продукти и други свързани с ДПП споразумения между Европейския съюз и трети страни.
Всяка партида ВМП, доставяна между страни, участващи в споразуменията, трябва да е
съпроводена от партиден сертификат, издаден
от производителя є в страната износител.
Всички производствени обекти, участващи
в производството на партидата, трябва да се
намират на територията на страната, която
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издава сертификата, или на територията на
друга страна, участваща в споразумението
за взаимно признаване. В съответствие със
споразумението за оценка на съответствието
и одобряването на индустриални продукти
между Европейския съюз и Израел всички
места за контрол на качеството трябва да се
намират на територията на Израел или на
държава – членка на ЕС.
Партидният сертификат се издава след
провеждане на пълни количествени и качествени изследвания на активните субстанции и
ексципиентите от съществено значение, за да се
гарантира, че качествата на продукта отговарят
на изискванията на лиценза му за употреба в
страната вносител. С партидния сертификат
се удостоверява, че партидата отговаря на
съответните спецификации и е произведена
съгласно изискванията на лиценза за употреба
на ВМП в страната вносител, използвани са
утвърдените аналитични методи и получените
резултати отговарят на изискванията за този
ВМП. Сертификатът съдържа текст, в който
се посочва, че партидната документация,
свързана с производството, опаковането и
контрола на качеството, е проверена и отговаря на изисквания за ДПП. Сертификатът се
подписва от лицето, отговорно за сертифициране на партидата, и потвърждава, че същата
е освободена за продажба, доставяне и/или
износ. Вносителят трябва да разполага със
сертификата за освобождаване на партидата
ВМП, издаден от страната износител, и да го
съхранява. При поискване този сертификат се
предоставя на регулаторните власти в страната
вносител. Партидният сертификат потвърждава съответствието на дадена партида ВМП с
изискванията за ДПП и с лиценза за употреба
на продукта и позволява на вносителя да не я
подлага на повторни контролни изпитвания.
Когато е приложимо, партиден сертификат
може да се издава и за междинен, насипен
или частично опакован продукт, както и за
активни субстанции, предназначени за производство на ВМП, или за ВМП в процес на
разработване и предназначени за клинични
изпитвания.
2. Партидният сертификат трябва да съдържа следната информация:
а) данни за производителя на партидата в
страната износител;
б) наименование на продукта;
в) страна вносител;
г) номер на лиценза за употреба или номер
на разрешителното за клинични изпитвания;
д) концентрация/активност;
е) фармацевтична форма;
ж) вид и размер на опаковката;
з) партиден номер;
и) дата на производство;
к) дата на изтичане срока на годност;
л) име, адрес и номер на лиценза на всеки
обект за производство и контрол на качеството
на партидата;
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м) номер и дата на сертификата за Добра
производствена практика на всеки обект за
производство и контрол на качеството на
партидата или препращане към базата данни
EudraGMP;
н) резултати от извършените анализи;
о) допълнителна информация (например
условия за съхранение и транспортиране);
п) становище от лицето, подписващо сертификата, съдържащо следния текст: „Декларирам, че съдържащата се в този сертификат
информация е вярна и точна. Партидата ВМП
е произведена, опакована, етикетирана и подложена на анализи за контрол на качеството
в посочените в този сертификат обекти, в
съответствие с изискванията на Добрата производствена практика, приложими в страната
износител, и в съответствие с условията на
лиценза за употреба на ВМП или спецификациите за ВМП в процес на разработване в
страната вносител. Партидната документация,
свързана с производството, опаковането и
контрола на качеството, е проверена и отговаря на изисквания за ДПП.“;
р) име и длъжност на лицето, което разрешава освобождаването на партидата;
с) дата и подпис на лицето, което разрешава
освобождаването на партидата.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Васил Грудев
7380

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., бр. 53 и 63 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 3 ал. 1 се изменя така:
„(1) Месечният размер на целевата помощ
за отопление се определя на база левовата
равностойност на 385 квтч електроенергия,
от които 280 квтч дневна и 105 квтч нощна
електроенергия, по осреднена крайна продажна цена на електроенергията за битов
потребител към 31 октомври на текущата
календарна година.“
Преходна и заключителна разпоредба
§ 2. Разпоредбата на § 1 се прилага и за отпуснатите до влизането в сила на тази наредба
целеви помощи за отопление за отоплителен
сезон 2014/2015 г.
Министър:
Йордан Христосков
7531
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЗАПОВЕД № РД-01-311
от 9 октомври 2014 г.
На основание чл. 1, буква „б“ и чл. 4, т. 3
от Конвенция № 50 на Съвета на Европа за
разработване на Европейската фармакопея от
22 юли 1964 г., допълнена с Протокол № 134 от
1 ноември 1992 г. и ратифицирана със Закона за
ратифициране на Конвенция № 50 на Съвета на
Европа за разработване на Европейската фармакопея (ДВ, бр. 55 от 2004 г.), Резолюция АР-СРН
(14) 4 на Съвета на Европа и чл. 12, ал. 3 и 4 от
Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина нареждам:
1. Определям 1 април 2015 г. за дата на отпадане на територията на Република България на
монографията за Liquorice ethanolic liquid extract,
standardised (1536) (Стандартизиран течен етанолов екстракт от сладник), съставляваща част от
Европейската фармакопея.
Заповедта да се публикува и на страницата
на Изпълнителната агенция по лекарствата в
интернет.
Министър:
М. Ненков
7484

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-815
от 20 октомври 2014 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113,
ал. 2 и чл. 109, ал. 2 от Закона за биологичното
разнообразие поради обстоятелството, че са
унищожени:
1. Заличавам от Държавния регистър на защитените природни обекти следните вековни дървета:
1.1. Вековно дърво от вида летен дъб (Quercus
robur), намиращо се в местността Поповия геран
в землището на с. Силен, община Стамболово,
област Хасково, обявено със Заповед № 1139 от
12.11.1983 г. на КОПС при МС (ДВ, бр. 100 от
1983 г.). Вековното дърво е заведено в Държавния регистър на защитените природни обекти
под № 1567.
1.2. Вековно дърво от вида бряст (Ulmus sp.),
намиращо се в местност Килника, землището на
с. Браница, община Харманли, област Хасково,
обявено със Заповед № 1139 от 12.11.1983 г. на
КОПС при МС (ДВ, бр. 100 от 1983 г.). Вековното дърво е заведено в Държавния регистър на
защитените природни обекти под № 1571.

2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
Заповедта подлежи на обжалванe по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

7480

Министър:
Св. Жекова

ЗАПОВЕД № РД-816
от 20 октомври 2014 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113,
ал. 2 и чл. 109, ал. 2 от Закона за биологичното
разнообразие поради обстоятелството, че са
унищожени:
1. Заличавам от Държавни я регист ър на
защитените природни обекти следните вековни
дървета:
1.1. Три броя вековни дървета от вида летен
дъб (Quercus robur), намиращи се в местността
Параклиса, землището на с. Скобелево, община Димитровград, област Хасково, обявени
със Заповед № 1301 от 5.05.1974 г. на МГОПС,
съгласно която попадат в група от 12 вековни
летни дъба. Вековните дървета са заведени в
Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 674.
1.2. Два броя вековни дървета от вида летен
дъб (Quercus robur), намиращи се в двора на
училището в землището на с. Болярски извор,
община Харманли, област Хасково, обявени със
Заповед № 1139 от 12.11.1983 г. на КОПС при МС
(ДВ, бр. 100 от 1983 г.). Вековните дървета са
заведени в Държавния регистър на защитените
природни обекти под № 1556 и № 1557.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
Заповедта подлежи на обжалванe по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

7481

Министър:
Св. Жекова

ЗАПОВЕД № РД-819
от  20 октомври 2014 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113,
ал. 2 и чл. 109, ал. 2 от Закона за биологичното
разнообразие поради обстоятелството, че са изсъхнали и невъзстановимо увредени:
1. Заличавам от Държавния регистър на защитените природни обекти 2 бр. вековни дървета
от вида летен дъб (Quercus robur), обявени в група
от 5 бр. летни дъба, намиращи се в землището
на с. Рибен, община Долна Митрополия, област
Плевен, обявени със Заповед № 284 от 4.05.1979 г.
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на Комитета по опазване на природната среда
при Министерския съвет (ДВ, бр. 45 от 1979 г.).
Вековните дървета са заведени в Държавния регистър на защитените природни обекти под № 1353.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
Заповедта подлежи на обжалванe по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Св. Жекова
7482
ЗАПОВЕД № РД-820
от 21 октомври 2014 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113,
ал. 2 и чл. 109, ал. 2 от Закона за биологичното
разнообразие поради обстоятелството, че са невъзстановимо увредени:
1. Заличавам от Държавния регистър на защитените природни обекти следните вековни дървета:
1.1. Два броя вековни дървета от вида бук
(Fagus sylvatica), намиращи се в землището на
с. Смилян, община Смолян, област Смолян,
обявени с Постановление № 4044 от 9.05.1949 г.
на Министерството на горите. Вековните дървета
са заведени в Държавния регистър на защитените
природни обекти под № 288 и № 932.
1.2. Вековно дърво от вида обикновен смърч
(Picea abies), намиращо се на територията на
ЮЦДП – ТП „ДГС – Смилян“, землището на
с. Смилян, община Смолян, област Смолян,
обявено с Постановление № 4044 от 9.05.1949 г.
на Министерството на горите. Вековното дърво
е заведено в Държавния регистър на защитените
природни обекти под № 289.
1.3. Вековно дърво от вида бук (Fagus sylvatica),
обявено в група от 3 бр. вековни дървета, намиращо се в землището на с. Турян, община
Смолян, област Смолян. Обявено е със Заповед
№ 279 от 10.04.1981 г. на Комитета по опазване на
природната среда към Министерския съвет (ДВ,
бр. 35 от 1981 г.). Вековното дърво е заведено в
Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 1271.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
Заповедта подлежи на обжалванe по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Вл. Дончев
7483
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СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ
РЕШЕНИЕ № РД-05-150
от 21 октомври 2014 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 21.10.2014 г., разгледа
въпроса за обявяване на конку рс за издаване
на лицензи я за радиодейност за гр. Тервел,
област Добрич.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 575 от 19.08.2014 г. е предоставила на Съвета
за електронни медии акт уална информаци я
относно свободните радиочестоти за гр. Тервел.
Към решението е приложен и проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресу рс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване, и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
Съветът с оглед демографската картина на
района (по данни, публикувани на електронната
страница на НСИ) намира за целесъобразно
една от програмите, за които ще се издадат
лицензии, да е със специализиран профил – насочена към аудитория над 35 години, а другата – с общ (политематичен) профил.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а
ЗРТ и полу чената информация за наличие на
свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе
два конку рса, като честотата, за която взема
това решение, е посочена в приложението.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда
в интерес на обществото, обсъди въпроса за
програмния профил на радиопрограмата, която
да се разпространява на честота 98.0 MHz за
гр. Тервел.
Съветът прецени, че с оглед възможност та
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конку рентна медийна среда
и условия за нейното развитие на регионално
ниво, слушателската аудитория в региона да
полу чи достъп до нови български радиопро
грами и потребителите да имат алтернативен
избор, което е п редпоставка за високо качество на предлаганата услуга, програмата,
за създаването на която ще бъде лицензиран
доставчик на радиоуслуги (радиооператор) в
обявения с това решение конку рс, следва да
бъде със специализиран профил, предназначена
за аудитория над 35 години.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице предвидените от ЗРТ условия за откриване
на конк у рс за осъществяване на ра диодейност чрез използване на налични и/или нови
електронни съобщителни мрежи за наземно
аналогово радиоразпръскване за гр. Тервел.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за
радиото и телевизията и с Решение на К РС
№ 575 от 19.08.2014 г. Съветът за електронни
медии реши:
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ДЪРЖАВЕН

Да открие неприсъствен конку рс за осъществяване на радиодейност – създаване на
програма със специализиран профил, предназначена за аудитория над 35 години, разпространявана чрез използване на налични и/или нови
електронни съобщителни мрежи за наземно
аналогово радиоразпръскване за гр. Тервел, за
честотно назначение с технически параметри,
посочени в приложението.
Датата, м ясто то и часът на п ровеж дане
на конку рса са: 17 февруари 2015 г., София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие до 12 януари 2015 г. (понеделник) вк лючително на адрес – София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5,
деловодство, от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Конку рсните книжа се закупуват от 17 до
20 ноември 2014 г. включително на адрес – София, бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б
(каса), от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Решен ие т о под леж и на о бж а л ва не п р ед
Върховния административен съд чрез Съвета
за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
Г. Лозанов
Приложение
Честота:

98.0 MHz

Адрес, населено място:

гр. Тервел

Адрес, точка на излъчване:

РРС Тервел

Географски координати:
Северна ширина

43N44 14

Географски координати:
Източна дължина

27Е24 55

Надморска височина на кота
терен:

250 m

Максимална мощност на изхода на предавателя:

до 50 W

Максимална ефективно излъчена мощност:

до 100 W

Максимална ефективна височина на АФС:

до 500 m

Медианна стойност на интензитета на ЕМП:
7407

54 dB (µV/m).

РЕШЕНИЕ № РД-05-151
от 21 октомври 2014 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 21.10.2014 г., разгледа въпроса
за обявяване на конкурс за издаване на лицензия
за радиодейност за гр. Провадия, област Варна.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 575 от 19.08.2014 г. е предоставила на Съвета
за електронни медии актуална информация относно свободните радиочестоти за гр. Провадия.
Към решението е приложен и проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 7

осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване, и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а
ЗРТ и получената информация за наличие на
свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе
един конкурс, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда
в интерес на обществото, обсъди въпроса за
програмния профил на радиопрограмата, която
да се разпространява на честота 107.2 MHz за
гр. Провадия.
Съветът прецени, че с оглед възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда
и условия за нейното развитие на регионално
ниво, слушателската аудитория в региона да
получи достъп до нови български радиопро
грами и потребителите да имат алтернативен
избор, което е предпоставка за високо качество
на предлаганата услуга, програмата, за създаването на която ще бъде лицензиран доставчик на
радиоуслуги (радиооператор) в обявения с това
решение конкурс, следва да бъде със специализиран профил, предназначена за аудитория от
20 до 45 години.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Провадия.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото
и телевизията и с Решение на КРС № 575 от
19.08.2014 г. Съветът за електронни медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
със специализиран профил, предназначена за
аудитория от 20 до 45 години, разпространявана чрез използване на налични и/или нови
електронни съобщителни мрежи за наземно
аналогово радиоразпръскване за гр. Провадия,
за честотно назначение с технически параметри,
посочени в приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 17 февруари 2015 г., София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие до 12 януари 2015 г. (понеделник) включително на адрес – София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5,
деловодство, от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 17 до
20 ноември 2014 г. включително на адрес – София, бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б
(каса), от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Решен ие т о под леж и на обж а л ва не п ред
Върховния административен съд чрез Съвета
за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
Г. Лозанов
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ДЪРЖАВЕН
Приложение

Честота:

107.2 MHz

Адрес, населено място:

гр. Провадия

Адрес, точка на излъчване:

РРС Провадия

Географски координати:
Северна ширина

43N1048

Географски координати:
Източна дължина

27Е2602

Надморска височина на кота
терен:
200 m
Максимална мощност на
изхода на предавателя:

до 50 W

Максимална ефективно
излъчена мощност:

до 100 W

Максимална ефективна височина на АФС:
до 500 m
Медианна стойност на интензитета на ЕМП:
54 dB (µV/m).
7408
РЕШЕНИЕ № РД-05-152
от 21 октомври 2014 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание,
проведено на 21.10.2014 г., разгледа въпроса за
обявяване на конкурс за издаване на лицензия за
радиодейност за гр. Якоруда, област Благоевград.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 575 от 19.08.2014 г. е предоставила на Съвета
за електронни медии актуална информация относно свободните радиочестоти за гр. Якоруда.
Към решението е приложен и проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване, и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а
ЗРТ и получената информация за наличие на
свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе
един конкурс, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда
в интерес на обществото, обсъди въпроса за
програмния профил на радиопрограмата, която
да се разпространява на честота 107.5 MHz за
гр. Якоруда.
Съветът прецени, че с оглед възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нови български радиопрограми и потребителите да имат алтернативен избор, което
е предпоставка за високо качество на предлаганата услуга, програмата, за създаването на която
ще бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги
(радиооператор) в обявения с това решение конкурс, следва да бъде със специализиран профил,
предназначена за аудитория от 20 до 45 години.

ВЕСТНИК
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С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Якоруда.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията и с Решение на КРС № 575 от
19.08.2014 г. Съветът за електронни медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
със специализиран профил, предназначена за
аудитория от 20 до 45 години, разпространявана
чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване за гр. Якоруда, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 17 февруари 2015 г., София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие до 12 януари
2015 г. (понеделник) включително на адрес – София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство,
от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 17 до
20 ноември 2014 г. включително на адрес – София, бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б
(каса), от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
Г. Лозанов
Приложение
Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:
Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на кота
терен:
Максимална мощност на изхода на предавателя:
Максимална ефективно
излъчена мощност:
Максимална ефективна височина на АФС:
Медианна стойност на интензитета на ЕМП:
7409

107.5 MHz
гр. Якоруда
ТВРС Якоруда,
м. Светица
42N0017
23Е3654
1102 m
до 50 W
до 100 W
до 500 m
54 dB (µV/m).

РЕШЕНИЕ № РД-05-153
от 21 октомври 2014 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 21.10.2014 г., разгледа въпроса
за обявяване на конкурс за издаване на лицензия
за радиодейност за гр. Мадан, област Смолян.
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ДЪРЖАВЕН

След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 575 от 19.08.2014 г. е предоставила на Съвета за електронни медии актуална информация
относно свободните радиочестоти за гр. Мадан.
Към решението е приложен и проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване, и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
Съветът с оглед демографската картина на
района (по данни, публикувани на електронната
страница на НСИ) намира за целесъобразно една
от програмите, за които ще се издадат лицензии,
да е със специализиран профил – насочена към
аудитория над 35 години, а другата – с общ (политематичен) профил.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а ЗРТ
и получената информация за наличие на свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе два
конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да се
разпространява на честота 95.6 MHz за гр. Мадан.
Съветът прецени, че с оглед възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нови български радиопрограми и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с това решение конкурс,
следва да бъде с общ (политематичен) профил.
В нея задължително да присъстват предавания
с информационна, образователна, културна и
развлекателна насоченост, предназначени за
преобладаваща част от населението на града.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Мадан.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията и с Решение на КРС № 575 от
19.08.2014 г. Съветът за електронни медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
с общ (политематичен) профил, разпространявана
чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване за гр. Мадан, за честотно
назначение с технически параметри, посочени
в приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 17 февруари 2015 г., София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
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СЕМ приема заявления за участие до 12 януари
2015 г. (понеделник) включително на адрес – София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство,
от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 17 до
20 ноември 2014 г. включително на адрес – София, бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б
(каса), от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
Г. Лозанов
Приложение
Честота:
95.6 MHz
Адрес, населено място:
гр. Мадан
Адрес, точка на излъчване: в административните граници на
населеното място
Географски координати:
Северна ширина
41N3016
Географски координати:
Източна дължина
24Е5633
Надморска височина на кота
терен:
718 m
Максимална мощност на
изхода на предавателя:
до 1000 W
Максимална ефективно
излъчена мощност:
до 3000 W
Максимална ефективна
височина на АФС:
до 500 m
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:
66 dB (µV/m).
7410
РЕШЕНИЕ № РД-05-154
от 21 октомври 2014 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 21.10.2014 г., разгледа въпроса
за обявяване на конкурс за издаване на лицензия
за радиодейност за гр. Мадан, област Смолян.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 575 от 19.08.2014 г. е предоставила на Съвета за електронни медии актуална информация
относно свободните радиочестоти за гр. Мадан.
Към решението е приложен и проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване, и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
Съветът с оглед демографската картина на
района (по данни, публикувани на електронната
страница на НСИ) намира за целесъобразно една
от програмите, за които ще се издадат лицензии,
да е със специализиран профил – насочена към
аудитория над 35 години, а другата – с общ (политематичен) профил.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а ЗРТ
и получената информация за наличие на свобо-
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ден радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе два
конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да се
разпространява на честота 97.3 MHz за гр. Мадан.
Съветът прецени, че с оглед възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нови български радиопрограми и потребителите да имат алтернативен избор, което
е предпоставка за високо качество на предлаганата услуга, програмата, за създаването на която
ще бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги
(радиооператор) в обявения с това решение конкурс, следва да бъде със специализиран профил,
предназначена за аудитория над 35 години.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Мадан.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията и с Решение на КРС № 575 от
19.08.2014 г. Съветът за електронни медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
със специализиран профил, предназначена за
аудитория над 35 години, разпространявана чрез
използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване за гр. Мадан, за честотно
назначение с технически параметри, посочени
в приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 17 февруари 2015 г., София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие до 12 януари
2015 г. (понеделник) включително на адрес – София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство,
от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 17 до
20 ноември 2014 г. включително на адрес – София, бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б
(каса), от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
Г. Лозанов
Приложение
Честота:

97.3 MHz

Адрес, населено място:

гр. Мадан

Адрес, точка на излъчване:

в административните граници
на населеното
място

Географски координати:
Северна ширина

41N3016

ВЕСТНИК
Географски координати:
Източна дължина

БРОЙ 91
24Е5633

Надморска височина на кота
терен:
718 m
Максимална мощност на изхода на предавателя:
до 1000 W
Максимална ефективно
излъчена мощност:

до 3000 W

Максимална ефективна
височина на АФС:

до 500 m

Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:
7411

66 dB (µV/m).

РЕШЕНИЕ № РД-05-155
от 21 октомври 2014 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 21.10.2014 г., разгледа въпроса
за обявяване на конкурс за издаване на лицензия
за радиодейност за гр. Каолиново, област Шумен.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 575 от 19.08.2014 г. е предоставила на Съвета за
електронни медии актуална информация относно
свободните радиочестоти за гр. Каолиново. Към
решението е приложен и проект на разрешение за
ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово
радиоразпръскване, и приложение, съдържащо
съответните технически параметри.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а
ЗРТ и получената информация за наличие на
свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе
един конкурс, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда
в интерес на обществото, обсъди въпроса за
програмния профил на радиопрограмата, която
да се разпространява на честота 99.8 MHz за
гр. Каолиново.
Съветът прецени, че с оглед възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нови български радиопрограми и потребителите да имат алтернативен избор, което
е предпоставка за високо качество на предлаганата услуга, програмата, за създаването на която
ще бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги
(радиооператор) в обявения с това решение конкурс, следва да бъде със специализиран профил,
предназначена за аудитория от 20 до 45 години.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Каолиново.

БРОЙ 91
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На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията и с Решение на КРС № 575 от
19.08.2014 г. Съветът за електронни медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
със специализиран профил, предназначена за
аудитория от 20 до 45 години, разпространявана
чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване за гр. Каолиново, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 24 февруари 2015 г., София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие до 19 януари
2015 г. (понеделник) включително на адрес – София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство,
от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 17 до
20 ноември 2014 г. включително на адрес – София, бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б
(каса), от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
Г. Лозанов
Приложение
Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:
Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на кота
терен:
Максимална мощност на изхода на предавателя:
Максимална ефективно
излъчена мощност:
Максимална ефективна височина на АФС:
Медианна стойност на интензитета на ЕМП:
7412

99.8 MHz
гр. Каолиново
ТВР – Каолиново
43N3648
27Е0507
300 m
до 50 W
до 100 W
до 500 m
54 dB (µV/m).

РЕШЕНИЕ № РД-05-156
от 21 октомври 2014 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 21.10.2014 г., разгледа въпроса
за обявяване на конкурс за издаване на лицензия
за радиодейност за гр. Кубрат, област Шумен.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 575 от 19.08.2014 г. е предоставила на Съвета за електронни медии актуална информация
относно свободните радиочестоти за гр. Кубрат.

ВЕСТНИК
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Към решението е приложен и проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване, и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а
ЗРТ и получената информация за наличие на
свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе
един конкурс, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да се
разпространява на честота 96.7 MHz за гр. Кубрат.
Съветът прецени, че с оглед възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нови български радиопрограми и потребителите да имат алтернативен избор, което
е предпоставка за високо качество на предлаганата услуга, програмата, за създаването на която
ще бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги
(радиооператор) в обявения с това решение конкурс, следва да бъде със специализиран профил,
предназначена за аудитория над 35 години.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Кубрат.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията и с Решение на КРС № 575 от
19.08.2014 г. Съветът за електронни медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
със специализиран профил, предназначена за
аудитория над 35 години, разпространявана чрез
използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване за гр. Кубрат, за честотно
назначение с технически параметри, посочени
в приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 24 февруари 2015 г., София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие до 19 януари
2015 г. (понеделник) включително на адрес – София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство,
от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 17 до
20 ноември 2014 г. включително на адрес – София, бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б
(каса), от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
Г. Лозанов
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Приложение

Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:
Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на кота
терен:
Максимална мощност на изхода на предавателя:
Максимална ефективно
излъчена мощност:
Максимална ефективна височина на АФС:
Медианна стойност на интензитета на ЕМП:
7413

96.7 MHz
гр. Кубрат
пощата
43N4749
26Е2958
235 m
до 50 W
до 100 W
до 500 m
54 dB (µV/m).

РЕШЕНИЕ № РД-05-157
от 21 октомври 2014 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 21.10.2014 г., разгледа въпроса
за обявяване на конкурс за издаване на лицензия
за радиодейност за гр. Нови пазар, област Шумен.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 575 от 19.08.2014 г. е предоставила на Съвета за
електронни медии актуална информация относно
свободните радиочестоти за гр. Нови пазар. Към
решението е приложен и проект на разрешение за
ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово
радиоразпръскване, и приложение, съдържащо
съответните технически параметри.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а
ЗРТ и получената информация за наличие на
свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе
един конкурс, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда
в интерес на обществото, обсъди въпроса за
програмния профил на радиопрограмата, която
да се разпространява на честота 106.0 MHz за
гр. Нови пазар.
Съветът прецени, че с оглед възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нови български радиопрограми и потребителите да имат алтернативен избор, което
е предпоставка за високо качество на предлаганата услуга, програмата, за създаването на която
ще бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги
(радиооператор) в обявения с това решение конкурс, следва да бъде със специализиран профил,
предназначена за аудитория над 35 години.

ВЕСТНИК
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С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Нови пазар.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията и с Решение на КРС № 575 от
19.08.2014 г. Съветът за електронни медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
със специализиран профил, предназначена за
аудитория над 35 години, разпространявана чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Нови пазар, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 24 февруари 2015 г., София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие до 19 януари
2015 г. (понеделник) включително на адрес – София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство,
от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 17 до
20 ноември 2014 г. включително на адрес – София, бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б
(каса), от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
Г. Лозанов
Приложение
Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:
Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на кота
терен:
Максимална мощност на изхода на предавателя:
Максимална ефективно
излъчена мощност:
Максимална ефективна височина на АФС:
Медианна стойност на интензитета на ЕМП:
7414

106.0 MHz
гр. Нови пазар
до болницата
43N2051
27Е1209
140 m
до 50 W
до 100 W
до 500 m
54 dB (µV/m).

РЕШЕНИЕ № РД-05-158
от 21 октомври 2014 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 21.10.2014 г., разгледа въпроса
за обявяване на конкурс за издаване на лицензия
за радиодейност за гр. Попово, област Търговище.

БРОЙ 91

ДЪРЖАВЕН

След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 573 от 19.08.2014 г. е предоставила на Съвета
за електронни медии актуална информация относно свободните радиочестоти за гр. Попово.
Към решението е приложен и проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване, и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
Съветът с оглед демографската картина на
района (по данни, публикувани на електронната
страница на НСИ) намира за целесъобразно една
от програмите, за които ще се издадат лицензии,
да е със специализиран профил – насочена към
аудитория над 35 години, а другата – със специализиран профил – насочена към аудитория от
20 до 45 години.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а ЗРТ
и получената информация за наличие на свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе два
конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да се
разпространява на честота 89.5 MHz за гр. Попово.
Съветът прецени, че с оглед възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нови български радиопрограми и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с това решение конкурс,
следва да бъде със специализиран профил – насочена към аудитория от 20 до 45 години.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Попово.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията и с Решение на КРС № 573 от
19.08.2014 г. Съветът за електронни медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
със специализиран профил – насочена към аудитория от 20 до 45 години, разпространявана чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщ и т елни м реж и за назем но ана лог ово
радиоразпръскване за гр. Попово, за честотно
назначение с технически параметри, посочени
в приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 24 февруари 2015 г., София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.

ВЕСТНИК
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СЕМ приема заявления за участие до 19 януари
2015 г. (понеделник) включително на адрес – София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство,
от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 17 до
20 ноември 2014 г. включително на адрес – София, бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б
(каса), от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
Г. Лозанов
Приложение
Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:
Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на кота
терен:
Максимална мощност на изхода на предавателя:
Максимална ефективно
излъчена мощност:
Максимална ефективна височина на АФС:
Медианна стойност на интензитета на ЕМП:
7415

89.5 MHz
гр. Попово
с. Посабина
43N1946
26Е0744
415 m
до 100 W
до 100 W
до 500 m
54 dB
(µV/m).

РЕШЕНИЕ № РД-05-159
от 21 октомври 2014 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 21.10.2014 г., разгледа въпроса
за обявяване на конкурс за издаване на лицензия
за радиодейност за гр. Попово, област Търговище.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 573 от 19.08.2014 г. е предоставила на Съвета
за електронни медии актуална информация относно свободните радиочестоти за гр. Попово.
Към решението е приложен и проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване, и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
Съветът с оглед демографската картина на
района (по данни, публикувани на електронната
страница на НСИ) намира за целесъобразно една
от програмите, за които ще се издадат лицензии,
да е със специализиран профил – насочена към
аудитория над 35 години, а другата – със специализиран профил – насочена към аудитория от
20 до 45 години.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а ЗРТ
и получената информация за наличие на свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе два

С Т Р.
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конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда
в интерес на обществото, обсъди въпроса за
програмния профил на радиопрограмата, която
да се разпространява на честота 102.6 MHz за
гр. Попово.
Съветът прецени, че с оглед възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нови български радиопрограми и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с това решение конкурс,
следва да бъде със специализиран профил – насочена към аудитория над 35 години.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Попово.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията и с Решение на КРС № 573 от
19.08.2014 г. Съветът за електронни медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма със
специализиран профил – насочена към аудитория
над 35 години, разпространявана чрез използване
на налични и/или нови електронни съобщителни
мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за
гр. Попово, за честотно назначение с технически
параметри, посочени в приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 24 февруари 2015 г., София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие до 19 януари
2015 г. (понеделник) включително на адрес – София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство,
от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 17 до
20 ноември 2014 г. включително на адрес – София, бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б
(каса), от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
Г. Лозанов
Приложение
Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:
Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина

102.6 MHz
гр. Попово
с. Посабина
43N19 46
26Е07 44

ВЕСТНИК
Надморска височина на кота
терен:
Максимална мощност на изхода на предавателя:
Максимална ефективно
излъчена мощност:
Максимална ефективна височина на АФС:
Медианна стойност на интензитета на ЕМП:
7416

БРОЙ 91
415 m
до 100 W
до 100 W
до 500 m
54 dB (µV/m).

РЕШЕНИЕ № РД-05-160
от 21 октомври 2014 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание,
проведено на 21.10.2014 г., разгледа въпроса за
обявяване на конкурс за издаване на лицензия за
радиодейност за гр. Силистра, област Силистра.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 574 от 19.08.2014 г. е предоставила на Съвета
за електронни медии актуална информация относно свободните радиочестоти за гр. Силистра.
Към решението е приложен и проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване, и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а
ЗРТ и получената информация за наличие на
свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе
един конкурс, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда
в интерес на обществото, обсъди въпроса за
програмния профил на радиопрограмата, която
да се разпространява на честота 89.9 MHz за
гр. Силистра.
Съветът прецени, че с оглед възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нови български радиопрограми и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с това решение конкурс,
следва да бъде общ (политематичен) профил. В
нея задължително да присъстват предавания
с информационна, образователна, културна и
развлекателна насоченост, предназначени за
преобладаваща част от населението на града.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Силистра.
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На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията и с Решение на КРС № 574 от
19.08.2014 г. Съветът за електронни медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
с общ (политематичен) профил, разпространявана
чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване за гр. Силистра, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 24 февруари 2015 г., София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие до 19 януари
2015 г. (понеделник) включително на адрес – София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство,
от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 17 до
20 ноември 2014 г. включително на адрес – София, бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б
(каса), от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
Г. Лозанов
Приложение
Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:
Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на кота
терен:
Максимална мощност на изхода на предавателя:
Максимална ефективно
излъчена мощност:
Максимална ефективна височина на АФС:
Медианна стойност на интензитета на ЕМП:
7417

89.9 MHz
гр. Силистра
РРС Меджит
табия
44N06 07
27Е15 34
153 m
до 1000 W
до 3000 W
до 500 m
66 dB (µV/m).

РЕШЕНИЕ № РД-05-161
от 21 октомври 2014 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 21.10.2014 г., разгледа въпроса
за обявяване на конкурс за издаване на лицензия
за радиодейност за гр. Тутракан, област Силистра.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 575 от 19.08.2014 г. е предоставила на Съвета
за електронни медии актуална информация относно свободните радиочестоти за гр. Тутракан.
Към решението е приложен и проект на разрешение за ползване на индивидуално определен

ВЕСТНИК
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ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване, и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
Съветът с оглед демографската картина на
района (по данни, публикувани на електронната
страница на НСИ) намира за целесъобразно една
от програмите, за които ще се издадат лицензии,
да е със специализиран профил – насочена към
аудитория над 35 години, а другата – със специализиран профил – насочена към аудитория от
20 до 45 години.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а ЗРТ
и получената информация за наличие на свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе два
конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда
в интерес на обществото, обсъди въпроса за
програмния профил на радиопрограмата, която
да се разпространява на честота 96.0 MHz за
гр. Тутракан.
Съветът прецени, че с оглед възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нови български радиопрограми и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с това решение конкурс,
следва да бъде със специализиран профил – насочена към аудитория от 20 до 45 години.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Тутракан.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията и с Решение на КРС № 575 от
19.08.2014 г. Съветът за електронни медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
със специализиран профил – предназначена за
аудитория от 20 до 45 години, разпространявана
чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване за гр. Тутракан, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 24 февруари 2015 г., София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие до 19 януари
2015 г. (понеделник) включително на адрес – София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство,
от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 17 до
20 ноември 2014 г. включително на адрес – София, бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б
(каса), от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
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Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
Г. Лозанов
Приложение
Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:
Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на кота
терен:
Максимална мощност на изхода на предавателя:
Максимална ефективно
излъчена мощност:
Максимална ефективна височина на АФС:
Медианна стойност на интензитета на ЕМП:
7418

96.0 MHz
гр. Тутракан
РРТС –
Тутракан
44N02 55
26Е37 16
112 m
до 1000 W
до 3000 W
до 500 m
66 dB (µV/m).

РЕШЕНИЕ № РД-05-162
от 21 октомври 2014 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 21.10.2014 г., разгледа въпроса
за обявяване на конкурс за издаване на лицензия
за радиодейност за гр. Тутракан, област Силистра.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 575 от 19.08.2014 г. е предоставила на Съвета
за електронни медии актуална информация относно свободните радиочестоти за гр. Тутракан.
Към решението е приложен и проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване, и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
Съветът с оглед демографската картина на
района (по данни, публикувани на електронната
страница на НСИ) намира за целесъобразно една
от програмите, за които ще се издадат лицензии,
да е със специализиран профил – насочена към
аудитория над 35 години, а другата – със специализиран профил – насочена към аудитория от
20 до 45 години.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а ЗРТ
и получената информация за наличие на свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе два
конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда
в интерес на обществото, обсъди въпроса за
програмния профил на радиопрограмата, която
да се разпространява на честота 104.5 MHz за
гр. Тутракан.
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Съветът прецени, че с оглед възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нови български радиопрограми и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с това решение конкурс,
следва да бъде със специализиран профил – насочена към аудитория над 35 години.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Тутракан.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията и с Решение на КРС № 575 от
19.08.2014 г. Съветът за електронни медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма със
специализиран профил – насочена към аудитория
над 35 години, разпространявана чрез използване
на налични и/или нови електронни съобщителни
мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване
за гр. Тутракан, за честотно назначение с технически параметри, посочени в приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 24 февруари 2015 г., София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие до 19 януари
2015 г. (понеделник) включително на адрес – София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство,
от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 17 до
20 ноември 2014 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, ст. 606б (каса),
от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
Г. Лозанов
Приложение
Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:
Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на кота
терен:
Максимална мощност на изхода на предавателя:
Максимална ефективно
излъчена мощност:

104.5 MHz
гр. Тутракан
РРТС –
Тутракан
44N02 55
26Е37 16
112 m
до 1000 W
до 3000 W
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Максимална ефективна височина на АФС:
до 500 m
Медианна стойност на интензитета на ЕМП:
66 dB (µV/m).
7419

ОБЩИНА БАЛЧИК
РЕШЕНИЕ № 691
от 25 септември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Балчик,
одобрява ПУП – план за регулация и застрояване в
обхват УПИ V – „За пазар“, УПИ VІ – „За пазар“,
УПИ VІІ – „Жм – жилищни нужди“, и улична
регулация от ОТ 909А до ОТ 943А в кв. 121 по
плана на ж.к. Балик – Балчик, заедно с предвидения начин на застрояване.
Председател:
В. Лучиянов
7429

ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК
РЕШЕНИЕ № 588
от 12 септември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Белоградчик, реши:
Одобрява изготвения и процедиран проект за
изменение ПУП – ПРЗ съгласно чл. 134, ал. 1
ЗУТ за имоти – публична общинска собственост,
в кв. 1 по плана на Белоградчик, като се образуват кв. 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91.
Председател:
М. Чавдарова
7373

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 566
от 26 септември 2014 г.
На основание чл. 127, ал. 6 във връзка с
чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27,
ал. 4 и 5 ЗМСМА Общинският съвет – Благоевград, реши:
Одобрява изменение на общ устройствен план
на община Благоевград, одобрен с Решение № 27
по протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общинския
съвет – Благоевград, за имоти с № 889006 (пасище, мера) и № 889008 (нива) в местността
Парчето, землището на с. Бистрица, община
Благоевград, с цел предвиждане на устройствена
зона за общественообслужващи дейности „Оо“
със следните устройствени показатели:
максимална стойност на Кинт. – 2,5;
плътност на застрояване – максимум 60 %;
плътност на озеленяване – минимум 30 %.

7436

Председател:
Р. Тасков

ВЕСТНИК
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ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 41-44
от 30 септември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и
2 и ал. 2, т. 6 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява проект – изменение на ПУП – ПУР
по чл. 110, ал. 1, т. 2 ЗУТ за територията на парк
„Росенец“, зона „Хижи“, с който се обособяват
нови квартали с № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 в територията, предвижда се отпадане на части от алеи,
регламентират се граници и характеристики на
обслужващи улици и алеи в обвръзка с действащи ПУП и съществуващи пътища, урегулират
се нови самостоятелни УПИ за инфрастуктура,
съоръжения на канализационната мрежа – канални помпени станции и локални пречиствателни
станции, съгласно приложения проект.
Инвестиционното намерение за изграждане
на ВиК мрежи на територията на лесопарк „Росенец“ е от изключително значение, доколкото
се отнася до ограничаване на антропогенния
натиск на урбанизирана територия в обхвата
на знач и м и за щ и т ен и зон и. Изп ъ л нен ие т о
на конкретни мерки по ограничаване на повърхностните и подпочвените замърсявания
на водите в районите на местообитания на
застрашени видове са дейности от национален
приоритет. Не на последно място изграждането
на съвременна инфраструктура в територията
на парк „Росенец“, зона „Хижи“, е от съществен
обществен интерес и значение за осигуряване
на условия за отдих и спорт на населението на
общината. Ето защо, отчитайки обществената
значимост на обекта и с цел привеждането му
към изискванията на финансиращата страна за
отпускане на безвъзмездна финансова помощ и
съкращаване на сроковете за реализация в обществена полза, Общинският съвет – гр. Бургас,
допуска предварително изпълнение на решението съгласно предложение второ и четвърто по
чл. 60, ал. 1 АПК.
Председател:
К. Луков

7381

ОБЩИНА ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 1721-7
от 3 септември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и по предложение на
кмета на община Варна с изх. № РД-14016916ВН от
11.07.2014 г. Общинският съвет – гр. Варна, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Водоснабдяване и канализация“ за ПИ № 26.23 по КВС на землище
с. Тополи, м. Ачмите, община Варна.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
Община Варна до Административния съд – Варна.

7382

Председател:
И. Луков
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ОБЩИНА ИСПЕРИХ
РЕШЕНИЕ № 388
от 11 юни 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ предвид необходимостта от
одобряване на ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за водопровод,
захранващ поземлен имот № 000127, ЕКАТТЕ
32874 – землище гр. Исперих, община Исперих,
Общинският съвет – гр. Исперих, реши:
Одо б р я в а п р о ек т, п рие т о т ОЕС У Т, з а
ПУП – ПП за водопровод, захранващ поземлен
имот № 000127, ЕКАТТЕ 32874 – землище гр. Исперих, община Исперих.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Разград, по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
Г. Хюсмен
7437

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
РЕШЕНИЕ № 642
от 16 октомври 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 109,
ал. 1, т. 3, чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и Решение № 598 от 24.07.2014 г.
Общинският съвет – гр. Панагюрище, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Изграждане на оптично кабелно захранване от
кабелна шахта на ул. Пятигорск до разклона на
пътя за пречиствателна станция на „Асарел – Медет“ – АД, Панагюрище“.
Трасето преминава през следните имоти – общинска публична собственост:
· позем лени имо т и с и ден т ификатори
55302.65.330 и 55302.65.439 – територия на транспорта – за селскостопански, горски, ведомствен път;
· позем лени имот и с и ден т ификатори
55302.65.376, 55302.65.402, 55302.68.317, 55302.68.403,
55302.68.440 и 55302.68.441 – земеделска – за селскостопански, горски, ведомствен път,
в землището на гр. Панагюрище, община
Панагюрище, съгласно приетата графична и
текстова част на документацията, неразделна
част от решението.
Решението може да бъде оспорвано в едномесечен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез общинската администрация – Панагюрище, пред Административния съд – Пазарджик.
Председател:
В. Зумпалова-Ралчева
7461

ОБЩИНА РАДОМИР
РЕШЕНИЕ № 127
от 18 септември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3,
т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 1 и чл. 5 от
Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Радомир, реши:

ВЕСТНИК
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1. Дава съгласие за откриване на процедура за
приватизация на обект – частна общинска собственост, представляващ общински нежилищен
имот – Ветеринаромедицински пункт (магазин)
с обща застроена площ 110 кв. м, намиращ се в
гр. Радомир, ул. Люлякова 16, на първи етаж на
бл. 5„Г“, масивен – конструкция ПП плочи, построен 1979 г., изграден върху общинска земя, при
граници на магазина: изток – двор, запад – двор,
север – двор, и юг – вход и стълбище, актуван с
АОС № 10 от 5.02.1998 г.
2. Възлага на кмета на община Радомир да
извърши всички последващи действия по процедурата за приватизация съгласно действащото
законодателство на Република България.

7471

Председател:
Кр. Борисов

РЕШЕНИЕ № 128
от 18 септември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3,
т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 1 и чл. 5 от
Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Радомир, реши:
1. Дава съгласие за откриване на процедура
за приватизация на обект – частна общинска
собственост, представляващ УПИ VI в кв. 89
по плана на с. Долна Диканя, община Радомир,
одобрен със Заповед № РД-4-26 от 1984 г. на
ОНС – гр. Перник, с площ 1800 кв. м, отреден за
магазин, ведно с изградена едноетажна масивна
сграда със застроена площ 126 кв. м, при граници:
север – дере, изток – улица с ок 411, 412, 446 и 445,
юг – улица с ок 445, ок 449 и дере, и запад – дере,
актуван с АОС № 2468 от 14.04.2011 г.
2. Възлага на кмета на община Радомир да
извърши всички последващи действия по процедурата за приватизация съгласно действащото
законодателство на Република България.

7472

Председател:
Кр. Борисов

РЕШЕНИЕ № 129
от 18 септември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Радомир, реши:
1. Определя метод за извършване на приватизация на общински нежилищен имот – самостоятелен търговски обект – магазин за месо
и колбаси – бивш, масивен – на Ж Б плоча,
построен през 1969 г., със застроена площ 68 кв.
м по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Радомир, с административен адрес:
община Радомир, гр. Радомир, ул. Батенберг, бл.
6, актуван с акт за частна общинска собственост
№ 2 от 5.02.1998 г.
2. Да се извърши продажба чрез публичен
търг с явно наддаване на общински нежилищен
имот – самостоятелен търговски обект – магазин

БРОЙ 91

ДЪРЖАВЕН

за месо и колбаси – бивш, масивен – на ЖБ
плоча, построен през 1969 г., със застроена площ
68 кв. м по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр. Радомир, с административен адрес:
община Радомир, гр. Радомир, ул. Батенберг, бл.
6, актуван с акт за частна общинска собственост
№ 2 от 5.02.1998 г.
3. Приема приложените към предложението на
кмета на община Радомир: анализ на правното
състояние, информационният меморандум и приватизационната оценка за общински нежилищен
имот – самостоятелен търговски обект – магазин
за месо и колбаси – бивш, масивен – на ЖБ плоча,
построен през 1969 г., със застроена площ 68 кв. м
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Радомир, с административен адрес: община Радомир, гр. Радомир, ул. Батенберг, бл. 6,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 2 от 5.02.1998 г.
4. Утвърж дава тръжна документация при
следните условия:
4.1. Обект на търга: общински нежилищен
имот – самостоятелен търговски обект – магазин за месо и колбаси – бивш, масивен – на ЖБ
плоча, построен през 1969 г., със застроена площ
68 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Радомир, с административен
адрес: община Радомир, гр. Радомир, ул. Батенберг, бл. 6, актуван с акт за частна общинска
собственост № 2 от 5.02.1998 г.
4.2. Начална тръжна цена: 62 000 лв.
4.3. Стъпка за наддаване: 1000 лв.
4.4. Размер на депозита: 6200 лв., която сума
следва да е постъпила в банковата сметка, посочена в тръжната документация, в срок до 17 ч.
на 32-ия ден включително от датата на обнародването на това решение в „Държавен вестник“.
Ако последният ден от срока е неприсъствен,
срокът изтича в първия следващ присъствен ден.
4.5. Тръжната документация (включваща и
информационния меморандум) се закупува на
гише „Каса“, на партерния етаж в сградата на
общинската администрация, Радомир, пл. Свобода
20, срещу представяне на банков документ. Цената
на тръжната документация е 200 лв.
4.6. Срокът за закупуване на тръжната документация е до 17 ч. на 20-ия ден от датата на
обнародването на това решение в „Държавен
вестник“. Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ
присъствен ден.
4.7. Срокът за подаване на предложения за
участие в търга е до 17 ч. на 32-ия ден включително
от датата на обнародването на това решение в
„Държавен вестник“. Ако последният ден от срока
е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ
присъствен ден. Предложенията се подават в деловодството на Община Радомир на партерния
етаж в сградата в гр. Радомир, пл. Свобода 20.
4.8. Срокът за оглед на обекта на приватизация по т. 1 е до 17 ч. на 32-ия ден включително
от датата на обнародването на това решение в
„Държавен вестник“. Ако последният ден от срока
е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ
присъствен ден.
4.9. Търгът ще се проведе в заседателната зала
на ет. 3 в сградата на общинската администрация – Радомир, пл. Свобода 20, с начален час 10 ч.
на 35-ия ден от датата на обнародване на това
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решение в „Държавен вестник“. Ако този ден е
неприсъствен, търгът ще се проведе на първия
следващ присъствен ден.
4.10. В публичния търг с явно наддаване могат
да участват при равни условия всички физически
и юридически лица.
4.11. Предварителни квалификационни изисквания към участниците в търга – няма.
4.12. Собствеността върху обекта, предмет на
приватизацията, се прехвърля след заплащане на
цената и подписване на приватизационния договор.
5. Утвърждава тръжна документация.
6. Възлага на кмета на община Радомир да
освободи депозитите на неспечелилите участници
в търга и да сключи приватизационен договор за
покупко-продажба със спечелилия търга участник.
7. При непровеждане на търга поради неявяване на участници да се проведе повторен търг до
двадесет дни след първата дата от 10 ч. на същото
място при намаляване на първоначалната цена
с 20 % и непроменени други условия.
8. Упълномощава кмета на община Радомир
със заповед да определи състав на 5-членна комисия по организирането и провеждането на търга.

7473

Председател:
Кр. Борисов

ОБЩИНА СМОЛЯН
РЕШЕНИЕ № 779
от 18 септември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и с докладна
записка на кмета на общината Общинският съвет – гр. Смолян, одобрява подробен устройствен
план – парцеларен план за обект: „Отвеждащ
водопровод за УПИ І-40.17 и УПИ ІІ-40.16 – база
за спортен риболов в кв. 2, местност Прав
це – с. Букаците, община Смолян“, с трасе,
преминаващо през поземлени имоти с № 7135,
4016, 7132 и 4017 в землището на с. Букаците,
община Смолян.

7470

Председател:
Ф. Топов

РЕШЕНИЕ № 780
от 18 септември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и с докладна записка на
кмета на общината Общинският съвет – гр. Смолян, одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на поземлен имот с идентификатор
69345.6.227 в землището на с. Стойките в УПИ І-227
в кв. 3 в курортно-туристическо ядро „Малина“,
курортен комплекс Пампорово, община Смолян,
с устройствени параметри – устройствена зона
Об, височина на застрояване – до 10 м (3 етажа),
плътност на застрояване – до 45 %, Кинт. – до
1,0, озеленяване – мин. 40 %.
Председател:
Ф. Топов
7469
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ОБЩИНА С. ЧЕРНООЧЕНЕ,
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
РЕШЕНИЕ № 66
от 16 октомври 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Черноочене, одобрява изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
(ПУП – ПРЗ) за кв. 4, 6, 7 и 11 по плана на с.
Черноочене от 2001 г.
Председател:
Б. Газиюмер
7474
23. – Министърът на регионалното развитие
съобщава, че на основание § 52, ал. 3 и 4 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона за
устройство на територията (ДВ, бр. 66 от 2013 г.)
във връзка с § 125 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от
2012 г.), чл. 154, ал. 5 ЗУТ (в редакцията му преди
изменението и допълнението на ЗУТ (ДВ, бр. 82
от 2012 г.) и чл. 154, ал. 2, т. 5 ЗУТ (в редакцията
му преди изменението и допълнението на ЗУТ
(ДВ, бр. 82 от 2012 г.) е издадена Заповед № РС68 от 17.10.2014 г. за допълване на Разрешение
за строеж № РС-54 от 30.09.2011 г. (ДВ, бр. 81 от
2011 г.) за обект: АМ „Марица“ ЛОТ 1 участък
„Оризово – Димитровград“ от км 5+100 до км
15+440 – основно трасе, относно: 1. „Мост над
ръкав на яз. Добри дол на км 11+840“; 2. „Надлез по път Чирпан – Филево на км 15+260“. На
основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ заповедта подлежи
на обжалване от заинтересуваните лица пред Административния съд – Стара Загора, в 14-дневен
срок след обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие.
7430
24. – Министърът на регионалното развитие
съобщава, че на основание § 52, ал. 3 и 4 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона за
устройство на територията (ДВ, бр. 66 от 2013 г.)
във връзка с § 125 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от
2012 г.), чл. 154, ал. 5 ЗУТ (в редакцията му преди
изменението и допълнението на ЗУТ – ДВ, бр. 82
от 2012 г.) и чл. 154, ал. 2, т. 5 ЗУТ (в редакцията му преди изменението и допълнението на
ЗУТ – ДВ, бр. 82 от 2012 г.) е издадена Заповед
№ РС-67 от 17.10.2014 г. за допълване на Разрешение за строеж № РС-38 от 2.08.2011 г. (ДВ,
бр. 60 от 2011 г.) за обект: АМ „Марица“ ЛОТ 1
участък „Оризово – Димитровград“ от км 15+440
до км 36+400 – основно трасе на територията
на област Стара Загора и област Хасково, относно „Мост над р. Марица при км 24+796“. На
основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ заповедта подлежи
на обжалване от заинтересуваните лица пред
Административния съд – Хасково, в 14-дневен
срок след обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие.
7431
64. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, на основание
чл. 253 във връзка с чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление № 173 от 26.09.2014 г. възлага върху
„Д и Ш“ – ООД, ЕИК BG201057999, със седалище
и адрес на управление област Кърджали, община
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Джебел, гр. Джебел 6850, кв. Брягово 34, следния
недвижим имот: Поземлен имот с идентификатор № 20746.502.1248 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Джебел, одобрени
със Заповед № РД-18-46 от 13.07.2010 г. на ИД на
АГКК, с площ 9800 кв. м по акт за собственост
и 9166 кв. м по скица № 3017 от 2.08.2011 г. на
СГКК – Кърджали, с трайно предназначение на
територията – урбанизирана, с начин на трайно
ползване – за друг вид застрояване, намиращ се
в гр. Джебел, област Кърджали, кв. Брягово, при
съседи на имота съгласно кадастралната карта:
поземлен имот с идентификатор 20746.11.238, поземлен имот с идентификатор 20746.502.1325, поземлен
имот с идентификатор 20746.11.593, поземлен имот
с идентификатор 20746.502.1249, поземлен имот с
идентификатор 20746.502.1313 ведно с построената
в него сграда с идентификатор № 20746.502.1248.2
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Джебел, одобрени със Заповед № РД-18-46
от 13.07.2010 г. на ИД на АГКК, представляваща
котелна сграда, състояща се от триетажна масивна
постройка (административно-битова сграда) и едноетажно масивно промишлено хале (парокотелно), с
обща застраена площ 332 кв. м, с предназначение
на цялата сграда: складова база, склад и сграда с
идентификатор № 20746.502.1248.1 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Джебел, одобрени със Заповед № РД-18-46 от 13.07.2010 г. на ИД
на АГКК, представляваща контролно-пропускателен
пункт – едноетажна сграда със застроена площ 16 кв.
м, с предназначение селскостопанска сграда; инсталации в сграда с идентификатор № 20746.502.1248.1
(паракотелното) – ел. табла – 4 бр., котел тип КВН4, циркулярни помпи – 6 бр. с шест ел. двигателя,
цистерна – 1 бр., разширителен съд – 1 бр.; нафтово
стопанство, представляващо вертикална стоманена
цистерна с обем 110 куб. м, с помпа циркулярна
и разпределителна арматура и тръбопроводи до
котелно помещение; производство – 1999 г.; два
бр. стоманено-стъклени оранжерии със застроена
площ 5000 кв. м, с местонахождение поземлен имот
с идентификатор № 20746.502.1248 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Джебел,
одобрени със Заповед № РД-18-46 от 13.07.2010 г.
на ИД на АГКК, намиращ се в гр. Джебел, област Кърджали, кв. Брягово – напълно разрушени,
100 % неизползваеми по предназначение, за сумата
54 000 лв. На основание чл. 246, ал. 8, изр. 1 ДОПК
собствеността преминава върху купувача от датата
на постановлението.
7453
42. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за доцент
в област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Кардиология“ за
нуждите на Катедрата по вътрешни болести на
база Клиника по кардиология – УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи и справки – София 1431, ул. Г. Софийски 1, тел.: 02/9230227,
канцелария на Катедрата по вътрешни болести.
7420
43. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурси за двама
главни асистенти в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт по професионално
направление 7.1. Медицина и научна специалност „Анестезиология и интензивно лечение“
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за нуждите на Катедрата по анестезиология и
интензивно лечение, едно място на база Клиника по анестезиология и интензивно лечение при
СБАЛАГ „Майчин дом“ и едно място на база
Клиника по анестезиология и интензивно лечение
при УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки – София, бул. П. Славейков
52А, канцелария на Катедрата по анестезиология
и интензивно лечение, УСБАЛССЗ „Св. Екатерина“, тел.: 02/9230570.
7421
44. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за доцент
в област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Кардиология“ за нуждите на Катедрата по сърдечно-съдова хирургия
на база УСБАЛССЗ „Св. Екатерина“ – Клиника
по кардиология, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – София, бул. П. Славейков 52А, УСБАЛССЗ
„Св. Екатерина“, тел.: 02/9159441, 02/9159404.
7422
45. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление
7.1. Медицина и научна специалност „Сърдечносъдова хирургия“ за нуждите на Катедрата по
сърдечно-съдова хирургия на база УСБАЛССЗ
„Св. Екатерина“ – Клиника по кардиохирургия,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки – София, бул. П.
Славейков 52А, УСБАЛССЗ „Св. Екатерина“, тел.:
02/9159441, 02/9159404.
7423
46. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за доцент
в област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Ендокринология“ за
нуждите на Клиничния център по ендокринология и геронтология на база УСБАЛЕ „Акад. Ив.
Пенчев“ – Клиника по хипоталамо-хипофизарни,
надбъбречни и гонадни заболявания, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки – София 1431, ул. Здраве 2,
секретар на Клиничен център по ендокринология и геронтология, тел.: 02/8956040 – УСБАЛЕ
„Акад. Ив. Пенчев“, ет. 10.
7424
47. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за главен
асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“ по професионално направление
7.1. Медицина и научна специалност „Генетика“
за нуждите на Катедрата по медицинска генетика
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки – София 1431,
ул. Здраве 2, СБАЛАГ „Майчин дом“, ет. 6, стая
661, тел. 02/9520357.
7425
48. – Медицинският университет – София,
Медиц инск и фа кул те т, обя вя ва кон к у рс за
професор в област на висше образование 4.
„Природни науки, математика и информатика“
по професионално направление 4.2. Химически
науки и научна специалност „Аналитична химия“
за нуждите на Катедрата по медицинска химия и
биохимия за сектор „Медицинска химия“ със срок
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2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки – София 1431, ул. Здраве 2,
Катедра „Медицинска химия и биохимия“, стая
344, тел.: 02/9172656.
7426
49. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за доцент
в област на висше образование 4. Природни науки,
математика и информатика по професионално
направление 4.2. Химически науки и научна
специалност „Биоорганична химия, химия на природните и биологически физиологично активни
вещества“ за нуждите на Катедрата по медицинска
химия и биохимия за сектор „Медицинска химия“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки – София 1431,
ул. Здраве 2, Катедра „Медицинска химия и био
химия“, стая 344, тел.: 02/9172656.
7427
50. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика по
професионално направление 4.2. Химически науки
и научна специалност „Биоорганична химия, химия на природните и биологически физиологично
активни вещества“ за нуждите на Катедрата по
медицинска химия и биохимия за сектор „Медицинска химия“ със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи и справки – София
1431, ул. Здраве 2, Катедра „Медицинска химия и
биохимия“, стая 344, тел.: 02/9172656.
7428
71. – Европейският колеж по икономика и
управление – Пловдив, обявява конку рси за
доценти по: професионално направление 3.8.
Икономика (Счетоводство) – един; професионално направление 3.8. Икономика (Икономика
и управление – по отрасли) – един, и двата със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в Пловдив, ул. Задруга
18, тел. 032/67-23-62.
7391
372. – Институтът по океанология – БАН –
Варн а, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ по област
на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за земята, научно направление
„Геоморфология и морфодинамика на бреговата
зона“ – един, със срок за подаване на документи
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в института – експерт управление
на човешките ресурси, тел. 052/370 486, в. 116.
7460
19. – Община Русе на основание чл. 30 ЗПСК
обявява, че през октомври 2014 г. е извършена
продажба на дела от общинското участие в капитала, представляващ сто на сто от вписания
капитал на „Диагностично-консултативен център
2 – Русе“ – ЕООД, рег. по ф. д. 1895/1999 на Русенския окръжен съд с решение № 3290 от 13.12.1999 г.;
ЕИК: 117115660, код НКИД: 8512 дейност на лечебни заведения за извънболнична лекарска помощ,
адрес: Русе, ул. Рига 35, с вписан капитал в размер
2 136 993,30 лв., продаден по реда на чл. 32, ал. 2,
т. 1 ЗПСК на Многопрофилна болница за активно
лечение „Медика Русе“ – ООД, с достигната цена
2 942 000 лв., еднократно изплатени.
7463
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48. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на
основание чл. 134, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 108,
ал. 2, т. 5 ЗУТ е изготвен проект за изменение
на ПУП – устройствени план-схеми за обект:
„Уличен канал ∅ 500 – ПП по улица Пета от
РШ1 до същ. РШ5“, за захранване на курортен
комплекс Свети Влас в УПИ І-202, 223, кв. 1 по
плана на „СБР – Морски санаториум – Свети Влас,
Слънчев бряг“, м. Скеля, м. Юрта – Балкана,
землище гр. Несебър, преминаващи през имоти
ПИ 51500.31.43 и 51500.31.32 по кадастралната
карта на гр. Несебър. Трасето започва от РШ5
от съществуващата канализация на улица Пета
и завършва до РШ1. Битовата канализация се
включва в РШ4. Трасето се прокарва през имоти
публична общинска собственост ПИ 51500.31.43 и
51500.31.32 с трайно предназначение на територията: за територия на транспорта, и начин на трайно
ползване – за местен път. Дължината на трасето
на линейните план-схеми е 138 м и се създава
сервитут с обща площ 276 кв. м. Проектът е изложен в сградата на общинската администрация
в стая 35, ет. 3, тел. 2-93-35. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация.
7464
49. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на
основание чл. 134, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 108,
ал. 2, т. 5 ЗУТ е изготвен проект за изменение
на ПУП – устройствени план-схеми за обект:
„Уличен водопровод ∅ 125 – ПЕВП по улица Пета
от съществуващ водопровод ∅ 160 – ПЕВП“, за
захранване на курортен комплекс Свети Влас в
УПИ І-202, 223, кв. 1 по плана на „СБР – Морски
санаториум – Свети Влас, Слънчев бряг“, м. Скеля,
м. Юрта – Балкана, землище гр. Несебър, през
имоти с идентификатори по одобрена кадастрална
карта: ПИ 51500.505.295, записан в КР на АК на
„Слънчев бряг“ – АД, с трайно предназначение на
територията – урбанизирана, и начин на трайно
ползване – за второстепенна улица, и през имоти
публична общинска собственост ПИ 51500.31.43 и
51500.31.32 с трайно предназначение на територията: за територия на транспорта, и начин на трайно
ползване – за местен път. Дължината на трасето
на линейните план-схеми е 928 м и се създава
сервитут с обща площ 1856 кв. м. Проектът е изложен в сградата на общинската администрация
в стая 35, ет. 3, тел. 2-93-35. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация.
7465
50. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на
основание чл. 134, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 108,
ал. 2, т. 5 ЗУТ е изготвен проект за изменение на
ПУП – устройствени план-схеми за обект: „Външен канал“, за УПИ ХІV-579, кв. 52 по плана на
С.О. Инцараки, землище гр. Свети Влас, с идентификатор по одобрена КК 11538.504.338, имоти
общинска собственост, представляващи имоти с
идентификатори по одобрена кадастрална карта:
ПИ 11538.504.589 с трайно предназначение на територията: урбанизирана, и начин на трайно полз-
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ване – за второстепенна улица, и ПИ 11538.504.590
с трайно предназначение на територията: урбанизирана, и начин на трайно ползване – за второстепенна улица. Трасето започва от съществуваща
ревизионна шахта в ПИ 11538.504.589 и преминава
на север до УПИ ХІV-338, кв. 52, като се предвижда изграждане на 5 бр. нови ревизионни шахти
по дължината на трасето в гореописания имот
по плана на С.О. Инцараки, землище гр. Свети
Влас. Дължината на трасето ще бъде 293,37 м и
сервитути с ширина 3 м – по 1,50 м отляво и отдясно на оста на трасето. Проектът е изложен в
сградата на общинската администрация в стая 35,
ет. 3, тел. 2-93-35. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
7466
51. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на
основание чл. 134, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 108,
ал. 2, т. 5 ЗУТ е изготвен проект за изменение
на ПУП – устройствени план-схеми за обект:
„Трасе на улица, представляваща поземлен имот
с идентификатор 11538.5.46 по плана на местност
Юрта, землище гр. Свети Влас, до Гробищен
парк по КК на гр. Свети Влас“, като изменение
на елемент на техническата инфраструктура през
имот общинска собственост, представляващ имот
с идентификатор по одобрена кадастрална карта
ПИ 11538.5.46 с трайно предназначение на територията – територия на транспорта, и начин на
трайно ползване – за местен път. Дължината на
трасето е 229 м. Проектът е изложен в сградата
на общинската администрация в стая 35, ет. 3,
тел. 2-93-35. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
7467
110. – Община гр. Радомир, област Перник, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици по смисъла на чл. 131
ЗУТ, че е изработен проект за ПУП – план регулация и план застрояване в обсега на кв. 69 и 133
по плана на гр. Радомир, с предвиждане за: 1. отменя се предвиждането за улица с о.т. 110 – 112,
като вместо това с проекта за изменение на
регулацията се потвърди реализираната намясто
пешеходна пътека; 2. съобразно т. 1 настоящият УПИ І – за озеленяване, кв. 69, става УПИ
ІІ – за озеленяване, в кв. 133, като границите се
променят във връзка с реализираното намясто
мероприятие и съгласно мотивирано предложение; 3. отменя се предвиждането за пешеходна
алея в кв. 69 и на нейно място се потвърждава
реализирана намясто с трайна настилка улица,
като се създават две нови с о.т. 11201 и о.т. 11202;
4. ПИ 2807 с площ 47,42 кв. м, който имот е
попълнен в кадастралния план на гр. Радомир
със Заповед № 558 от 30.08.2013 г. и съгласно
действащия регулационен план е част от алеята
по т. 3, да стане част от УПИ ІІ-1585, кв. 69;
5. северната и западната граница на УПИ І – за
църква, кв. 133, се променят по материализираната намясто каменна ограда, чието положение
е отразено в кадастралния план с цитираната в
т. 4 заповед; 6. план застрояване запазва характер
и конфигурация, като се изменя съгласно новите
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регулационни линии. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7462
1. – Община гр. Созопол, област Бу ргас,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии: обект „Кабел 20 kV“
от ТП „Герените“ до ЖРС № 239-7 на ВЛ 20 kV
„Алепу“, землище гр. Созопол, с трасе и сервитут в обхват на части от ПИ 67800.1.235 и ПИ
67800.1263, м. Герените, землище гр. Созопол.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания до общинската администрация.
7438
22. – Община Хасково на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава че е изработен проект за
подробен устройствен план – изменение на плана
за регулация на квартали 43, 11, 46, 12, 45, кв.
Болярово, гр. Хасково. Изменя се уличната регулация по ул. Хан Кардам в участъка от о.т. 66
до о.т. 81. и по ул. Устрем в участъка от о.т. 69 до
о.т. 89. Новите регулационни линии са съобразени
с изградените на място улици. Премахват се осови
точки 67, 68, 69 и 81. Изместват се осови точки
66, 70 и 82. Поставени са нови осови точки 3604,
3605, 3606, 3607 и 3608. Новите улици са с ширина
9 м – с два тротоара по 2 м и улично платно 5 м.
Вследствие изменението на уличната регулация
се променят границите на някои урегулирани
поземлени имоти в обхвата на разработката,
както следва: В кв. 43: УПИ XII, отреден за имот
77195.518.309, УПИ XI, отреден за имот 77195.518.308,
УПИ X, отреден за имот 77195.518.491, УПИ IX,
отреден за имот 77195.518.492, УПИ VIII, отреден
за имот 77195.518.492, УПИ VII, отреден за имот
77195.518.306. В кв. 11: УПИ VII, отреден за имот
77195.518.283, УПИ VI, отреден за имот 77195.518.282,
УПИ V, отреден за имот 77195.518.281, УПИ IV,
отреден за имоти 77195.518.279 и 77195.518.280, УПИ
III, отреден „За обединено детско заведение“. В кв.
46: УПИ III, отреден за имот 77195.519.71, УПИ
XVII, отреден за имот 77195.519.71, УПИ II, отреден за имот 77195.519.70, УПИ I, отреден за имот
77195.519.70. В кв. 12: УПИ III, отреден за имот
77195.519.56, УПИ II, отреден за имот 77195.519.55,
УПИ I, отреден за имот 77195.519.54, УПИ XV,
отреден за имот 77195.519.53, УПИ XIV, отреден
за имот 77195.519.52, УПИ XІІІ, отреден за имот
77195.519.51. В кв. 45: УПИ VIII, отреден за имот
77195.519.44, УПИ VII, отреден за имот 77195.519.45,
УПИ VI, отреден за имот 77195.519.47, УПИ V, отреден за имот 77195.519.46, УПИ IV, отреден за имот
77195.519.40, УПИ III, отреден за имот 77195.519.39,
УПИ II, отреден за имот 77195.519.36, УПИ I, отреден за имот 77195.519.35. Изменението на плана
за регулация е показано с кафяви и зелени линии,
щрихи и надписи в проекта. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен план
до общинската администрация.
7439
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Административният съд – Бургас, административно отделение, VIII състав, призовава Пинелопа
Павлова Партенова, Манол Павлов Партенов и
Панайот Павлов Партенов с последен адрес Гърция, гр. Солун Анхиалос, община Св. Атанасиос,
сега с неизвестни адреси, да се явят в съда на
21.01.2015 г. в 12,15 ч. като заинтересовани страни
по адм.д. № 2665/2013 г., заведено от Кооперация
„Бензинком Георги Стоянджов“ против Заповед
№ КД-14-02-1385 от 4.09.2013 г. на началника на
СГКК – Бургас, с която е одобрено изменение на
кадастралния регистър към кадастралната карта
на гр. Поморие, в частта данни за собственост
и собственици на поземлен имот с идентификатор 57491.505.52 и сгради с идентификатори
57491.505.52.1, 57491.505.52.2 и 57491.505.52.3.
7457
Административният съд – Враца, на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е образувано
адм. дело № 574 по описа на съда за 2014 г. по
жалба на сдружение „Регионален природозащитен център На Ти с Природата“ – София, против
Наредбата за реда на придобиване, притежаване и
отглеждане на кучета на територията на община
Враца, приета с решение № 108 от протокол № 13
от 29.05.2008 г. на Общинския съвет – гр. Враца.
Делото е насрочено за 9.12.2014 г. от 11 ч.
7432
Административният съд – София-град, второ
отделение, 36 състав, съобщава, че по жалба на
Александър Тихомиров Драговски и Цветанка
Герасимова Попова срещу Решение № 409 по
протокол № 43 от 18.07.2013 г. на СОС в частта
му относно одобрения план за регулация за УПИ
ХІ-551 от кв. 191 и одобрения план за застрояване
в частта му за УПИ ХІІІ-551 е образувано адм. д.
№ 652/2014 г., насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 4.12.2014 г. от 11 ч. Заинтересованите лица могат да се конституират като
ответници по делото в едномесечен срок от деня
на обнародването на това съобщение в „Държавен
вестник“, като подадат писмена молба със съдържание и приложения, посочени в чл. 218, ал. 5 и
6 от Закона за устройство на територията. Със
заявлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на индивидуалния административен акт,
както и за присъединяване към подадени жалби.
7458
Административният съд – София-град, второ
отделение, 33 състав, съобщава, че по жалба на Ангел Стоилов Стоименов, Тихомир Николов Дилов,
Теодора Методиева Анастасова и Ангелина Ценкова
Давидкова, всички с адрес: София, район „Красно
село“, ж.к. Бели брези, ул. Искърски пролом 16,
всички чрез адв. Теодор Бочев, срещу Решение
№ 140 от 13.03.2014 г. на Столичния общински
съвет за одобряване на ПУП – план за регулация
и режими на застрояване, в граници: бул. България – ул. Кюстендил – бул. Гоце Делчев, в частта
му по отношение предвиждането за изграждането
на изход от ул. Искърски пролом на бул. Кюстендил
е образувано адм.д. № 6783/2014 г., насрочено за
4.12.2014 г. от 15 ч. Заинтересованите лица могат
да се конституират като ответници по делото в
едномесечен срок от деня на обнародването на това
съобщение в „Държавен вестник“, като подадат
писмена молба със съдържание и приложения,
посочени в чл. 218, ал. 5 и 6 ЗУТ. Със заявлението
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е недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадени жалби.
7459
Софийският градски съд призовава в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“
ответника Гоча Гаприндашвили, гражданин на
Република Грузия, без регистриран постоянен и
настоящ адрес в страната и с неизвестен адрес в
чужбина, да се яви в канцеларията на Софийския
градски съд, гражданско отделение, II брачен
състав, София, бул. Витоша 2, стая 71, за да получи препис от искова молба и допълнителните
молби с приложенията към тях, подадена от Аксел
Гоча Гаприндашвили, за оспорване на произход
на основание чл. 62, ал. 4 във връзка с чл. 61,
ал. 1, предл. 1 СК и за установяване произход на
дете на основание чл. 69 СК и по която е образувано гр.д. № 5199/2014 г. по описа на СГС, ГО,
II брачен състав, срещу него. В случай че не се
яви, за да получи съдебните книжа в указания
срок, съдът ще му назначи особен представител
на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
7451
Районният съд – Дупница, гражданска колегия, ІІІ състав, обявява на Калинка Василева
Попова с последен адрес област Кюстендил,
гр. Дупница, ул. Кулата 10, сега с неизвестен
адрес, че решението по гр. д. № 672/2007 е готово и може да се яви в канцеларията на съда в
двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ като ответник по гр. д. № 672/2007 г. за
получаване на решението или да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
7435
Разградският районен съд призовава Ибрахим Халил Йълмаз с неизвестен адрес, роден
на 24.04.1957 г. в Р. Турция, да се яви в съда
на 5.12.2014 г. в 10 ч. като ответник по гр.д.
№ 1567/2014 г., заведено от Семра Мустафова
Ахмедова, по чл. 49 СК. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
7434
Софийският районен съд, 76 състав, призовава
Борис Атанасов Лазаров, роден на 1.07.1950 г., с
неизвестен адрес, да се яви в деловодството на
съда като ответник по гр.д. № 42713/2014 г. за
получаване на книжа по делото.
7452
Търговищкият окръжен съд на основание
чл. 595 и сл. ГПК във връзка с чл. 15 ЗСН с решение № 67 от 24.Х.2010 г. по ф.д. № 431/2005 вписва
в регистъра за юридическите лица с нестопанска
цел за Сдружение за напояване „Копрец – 2004“
със седалище Търговище промяна на следните
обстоятелства: вписва нов адрес на управление:
с. Разбойна, Промишлена зона, община Търгови-
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ще, област Търговище. Освобождава членовете
на управителния и на контролния съвет и председателя на сдружението. Вписва за председател
на сдружението Георги Танев Георгиев, който ще
представлява сдружението.
7456
Софийският градски съд на основание чл. 15,
ал. 1 ЗПП регистрира под парт. № 403, т. 13, р. Х,
стр. 60, по ф.д. № 570/2014 г. политическа партия
с наименование ДЕОС (Движение за Европейско Обединение и Солидарност), със седалище
и адрес на управление София, ул. Оборище 37,
ап. 5. Уставът на политическата партия е приет на
учредително събрание, проведено на 31.05.2014 г.,
и представлява неразделна част от това решение.
Вписва Управителен съвет на партията в състав:
Румяна Юриева Йохнева, Пенко Петров Пенков,
Емил Александров Георгиев, Гаврил Георгиев
Димитров, Дарин Димитров Стойков, Иван Даниелов Господинов, Катина Пенева Железова.
Вписва Надзорен съвет в състав: Ружа Василева
Смилова, Галина Георгиева Костадинова, Виктор Стефанов Лилов, Мартин Михайлов Заимов,
Миряна Георгиева Захариева, Адриан Найденов
Илиев, Явор Николаев Чаталбашев. Партията
се представлява от членовете на Управителния
съвет заедно и поотделно.
7450

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
98. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Институт за прогресивно образование“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 6.12.2014 г. в
16 ч. в офиса на сдружението: София, бул. Драган
Цанков 12 – 16, ет. 1, при следния дневен ред: 1.
отчет на дейността; 2. приемане на нов управителен съвет; 3. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 17 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали
на събранието са на разположение на членовете
на сдружението в неговия офис.
7504
1. – Управителният съвет на Българското фитохимично сдружение, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 9.12.2014 г.
в 15 ч. в аудитория 111 на Института по органична химия с Център по фитохимия – БАН,
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 9, София, при следния
дневен ред: 1. отчет за работата през 2014 г.,
вкл. финансов отчет; 2. обсъждане и приемане
на решения във връзка с подготовката на 9-ата
конференция на Асоциацията за медицински и
ароматични растения на страните от Югоизточна
Европа (AMAPSEEC) през 2016 г. в България;
3. съобщение за приети нови членове; 4. разни.
7493
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