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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по вза
имодействието с неправителствените органи
зации и жалбите на гражданите
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 3 и чл. 22, ал. 4 във връзка с
чл. 14, ал. 4 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Освобождава Велизар Пенков Енчев като
член на Комисията по взаимодействието с
неправителствените организации и жалбите
на гражданите.
Решението е прието от 43-то Народно съб
рание на 10 декември 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
8739

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по труда,
социалната и демографската политика
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 3 и чл. 22, ал. 4 във връзка с
чл. 14, ал. 4 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Освобождава Велизар Пенков Енчев като
член на Комисията по труда, социалната и
демографската политика.
Решението е прието от 43-то Народно съб
рание на 10 декември 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
8740

РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по бю
джет и финанси
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 20, ал. 1 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:
Избира Георги Ченков Търновалийски и
Димитър Ангелов Горов за членове на Комисията по бюджет и финанси.
Решението е прието от 43-то Народно съб
рание на 10 декември 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
8741

РЕШЕНИЕ

за промяна в ръководството на Комисията
по външна политика
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 20, ал. 3 и чл. 22, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
Освобож дава Волен Николов Сидеров
като заместник-председател на Комисията по
външна политика.
Решението е прието от 43-то Народно съб
рание на 10 декември 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
8742

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по веро
изповеданията и правата на човека
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 20, ал. 3 и чл. 22, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Ирена Иванова Коцева като
член на Комисията по вероизповеданията и
правата на човека.
2. Избира Евгени Димитров Стоев за член
на Комисията по вероизповеданията и правата
на човека.
Решението е прието от 43-то Народно съб
рание на 10 декември 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
8743
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РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията за наблю
дение на дейността на Държавната комисия
за енергийно и водно регулиране
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Евгени Димитров Стоев за член
на Комисията за наблюдение на дейността на
Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране.
Решението е прието от 43-то Народно съб
рание на 10 декември 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
8744

РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по регио
нална политика, благоустройство и местно
самоуправление
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Ирена Иванова Коцева за член и
заместник-председател на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно
самоуправление.
Решението е прието от 43-то Народно съб
рание на 10 декември 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
8745

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 382
ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

за одобряване промени на утвърдените раз
ходи по области на политики по бюджета на
Министерството на отбраната за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява намаление на утвърдените разходи по „Политика в областта на
отбранителните способности“ по бюджета
на Министерството на отбраната за 2014 г. с
1 746 215 лв., като от тях:
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1. по бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили“ – 102 094 лв.;
2. по бюджетна програма „Управление на
човешките ресурси“ – 10 000 лв.;
3. по бюджетна програма „Сигурност“ –
2560 лв.;
4. по бюджетна програма „Изследвания и
технологии“ – 9560 лв.;
5. по бюджетна програма „Военно образование“ – 1 009 220 лв.;
6. по бюджетна програма „Административно управление и осигуряване“ – 612 781 лв.
(2) Със сумата 1 692 515 лв. да се намалят
показателите по чл. 11, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 2. За сметка на намалението по чл. 1,
ал. 1 да се осигурят допълнителни трансфери за държавните висши военни училища,
необходими за финансово подпомагане на
тяхната дейност, за участие в операции на
международните сили и за издръжка на Българския център за осигуряване на центъра за
изследване, изграждане и усъвършенстване
на способности на НАТО за управление на
кризи и реагиране при бедствия, разпределени,
както следва:
1. за Военна академия „Г. С. Раковски“ –
132 315 лв.;
2. за Национален военен университет „Васил Левски“ – 1 460 900 лв.;
3. за Висше военноморско училище „Н. Й.
Вапцаров“ – 153 000 лв.
Чл. 3. Министърът на отбраната да извърши налагащите се промени по бюджета на
Министерството на отбраната за 2014 г. и да
уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. В приложение № 5 към чл. 5 от Постановление № 3 на Министерския съвет от
2014 г. за изпълнение на държавния бюджет на
Република България за 2014 г. (обн., ДВ, бр. 8
от 2014 г.; изм. и доп., бр. 18, 25, 30, 31, 36, 37,
44, 45, 47, 50, 52, 53, 55, 57, 60, 61, 63, 66, 72,
80, 81, 82, 86, 91, 93 и 94 от 2014 г.), в пореден
№ 8, в колона 3 числото „770 274 596 лв.“ се
заменя със „770 220 896“.
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 и 2 от Закона за публичните
финанси.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на отбраната.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8628
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 383
ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

за приемане на Наредба за изискванията за
етикетирането и представянето на храните
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за изискванията за етикетирането и представянето
на храните.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Наредбата за изискванията
за етикетирането и представянето на храните,
приета с Постановление № 136 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 62 от
2000 г.; изм. и доп., бр. 40 от 2002 г., бр. 19
и 100 от 2003 г., бр. 98 от 2004 г., бр. 82 от
2005 г., бр. 20 от 2006 г., бр. 75 от 2007 г., бр. 48
от 2008 г., бр. 47 от 2010 г., бр. 42 от 2012 г. и
бр. 84 от 2013 г.).
§ 2. Постановлението влиза в сила от
13 декември 2014 г.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

НАРЕДБА

за изискванията за етикетирането и предста
вянето на храните
Чл. 1. С наредбата се определят изискванията за:
1. етикетирането, представянето и рекламирането на храните с цел гарантиране на
правото на потребителите на информация;
2. представянето на хранителна информация при етикетирането на храните, включително и в случаите на предявяване на
хранителни претенции.
Чл. 2. Храните се етикетират в съответствие
с изискванията на Регламент (ЕС) № 1169/2011
на Европейския парламент и на Съвета от
25 октомври 2011 г. за предоставянето на
информация за храните на потребителите, за
изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и
(ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент
и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/
ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО
на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО
и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент
(ЕО) № 608/2004 на Комисията (ОВ, L 304 от
22.11.2011 г.), наричан по-нататък „Регламент
(ЕС) № 1169/2011“.
Чл. 3. В съответствие с чл. 15, параграф 2
от Регламент (ЕС) № 1169/2011 информацията
на етикета се представя на български език.
Чл. 4. Обявяването на хранителната стойност при етикетирането на храните се извършва в съответствие с изискванията на Глава
IV, Раздел 3 от Регламент (ЕС) № 1169/2011.
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Чл. 5. При етикетирането на храните освен
данните по чл. 9 от Регламент (ЕС) № 1169/2011
задължително се посочва маркировка, позволяваща идентифициране на партидата, към
която принадлежи храната.
Чл. 6. Хранителните и здравните претенции
и условията за предявяването им се определят съгласно Регламент (ЕО) № 1924/2006
на Европейския парламент и на Съвета от
20 декември 2006 г. относно хранителни и
здравни претенции за храните (ОВ, Специално
издание 2007 г., глава 15, том 18).
Чл. 7. Използването на генерични обозначения (наименования) на храни се извършва
в съответствие с Регламент (ЕО) № 907/2013
на Комисията от 20 септември 2013 г. за
определяне на правила относно заявленията във връзка с използването на генерични
обозначения (наименования) (ОВ L 251 от
21.09.2013 г.).
Чл. 8. Посочването на страната на произход
или мястото на произход за прясно, охладено
или замразено месо от свине, овце, кози и
домашни птици се извършва в съответствие
с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1337/2013
на Комиси ята от 13 декември 2013 г. за
определяне на правила за прилагането на
Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския
парламент и на Съвета относно посочването на страната на произход или мястото на
произход за прясно, охладено или замразено
месо от свине, овце, кози и домашни птици
(ОВ, L 335 от 14.12.2013 г.).
Чл. 9. При етикетирането на храни, съдържащи оцветители, посочени в Приложение V
на Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември
2008 г. относно добавките в храните (ОВ, L 354
от 31.12.2008 г.), се включва допълнителната
информация, определена в това приложение.
Чл. 10. (1) При етикетирането на нови храни
и хранителни съставки се спазват и изискванията на чл. 8 от Регламент (ЕО) № 258/97 на
Европейския парламент и на Съвета относно
нови храни и нови хранителни съставки (ОВ,
L 43 от 14.02.1997 г.).
(2) При етикетирането на храни и хранителни съставки, които съдържат или са съставени от генетично модифицирани организми
(ГМО), или са произведени, или съдържат
съставки, произведени от ГМО, се спазват и
изискванията на чл. 12 и 13 от Регламент (ЕО)
№ 1829/2003 на Европейския парламент и на
Съвета относно генетично модифицираните
храни и фуражи (ОВ, L 268 от 18.10.2003 г.).
(3) При етикетирането, представянето и
рекламирането на храни, предназначени за
хора, които имат непоносимост към глутен, се
спазват и изискванията на чл. 3 от Регламент
(ЕО) № 41/2009 на Комисията от 20 януари
2009 г. относно състава и етикетирането на
храни, подходящи за употреба от хора, които
имат непоносимост към глутен (ОВ, L 16 от
21.01.2009 г.), наричан по-нататък Регламент
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(ЕО) № 41/2009, както и изискванията на
Регламент за изпълнение (ЕС) № 828/2014
на Комисията от 30 юли 2014 г. относно изискванията за предоставяне на информация
на потребителите относно отсъствието или
намаленото съдържание на глутен в храните
(ОВ, L 228 от 31.07.2014 г.).
(4) При етикетирането, представянето и
рекламирането на храни, посочени в чл. 4 от
Регламент (ЕО) № 41/2009, които, макар и да
не са предназначени за хора с непоносимост
към глутен, са подходящи за консумация от
тях, се спазват изискванията за обозначаване и
условията за съдържание на глутен, определени
в чл. 4 от Регламент (ЕО) № 41/2009, както
и изискванията на Регламент за изпълнение
(ЕС) № 828/2014 на Комисията от 30 юли
2014 г. относно изискванията за предоставяне
на информация на потребителите относно
отсъствието или намаленото съдържание на
глутен в храните.
(5) Алинеи 1 и 2 не се прилагат за храни
за кърмачета и преходни храни, попадащи в
обхвата на Наредбата за изискванията към
състава, характеристиките и наименованията
на храните за кърмачета и преходните храни,
приета с Постановление № 312 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 110 от
2007 г.; изм. и доп., бр. 37 от 2009 г., бр. 84
от 2013 г. и бр. 28 от 2014 г.).
Чл. 11. (1) Партидата на дадена храна се
определя във всеки отделен случай от производителя или от лицето, което опакова тази
храна, или от първия търговец, установен в
рамките на Европейския съюз. Маркировката
по чл. 5 се определя и обозначава съгласно
задължението на тези лица.
(2) Маркировката по чл. 5 на храната се
предхож да от изписването на латинската
буква „L“ освен в случаите, когато тя е ясно
различима от другите означения на етикета.
(3) При групови опаковки, които съдържат
индивидуални порции сладолед, маркировката
по чл. 5 се поставя на груповите опаковки.
(4) Когато храната е предварително опакована, маркировката по чл. 5 и където е
приложимо, буквата „L“ се поставят върху
предварителната опаковка или върху прикрепен към нея етикет.
(5) Когато храната не е предварително
опакована, маркировката по чл. 5 и където
е приложимо, буквата „L“ се поставят върху
опаковката или контейнера или ако това
не е възможно – в съответните търговски
документи.
(6) В случаите по ал. 4 и 5 маркировката
по чл. 5 и буквата „L“ трябва да са нанесени
по такъв начин, че да са лесновидими, ясно
четливи и неизтриваеми.
(7) Не се изисква означаване на партидата
на храната:
1. при земеделски продукти, които след
напускане на полето:
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а) се продават или доставят в пунктове
за временно складиране, обработка или опаковане;
б) подлежат на транспортиране до предприятия за производство на храни;
в) подлежат на незабавна преработка в
предприятието производител;
2. когато при продажба на крайния потребител храните не са опаковани или са опаковани
по желание на купувача, или са опаковани
предварително за непосредствена употреба;
3. върху опаковки или контейнери, чиято
най-голяма страна е с площ до 10 cm 2;
4. върху индивидуални порции сладолед.
(8) Когато на етикета е поставен срокът
на минимална трайност или обозначението „ИЗПОЛЗВАЙ ПРЕДИ“, последвано от
конкретна дата, не се изисква поставяне на
маркировката по чл. 5, при условие че датата
съдържа поне некодирано означение на деня
и месеца в този ред.
Чл. 12. При етикетирането, представянето
и рекламирането на храни, които не са храни
със специално предназначение по смисъла
на Наредбата за изискванията към храните
със специално предназначение, приета с Постановление № 249 на Министерския съвет
от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 107 от 2002 г.; изм. и
доп., бр. 69 от 2005 г., бр. 15 и 75 от 2007 г. и
бр. 47 и 86 от 2010 г.), се забраняват:
1. използването на думите „диетична“ или
„диета“ самостоятелно или в съчетание с други
думи, определящи тези храни;
2. вси чк и д ру г и означени я и ли всяко
представяне, които създават впечатление, че
храната е със специално предназначение.
Допълнителни разпоредби
§ 1. (1) По смисъла на наредбата „партида“
е група единици за продажба от дадена храна,
създадени, произведени или опаковани при
практически едни и същи условия.
(2) За целите на наредбата се прилагат и
определенията от регламентите по § 3.
§ 2. С наредбата се въвеждат разпоредбите
на Директива 2011/91/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г.
относно означенията или маркировките, идентифициращи партидата, към която принадлежи
дадена храна (ОВ, L 334 от 16.12.2011 г.).
§ 3. С наредбата се осигурява прилагането на:
1. Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври
2011 г. за предоставянето на информация
за храните на потребителите, за изменение
на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО)
№ 1925/2006 на Европейския парламент и
на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/
ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО
на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО
и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент
(ЕО) № 608/2004 на Комисията;
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2. Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември
2006 г. относно хранителни и здравни претенции за храните;
3. Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември
2008 г. относно добавките в храните;
4. Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския
парламент и на Съвета относно нови храни
и нови хранителни съставки;
5. Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно
генетично модифицираните храни и фуражи;
6. Регламент (ЕО) № 41/2009 на Комисията
от 20 януари 2009 г. относно състава и етикетирането на храни, подходящи за употреба от
хора, които имат непоносимост към глутен;
7. Регламент (ЕО) № 907/2013 на Комисията от 20 септември 2013 г. за определяне
на правила относно заявленията във връзка
с използването на генерични обозначения
(наименования);
8. Регламент за изпълнение (ЕС) № 1337/2013
на Комисията от 13 декември 2013 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент
(ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и
на Съвета относно посочването на страната на
произход или мястото на произход за прясно,
охладено или замразено месо от свине, овце,
кози и домашни птици;
9. Регламент за изпълнение (ЕС) № 828/2014
на Комисията от 30 юли 2014 г. относно изискванията за предоставяне на информация
на потребителите относно отсъствието или
намаленото съдържание на глутен в храните.
Заключителни разпоредби
§ 4. Контролът по изпълнението на изискванията на наредбата се осъществява от
органите на официалния контрол по Закона
за храните.
§ 5. Наредбата се приема на основание
чл. 10, ал. 4 от Закона за храните.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 384
ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

за допълнение на Наредбата за изисквания
та към соковете от плодове и някои сходни
продукти, предназначени за консумация от
човека, приета с Постановление № 219 на Ми
нистерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 94 от
2002 г.; изм., бр. 1 от 2004 г., бр. 12 от 2011 г.
и бр. 100 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 14, т. 2 се създава буква „к“:
„к) растителни протеини, извлечени от
пшеница, грах или картофи, за избистряне.“
§ 2. В допълнителните разпоредби се създава § 1б:
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„§ 1б. С наредбата се създават условия
за прилагане на Делегиран Регламент (ЕС)
№ 1040/2014 на Комисията от 25 юли 2014 г. за
изменение на Директива 2001/112/ЕО на Съвета
относно соковете от плодове и някои сходни
продукти, предназначени за консумация от
човека, с цел адаптиране на приложение I към
техническия прогрес (ОВ, L 288, 02.10.2014 г.).“
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8630

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 385
ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Министерството на младежта
и спорта, приет с Постановление № 142 на
Министерския съвет от 2013 г. (обн., ДВ,
бр. 62 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2013 г.
и бр. 50 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 12, т. 3 думата „изготвя“ се заменя с „координира“.
§ 2. В чл. 15, ал. 1 цифрата „3“ се заменя
с „4“ и цифрата „8“ се заменя със „7“.
§ 3. В чл. 19, ал. 2 думите „в министерството“ се заличават.
§ 4. В чл. 20:
1. Точка 10 се изменя така:
„10. осъществява контрол по Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси, както и за други нарушения на
служебните задължения в министерството
и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;“.
2. В т. 13 думите „финансовата и друга
дисциплина“ се заменят с „дисциплината“.
§ 5. В чл. 23, ал. 2 се създава нова т. 2:
„2. Дирекция „Обществени поръчки“.“
§ 6. Създава се нов чл. 25:
„Чл. 25. Дирекция „Обществени поръчки“:
1. п лани ра, организи ра и координи ра
всички дейности във връзка с подготовката
и провеждането на процедури за възлагане
на обществени поръчки и изготвя график за
тяхното провеждане през съответната година;
2. провежда процедурите за възлагане на
обществени поръчки в съответствие с нормативните изисквания и приложимите правила
за обществените поръчки на Европейската
общност и националното законодателство,
като носи отговорност за законосъобразното
им провеждане и финализиране;
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3. изготвя проекти на договори за възлагане на обществени поръчки и организира
сключването им и осъществява наблюдение и
контрол върху изпълнението им съвместно с
отговорното административно звено, за чиито
нужди е подписан договорът;
4. води регистър на проведените процедури
за възлагане на обществени поръчки през съответната година и организира архивирането
им съобразно действащите вътрешни правила;
5. подготвя становища по проекти на актове във връзка с прилагането на Закона за
обществени поръчки (ЗОП) и подзаконовите
актове;
6. подготвя и изпраща за публикуване
в нормативно установените срокове на необходимата информация при възлагането
на обществените поръчки до Агенцията по
обществени поръчки (АОП), до електронната
страница на „Държавен вестник“ и до „Официален вестник“ на ЕС;
7. следи изпълнението на договорите, за
които отговарят служители от дирекцията,
осъществява контрол, изготвя становища за
тяхното изпълнение и предприема нужните
действия при тяхното приключване или предсрочно прекратяване;
8. изготвя и изпраща информация до АОП
и до „Официален вестник“ на ЕС в законовите
срокове съгласно ЗОП;
9. обобщава информация за планираните
обществени поръчки, подготвя и изпраща
предварителните обявления до АОП;
10. води и съхранява досиетата на проведените процедури за възлагане на обществени
поръчки;
11. архивира досиета на проведените и
п ри к л юч и л и п роцед у ри за въ з ла га не на
обществени поръчки съгласно действащите
вътрешни правила;
12. оказва методическа помощ на второстепенните разпоредители с бюджет във
връзка с организирането, провеждането и
архивирането на документацията, свързана
с обществените поръчки;
13. изготвя становища и съдейства за изграждане на правна защита при подадени
жалби във връзка с проведени процедури за
възлагане на обществени поръчки;
14. участва в разработването на вътрешните правила на министерството по Закона
за обществените поръчки и подзаконовите
нормативни актове по прилагането му;
15. при поискване от контролните органи
представя информация за проведените обществени поръчки по реда на ЗОП.“
§ 7. В чл. 26:
1. В т. 9 думите „приложимите за бюджетните предприятия“ се заменят с „приложимите
за бюджетните организации“.
2. В т. 17 думите „охрана на труда и по
техника на безопасността“ се заменят със
„здравословни и безопасни условия на труд“.
§ 8. В чл. 28:
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1. В т. 2 думите „Масов спорт“ се заменят
със „Спорт за всички и регионална координация“.
2. В т. 6 думите „Политика за младежта“
се заменят с „Младежки политики“.
3. Точка 7 се отменя.
4. В т. 8 думите „Международно сътрудничество“ се заменят с „Европейски програми,
проекти и международно сътрудничество“.
§ 9. В чл. 29:
1. Точки 1 и 7 се отменят.
2. В т. 16 думите „подготовката и провеждането на обществените поръчки на министерството, както и“ се заличават и думите
„организира и провежда“ се заменят с „организирането и провеждането“.
3. Създава се т. 22:
„22. подпомага министъра при упражняването на контрол по спазването на режима за
ползване на обекти по приложения № 1 и 2 от
Закона за физическото възпитание и спорта.“
§ 10. В чл. 30, в основния текст думите
„Масов спорт“ се заменят със „Спорт за всички
и регионална координация“.
§ 11. В чл. 31:
1. В т. 12 думите „видове спорт“ се заменят
със „спортна подготовка“.
2. Създават се т. 17 – 19:
„17. осъществява координация и контрол
на съгласуваните от министъра дейности,
свързани с учебно-тренировъчния, спортносъстезателния и възстановителния процес на
учениците от държавните спортни училища;
18. осъществява координация и контрол на
дейностите, свързани с учебно-тренировъчния,
спортно-състезателния и възстановителния
процес на олимпийските звена в държавните
спортни училища;
19. предлага за одобряване от министъра
приетите с решение на педагогическия съвет
на училището училищни учебни планове.“
§ 12. В чл. 34:
1. В основния текст думите „Политика на
младежта“ се заменят с „Младежки политики“.
2. В т. 1 след думата „планирането“ се
добавя „и изпълнението“.
3. В т. 5 след думата „страната“ се поставя
запeтая и се добавя „осигурява и координира
информационния обмен с младежките организации и други нестопански организации,
работещи със и за младите хора в страната,
както и с областните администрации и общините при осъществяването на политиките
за младежта“.
4. В т. 20 след думата „обучения“ се поставя
запетая и се добавя „форуми“, а накрая след
думата „дейности“ се поставя запeтая и се
добавя „организира и осъществява отбелязването на международни младежки събития
и празници“.
5. Създават се т. 23 – 25:
„23. осъществява контрол върху целевото
разходване на средства, предоставени за младежки дейности по национални и междуна-
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родни младежки програми, чрез мониторинг
на изпълнението на проекти за младежки
дейности;
24. обезпечава дейността на Националния консултативен съвет за младежта към
министъра, осигурява и участва в дейността
на Комисията за определяне на национално-представителни младежки организации
в страната;
25. събира, обработва, съхранява и популяризира актуална информация в Националната
информационна система за младежта.“
§ 13. Член 35 се отменя.
§ 14. В чл. 36:
1. В основния текст думите „Международно
сътрудничество“ се заменят с „Европейски
програми, проекти и международно сътрудничество“.
2. Създават се т. 22 – 40:
„22. организира и координира подготовката,
разработването и представянето на проекти
за финансиране по оперативните програми и
по други програми на Общността и от международни финансови институции;
23. инициира създаването на работни групи
за подготовка на проекти за кандидатстване
с европейско финансиране и участва в тях,
като координира дейността им и оказва методическа помощ във връзка с изискванията
на европейските програми;
24. координира и участва в изпълнението
на международни проекти и програми, в които
министерството е страна, като методически
подпомага звената за изпълнение на проектите;
25. изготвя и представя периодични доклади
за напредъка на проектите, изпълнявани от
дирекцията, пред съответните европейски и национални органи и наблюдаващи институции;
26. изготвя и представя информация относно
работата, структурата и административния
капацитет на дирекцията, справки за състоянието на координираните от дирекцията
проекти, изиск вани от ръководството на
министерството, както и от министерствата
и агенциите, отговорни за оперативните програми, и други;
27. следи за възможностите за кандидатстване по европейски програми и инициативи,
финансирани от други международни организации, и по оперативните програми в страната,
изготвя и представя предложения за участие
пред ръководството на съответната община;
проучва възможностите за идентифициране
на нови източници за финансиране;
28. организира и координира дейностите,
свързани с осигу ряване на публичност и
прозрачност относно получените от ЕС и
международните финансови институции средства по проектите, както и относно тяхното
изпълнение;
29. организира международни срещи, семинари, кръгли маси и пресконференции,
свързани с изпълнението на европейските
проекти;
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30. съгласува, организира, реализира и
координира дейността на министерството в
областта на международното сътрудничество;
31. подпомага и координира участието
на страната в двустранни и многостранни
междуправителствени дейности в областта
на младежта и спорта;
32. подпомага министъра при съгласуването
и подготовката на двустранни и многостранни
международни договори в областта на младежта и спорта;
33. подпомага министъра при осъществяване на конт рола на изпълнението на
задълженията на страната, произтичащи от
международни договори и от членството в
международни организации в областта на
младежта и спорта;
34. разработва и предлага насоки и мерки
за успешното участие на български представители в структурите, формиращи международната младежка и спортна политика;
35. подготвя, координира и участва в изпълнението на протоколи за пряко сътрудничество,
на програми и спогодби за сътрудничество в
областта на младежта и спорта между Репуб
лика България и други страни;
36. ръководи и координира изпълнението
на програми на UNESCO, ENGSO и други
международни организации в областта на
младежта и спорта;
37. подготвя информации и справки, свързани с международната спортна и младежка
дейност, и подпомага популяризирането на
българския спорт в чужбина;
38. подпомага българските спортни федерации в процеса на осигуряването на визи,
при организирането на спортни прояви в
Република България и при получаването на
визи за чужбина;
39. осъществява и координира цялостната
международна дейност на министерството, в
т. ч. подготовка на двустранни и многостранни
проекти на договори за международно сътрудничество, организация и контрол за тяхното
изпълнение; организира и подпомага участието на министъра и другите представители
на министерството в международни мисии;
осъществява оперативен контакт с чужди
посолства в Република България и с правителствени институции в чужбина; подготвя
задграничните командировки и осигурява
логистичното им обезпечаване, организира
международни срещи и осъществява международна протоколна дейност;
40. участва в работата на Съвета по европейските въпроси, като осъществява подготовката
и съгласуването на проекти на национални
позиции по въпросите на младежта и спорта,
както и в работните органи на Съвета на Европейския съюз и на Европейската комисия.“
§ 15. В чл. 40, ал. 3 думите „най-старшия
по длъжност служител в дирекцията“ се заменят със „служител“.
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§ 16. Приложението към чл. 15, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение
към чл. 15, ал. 2
Численост на персонала в административните
звена на Министерството на младежта и спорта – 185 щатни бройки
Политически кабинет
7
в т.ч. съветници, експерти и сътрудници
3
Главен секретар
1
Служител по сигурността на информацията
1
Звено за вътрешен одит
6
Финансов контрольор
1
Инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията
2
Инспекторат по чл. 64а от Закона за физическото възпитание и спорта
8
Обща администрация
46
в т.ч.:
Дирек ци я „А дминист ративно-правно и
нормативно обслужване“
18
Дирекция „Финанси“
18
Дирекция „Връзки с общественост та и
протокол“
5
Дирекция „Обществени поръчки“
5
Специализирана администрация
113
в т.ч.:
Дирекция „Спортна инфраструктура и управление на държавното участие“
14
Дирекция „Спорт за всички и регионална
координация“
24
Дирекция „Ученически и студентски спорт“ 12
Дирекция „Елитен спорт“
15
Дирек ци я „Координаци я и конт рол на
спортната подготовка“
11
Дирекция „Младежки политики“
22
Дирекция „Европейски програми, проекти
и международно сътрудничество“
15“

Заключителна разпоредба
§ 17. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8631

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 386
ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителен трансфер по
бюджета на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер
в размер 457 930 лв. по бюджета на Министерството на транспорта, информационните
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технологии и съобщенията за 2014 г. за национално съфинансиране на дейностите по
Проект „Sea2Sea: разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ
Егейско и Черно море – 2011-ЕU-95011-С, в
областта на трансевропейските транспортни
мрежи (TEN-T)“.
(2) Сумата по ал. 1 да се осигури за сметка на предвидените средства по централния
бюджет за 2014 г.
Чл. 2. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията да
извърши налагащите се промени по бюджета
на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г.
и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8632

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 387
ОТ 8 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
централния бюджет за 2014 г. във връзка с
управлението на държавния дълг
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по централния бюджет за 2014 г. в размер
5 000 000 лв. за обезпечаване на недостиг по
дължима такса – ангажимент на Република
България.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на икономии в разходите по централния бюджет за 2014 г.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 12, ал. 1 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 68 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
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§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
10 декември 2014 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8662

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 388
ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

за приемане на Устройствен правилник на
Министерството на регионалното развитие
и благоустройството
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Приема Устройствен правилник на
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.
Чл. 2. (1) Министърът на регионалното
развитие и благоустройството е първостепенен
разпоредител с бюджет.
(2) Второстепенни разпоредители с бюджет
към министъра на регионалното развитие и
благоустройството са:
1. Агенция „Пътна инфраструктура“;
2. Агенцията по геодезия, картография и
кадастър;
3. Дирекцията за национален строителен
контрол.
(3) Общата численост на персонала във
второстепенните разпоредители с бюджет по
ал. 2 е посочена в приложението.
Чл. 3. От определената в чл. 8, ал. 2 от
Устройствения правилник на Министерството
на инвестиционното проектиране численост
на персонала 112 щатни бройки се осигуряват:
49 щатни бройки за Министерството на регионалното развитие и благоустройството, които
са отразени в Устройствения правилник на
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството по чл. 1, 43 щатни бройки
за Министерството на туризма и 10 щатни
бройки за Министерството на финансите.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Устройственият правилник
на Министерството на регионалното развитие,
приет с Постановление № 161 на Министерския
съвет от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 70 от 2013 г.;
изм., бр. 81 от 2014 г.).
§ 2. Отменя се Устройственият правилник на Министерството на инвестиционното
проектиране, приет с Постановление № 161
на Министерския съвет от 2013 г. (обн., ДВ,
бр. 70 от 2013 г.; изм., бр. 81 от 2014 г.).
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§ 3. О т мен я се Пос та новлен ие № 161
на Министерския съвет от 2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Мин ис т ерс т во т о на рег иона л но т о ра зви т ие
и Уст ройст вен п рави лник на Минист ер ството на инвестиционното проек тиране
(обн., ДВ, бр. 70 от 2013 г.; изм., бр. 81 от
2014 г.).
§ 4. В приложение № 5 към чл. 5 от Постановление № 3 на Министерския съвет от
2014 г. за изпълнението на държавния бюджет
на Република България за 2014 г. (обн., ДВ,
бр. 8 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 18, 25, 30, 31,
34, 36, 37, 44, 45, 47, 50, 52, 53, 55, 57, 60, 61,
63, 66, 67, 72, 80, 81, 82, 86, 91, 93, 94 и 101 от
2014 г.) се правят следните изменения:
1. На ред 6, в колона 3 числото „233 909 800“
се заменя с „233 926 570“.
2. На ред 17, в колона 3 числото „30 625 531“
се заменя с „30 707 701“.
3. На ред 21, в колона 3 числото „14 297 593“
се заменя с „14 188 593“.
§ 5. В Правилника за структурата, дейността
и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура“, приет с Постановление
№ 295 на Министерския съвет от 2009 г. (обн.,
ДВ, бр. 100 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от
2010 г., бр. 52, 83 и 97 от 2011 г., бр. 14, 22, 60
и 81 от 2012 г., бр. 93 от 2013 г. и бр. 60 от
2014 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 5, ал. 2 думите „Централен институт на пътните технологии, национални и
европейски норми и стандарти“ се заменят с
„Институт по пътища и мостове“.
2. В чл. 15, ал. 3:
а) точка 1 се изменя така:
„1. дирек ци я „Поддържане на пътната
инфраструктура“;
б) точка 7 се изменя така:
„7. дирекция „Управление на проекти,
финансирани с национални и кредитни инвестиции.“
3. В чл. 20 основният текст се изменя така:
„Чл. 20. Дирекция „Поддържане на пътната
инфраструктура“:“.
4. В чл. 28а основният текст се изменя така:
„Чл. 28а. Дирекция „Управление на проекти, финансирани с национални и кредитни
инвестиции“:“.
5. В чл. 29 думите „Централен институт на
пътните технологии, национални и европейски
норми и стандарти“ се заменят с „Институт
по пътища и мостове“.
6. В чл. 33 навсякъде думите „Централният
институт на пътните технологии, национални и
европейски норми и стандарти“ и „Централния
институт на пътните технологии, национални
и европейски норми и стандарти“ се заменят
съответно с „Институтът по пътища и мостове“
и „Института по пътища и мостове“.
7. Приложението към чл. 4, ал. 2 се изменя така:
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„Приложение
към чл. 4, ал. 2
Численост на персонала в Агенция „Пътна
инфраструктура“ – 1511 щатни бройки
Управителен съвет
Централна администрация
в т.ч.:
финансови контрольори
дирекция „Вътрешен одит“
Служител по сигурността на информацията
дирекция „Административно обслужване и координация“
дирекция „Комуникации и информация“
дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване“
дирекция „Бюджет, финанси и разплащания по проекти“
дирекция „Поддържане на пътната инфраструктура“
дирекция „Инвестиционно проектиране
и отчуждителни процедури“
дирекция „Изпълнение на проекти по
Оперативна програма „Регионално развитие“ и по програмите за териториално
сътрудничество на ЕС“
дирекция „Изпълнение на проекти по
Оперативна програма „Транспорт“ и
Кохезионен фонд“
дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол“
дирекция „Пътни такси и разрешителни“
д и рек ц и я „Уп ра влен ие на п роек т и,
финансирани с национални и кредитни
инвестиции“
Специализирани звена
в т.ч.:
Институт по пътища и мостове
Областни пътни управления

3
300
3
10
1
40
16
30
26
28
23

32
28
27
13
23
1208
75
1133“

§ 6. В Устройствения правилник на Дирекцията за национален строителен контрол,
приет с Постановление № 5 на Министерския
съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 7 от 2010 г.;
изм. и доп., бр. 3, 83 и 97 от 2011 г., бр. 22,
58 и 103 от 2012 г., бр. 78 от 2013 г. и бр. 81
от 2014 г.), се правят следните изменения и
допълнения:
1. Навсякъде в правилника думите „министъра на инвестиционното проектиране“ и
„министърът на инвестиционното проектиране“ се заменят съответно с „министъра на
регионалното развитие и благоустройството“
и „министърът на регионалното развитие и
благоустройството“.
2. В чл. 16, ал. 1:
а) в т. 13 накрая се поставя запетая и се
добавя „като участва в съставянето или изготвя самостоятелно проекти на нормативни
актове и становища по проекти на нормативни
актове“;
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б) създава се т. 15:
„15. дава указания по прилагането на ЗУТ
и на подзаконовите нормативни актове във
връзка със законосъобразното изпълнение на
строежите.“
3. В чл. 17:
а) в т. 16 накрая се поставя запетая и се
добавя „като участва в съставянето или изготвя самостоятелно проекти на нормативни
актове и становища по проекти на нормативни
актове;“
б) създава се т. 17:
„17. дава указания по прилагането на ЗУТ
и на подзаконовите нормативни актове във
връзка с дейността на лицата, упражняващи
строителен надзор, и въвеждането на обектите
в експлоатация.“
§ 7. В Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
приет с Постановление № 302 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 103 от
2004 г.; изм. и доп., бр. 49 от 2005 г., бр. 77
и 104 от 2007 г., бр. 93 от 2008 г., бр. 43 от
2010 г., бр. 97 от 2011 г., бр. 22 и 58 от 2012 г.,
бр. 78 от 2013 г. и бр. 81 от 2014 г.), навсякъде думите „министъра на инвестиционното
проектиране“ и „Министерството на инвестиционното проектиране“ се заменят съответно
с „министъра на регионалното развитие и
благоустройството“ и „Министерството на
регионалното развитие и благоустройството“.
§ 8. В Постановление № 175 на Министерския съвет от 1998 г. за одобряване на Тарифа
№ 14 за таксите, които се събират в системата
на Министерството на регионалното развитие
и Министерството на инвестиционното проектиране и от областните управители (обн.,
ДВ, бр. 94 от 1998 г.; попр., бр. 110 от 1998 г.;
изм. и доп., бр. 55 от 1999 г., бр. 99 от 2001 г.,
бр. 99 от 2002 г., бр. 114 от 2003 г., бр. 14 от
2006 г. и бр. 10 от 2014 г.) се правят следните
изменения:
1. В наименованието на постановлението
думите „Министерството на регионалното развитие и Министерството на инвестиционното
проектиране“ се заменят с „Министерството на
регионалното развитие и благоустройството“.
2. В чл. 1 думите „Министерството на
регионалното развитие и Министерството на
инвестиционното проектиране“ се заменят с
„Министерството на регионалното развитие
и благоустройството“.
3. В чл. 3 думите „министъра на регионалното развитие“ се заменят с „министъра на
регионалното развитие и благоустройството“.
4. В § 2 от преходните и заключителните
разпоредби:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Възлага прилагането на тарифата на
министъра на регионалното развитие и благоустройството.“;
б) алинея 2 се отменя.
§ 9. В Тарифа № 14 за таксите, които се
събират в системата на Министерството на
регионалното развитие и Министерството на
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инвестиционното проектиране и от областните управители, одобрена с Постановление
№ 175 на Министерския съвет от 1998 г. (обн.,
ДВ, бр. 94 от 1998 г.; попр., бр. 110 от 1998 г.;
изм. и доп., бр. 55 от 1999 г., бр. 41 от 2000 г.,
бр. 99 от 2001 г., бр. 99 от 2002 г., бр. 114 от
2003 г., бр. 20 и 107 от 2004 г.; попр., бр. 108
от 2004 г.; изм. и доп., бр. 98 и 105 от 2005 г.,
бр. 77 от 2006 г., бр. 13 от 2007 г., бр. 95 от
2008 г., бр. 35 от 2011 г., бр. 18 от 2012 г., бр. 13
от 2013 г. и бр. 10 и 60 от 2014 г.), се правят
следните изменения:
1. В наименованието на тарифата думите
„Министерството на регионалното развитие
и Министерството на инвестиционното проектиране“ се заменят с „Министерството на
регионалното развитие и благоустройството“.
2. В раздел IV, в наименованието на буква „А“ думите „министъра на регионалното
развитие, от министъра на инвестиционното
проектиране“ се заменят с „министъра на
регионалното развитие и благоустройството“.
§ 10. В Постановление № 103 на Министерския съвет от 2013 г. за предоставяне на
допълнителна финансова помощ чрез бюджета на Министерството на регионалното
развитие за осигуряване участието на собственици на самостоятелни жилищни обекти
в многофамилни жилищни сгради, одобрени
по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по
Оперативна програма „Регионално развитие“
2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 43 от 2013 г.;
изм., бр. 81 от 2014 г.) се правят следните
изменения:
1. В наименованието на постановлението
думите „Министерството на регионалното
развитие“ се заменят с „Министерството на
регионалното развитие и благоустройството“.
2. Навсякъде в постановлението думите
„Министерството на регионалното развитие“
и „министъра на регионалното развитие“ се
заменят съответно с „Министерството на
регионалното развитие и благоустройството“
и „министъра на регионалното развитие и
благоустройството“.
§ 11. В Постановление № 247 на Министерския съвет от 2014 г. за определяне на
условията и реда за назначаване на български и чуждестранни граждани в съвместните
структури за подпомагане на изпълнението и
за определяне на системата за осъществяване
на първо ниво на контрол по програмите за
териториално сътрудничество на Европейския
съюз, в които Република България участва за периода 2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 69 от
2014 г.) навсякъде думите „Министерството
на регионалното развитие“, „министърът на
регионалното развитие“ и „министъра на регионалното развитие“ се заменят съответно с
„Министерството на регионалното развитие
и благоустройството“, „министърът на регионалното развитие и благоустройството“
и „министъра на регионалното развитие и
благоустройството“.
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§ 12. В Постановление № 214 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на
условията и реда за назначаване на български
и чуждестранни граждани в Съвместните
технически секретариати и в Информационните звена по програмите за трансгранично
сътрудничество, в които Република България участва, за периода 2007 – 2013 г. (обн.,
ДВ, бр. 71 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 49 от
2012 г. и бр. 110 от 2013 г.) навсякъде думите
„министърът на регионалното развитие“ и
„министъра на регионалното развитие“ се
заменят съответно с „министърът на регионалното развитие и благоустройството“
и „министъра на регионалното развитие и
благоустройството“.
§ 13. В Постановление № 221 на Министерск и я съвет от 2009 г. за приемане
на детай лни п рави ла за доп уст имост на
разходите по Програмата за трансгранично
сътрудничество между Република България
и Сърбия, съфинансирана от Инструмента
за предприсъединителна помощ за програмния период 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 75
от 2009 г.; изм., бр. 110 от 2013 г.), в § 2 от
заключителните разпоредби думите „министъра на регионалното развитие“ се заменят
с „министъра на регионалното развитие и
благоустройството“.
§ 14. В Постановление № 222 на Министерск и я съвет от 2009 г. за приемане
на детай лни п рави ла за доп уст имост на
разходите по Програмата за трансгранично
сътрудничество между Република България
и Бивша Югославска република Македония
по Инструмента за предприсъединителна
помощ за програмния период 2007 – 2013 г.
(обн., ДВ, бр. 75 от 2009 г.; изм., бр. 110 от
2013 г.), в § 2 от заключителните разпоредби
думите „министъра на регионалното развитие“
се заменят с „министъра на регионалното
развитие и благоустройството“.
§ 15. В Постановление № 275 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по
Програмата за трансгранично сътрудничество
между Република България и Република Турция по Инструмента за предприсъединителна
помощ за програмния период 2007 – 2013 г.
(обн., ДВ, бр. 95 от 2009 г.; изм., бр. 110 от
2013 г.), в § 2 от заключителните разпоредби
думите „министъра на регионалното развитие“
се заменят с „министъра на регионалното
развитие и благоустройството“.
§ 16. В Правилника за прилагане на Закона
за държавната собственост, приет с Постановление № 254 на Министерския съвет от
2006 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2006 г.; изм. и доп.,
бр. 26 и 51 от 2007 г., бр. 64, 80 и 91 от 2008 г.,
бр. 7, 25, 62 и 93 от 2009 г., бр. 31, 52, 58 и 69
от 2010 г., бр. 61, 80 и 105 от 2011 г., бр. 24 и
47 от 2012 г., бр. 62, 80 и 87 от 2013 г. и бр. 13
и 15 от 2014 г.), навсякъде думите „министъра
на регионалното развитие“, „Министерството
на регионалното развитие“ и „министърът на
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регионалното развитие“ се заменят съответно с „министъра на регионалното развитие
и благоустройството“, „Министерството на
регионалното развитие и благоустройството“
и „министърът на регионалното развитие и
благоустройството“.
§ 17. В Правилника за прилагане на Закона
за регионалното развитие, приет с Постановление № 216 на Министерския съвет от 2008 г.
(обн., ДВ, бр. 80 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 93
от 2009 г., бр. 5 от 2010 г. и бр. 97 от 2013 г.),
навсякъде думите „министърът на регионалното развитие“, „министъра на регионалното
развитие“ и „Министерството на регионалното
развитие“ се заменят съответно с „министърът
на регионалното развитие и благоустройството“, „министъра на регионалното развитие и
благоустройството“ и „Министерството на
регионалното развитие и благоустройството“.
§ 18. В Правилника за организацията и
дейността на междуведомствената комисия за
възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, приет с Постановление № 58
на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ,
бр. 28 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2011 г.,
бр. 32 и 75 от 2012 г., бр. 62 от 2013 г. и бр. 25
и 60 от 2014 г.), в чл. 2, ал. 3 думите „инвестиционното проектиране“ се заличават, а след
думите „регионалното развитие“ се добавя „и
благоустройството“.
§ 19. В Наредбата за водноспасителната
дейност и обезопасяването на водните площи,
приета с Постановление № 182 на Министерския съвет от 1996 г. (обн., ДВ, бр. 65 от
1996 г.; изм. и доп., бр. 60 и 72 от 2012 г. и
бр. 68 от 2013 г.), в чл. 10, ал. 3 думите „министъра на регионалното развитие“ се заменят
с „министъра на регионалното развитие и
благоустройството“.
§ 20. В Постановление № 157 на Министерския съвет от 2013 г. за създаване на Съвет по
децентрализация на държавното управление
(обн., ДВ, бр. 69 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 47
от 2014 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 2, ал. 2 думите „министърът на
регионалното развитие“ се заменят с „министърът на регионалното развитие и благоустройството“.
2. В чл. 2, ал. 4 думите „заместник-министър на икономиката и енергетиката“ се заменят
със „заместник-министър на икономиката“ и
думите „на инвестиционното проектиране“
се заличават.
3. В чл. 6, ал. 1 думите „Министерството на регионалното развитие“ се заменят с
„Министерството на регионалното развитие
и благоустройството“.
§ 21. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник.“
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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Приложение
към чл. 2, ал. 3
Обща численост на персонала във второстепен
ните разпоредители с бюджет към министъра
на регионалното развитие и благоустройството
1. Агенция „Пътна инфраструктура“ 1511
2. Агенция по геодезия, картография и кадастър 345
3. Дирекция за национален строителен контрол 421

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

на Министерството на регионалното развитие
и благоустройството
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се определят организацията, редът на дейност, функциите и числеността на персонала на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството,
наричано по-нататък „министерството“, и на
неговите административни звена.
Чл. 2. (1) Министерството на регионалното
развитие и благоустройството е юридическо
лице на бюджетна издръжка със седалище
София, ул. Св. св. Кирил и Методий 17 – 19.
(2) Министерст вото е организи рано в
главни дирекции и дирекции, които подпомагат министъра на регионалното развитие
и благоустройството при осъществяване на
правомощията му, осигуряват технически
дейността му и извършват дейности по административното обслужване на гражданите
и юридическите лица.
(3) Администрацията осъществява своята
дейност в интерес на обществото и в съответствие с Конституцията на Република България,
международните договори и другите нормативните актове при спазване на принципите:
законност; предвидимост, публичност и прозрачност; достъпност; отговорност и отчетност;
ефективност; субординация и координация;
обективност и безпристрастност.
Г л а в а

в т о р а

П РА ВОМОЩ И Я Н А М И Н ИС Т ЪРА Н А
РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Раздел I
Общи положения
Чл. 3. (1) Министърът на регионалното
развитие и благоустройството, наричан понататък „министъра“, е централен едноличен
орган на изпълнителната власт, който провежда държавната политика в областта на
регионалното развитие и благоустройството.
(2) Министърът ръководи и представлява
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.
Чл. 4. (1) При осъществяването на политическата програма на правителството, при
разработването на проекти на нормативни
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актове и при изпълнението на правомощията си министърът се подпомага от трима
заместник-министри.
(2) Министърът делегира със заповед правомощия на заместник-министрите и определя
техните функции.
(3) Функциите на министъра в негово
отсъствие от страната или когато ползва
законоустановен отпуск, се изпълняват от
определен със заповед за всеки конкретен
случай заместник-министър.
Раздел ІІ
Правомощия на министъра
Чл. 5. (1) В съответствие с Конституцията
на Република България и в изпълнение на
международните договори и законите министърът:
1. провежда държавната политика за: регионално развитие и европейско териториално
сътрудничество; устройство на територията;
развитието на пътната инфраструктура съвместно с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията; в
областта на административно-териториалното
устройство, развитие и укрепване на местното
самоуправление; децентрализация на държавното управление; развитие и управление
на отрасъл водоснабдяване и канализация;
дейностите за предпазване от вредното въздействие на водите в границите на населените
места и геозащита;
2. осъществява функции по одобряване
на общи и подробни устройствени планове,
инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж съобразно правомощията
си по Закона за устройство на територията,
Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие и Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България;
3. осъществява общо ръководство при управлението и разпореждането с недвижимите
имоти – държавна собственост;
4. осъществява държавната политика в
областта на концесиите в съответствие с
действащата нормативна уредба;
5. представлява държавата по дела, които
се отнасят до недвижими имоти – държавна
собственост, и/или упълномощава за това
областните управители;
6. упражнява ръководство и контрол по
цялостната дейност във връзка с кадастъра,
геодезията и картографията;
7. осъществява методическо ръководство,
координация и контрол по развитието, усъвършенстването, функционирането и ползването
на системата за гражданска регистрация и
административно обслужване;
8. упражнява правата на държавата в търговски дружества с държавно участие в капитала в областта на неговата компетентност;
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9. провежда държавната политика по разработването на нормативни актове в областта
на проектирането и строителството и тяхното
хармонизиране с правото на Европейския съюз;
10. организира дейността на управляващия
орган на Оперативна програма „Регионално
развитие“ 2007 – 2013 г., и на Оперативна
програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020,
на управляващия орган по Кохезионен фонд
(Регламент 1164/94) и на управляващия орган
на оперативните програми за трансгранично
сътрудничество по външните граници на
Европейския съюз, 2007 – 2013 г. (България и
Македония, България и Сърбия, България и
Турция), оперативните програми за трансгранично сътрудничество по външните граници
на Европейския съюз, 2014 – 2020 г. (България
и Македония, България и Сърбия, България
и Турция), съгласува и определя състава на
Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г. и
определя съгласувано със съответните отговорни институции българската част в състава
на Съвместните комитети за наблюдение и
Съвместните направл яващи комитети на
оперативните програми за териториално сътрудничество за периода 2007 – 2013 г.;
11. представлява Република България в
международните организации в рамките на
своята компетентност;
12. провежда държавната жилищна политика, както и организира дейността по реализирането на проекти/програми, свързани
с обновяване на жилищния сграден фонд и
подобряване на енергийната ефективност в
жилищните сгради в Република България;
13. изпълнява и други функции, възложени
му със закон или с акт на Министерския съвет.
(2) При осъществяване на правомощията
по ал. 1 министърът:
1. отговаря за дейността си пред Народното събрание в рамките на процедурата за
парламентарен контрол;
2. участва в работата на Министерския
съвет;
3. взаимодейства с другите държавни органи;
4. сътрудничи с юридически лица с нестопанска цел, както и с международни организации и институции.
(3) При осъществяване на своята дейност
министърът може да създава съвети като
експертни консултативни звена за решаване
на проблеми от специална компетентност,
както и работни групи – за изпълнение на
конкретни задачи.
(4) При осъществяване на дейността си
министърът издава правилници, наредби,
инструкции и заповеди.
Чл. 6. Министърът осъществява контрол
върху дейността на второстепенните разпоредители с бюджет.
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Раздел ІІІ
Политически кабинет
Чл. 7. (1) Министърът образува на свое
пряко подчинение политически кабинет, който
го подпомага при формулирането и разработването на конкретни решения за провеждане
на правителствената политика в сферата на
неговите правомощия, както и при представянето на тази политика пред обществото.
(2) Политическият кабинет има съвещателни, информационни и аналитични функции,
в изпълнение на които:
1. подпомага министъра при изготвянето
на решения, осигуряващи провеждането на
правителствената политика в сферата на
правомощията му;
2. осъществява връзките на министъра
и на министерството с другите органи на
държавното управление, както и със законодателната власт;
3. отговаря за представянето на решенията
на министъра и за довеждането им до знанието на обществеността;
4. организира и осъществява връзките на
министъра с обществеността.
(3) Политическият кабинет осъществява
съвещателните си функции чрез провеждане
на заседания под ръководството на министъра.
(4) На заседанията на политическия кабинет
могат да присъстват и експерти, включени в
състава му, както и специално поканени за
становище държавни служители.
(5) Работата на политическия кабинет се
подпомага от експертни и технически сътрудници.
Чл. 8. (1) Началникът на политическия
кабинет организира работата на политическия
кабинет на министъра.
(2) Началникът на политическия кабинет
може да участва в съвещанията, ръководени
от началника на политическия кабинет на
министър-председателя.
(3) Началникът на политическия кабинет
координира подготовката на работната програма на министъра.
(4) Началникът на политическия кабинет
организира връзките на министъра с другите
членове на Министерския съвет, с другите
държавни органи и с органите на местното
самоуправление, с политически и обществени
организации и с граждани.
(5) Началникът на политическия кабинет
организира и контролира работата на съветниците, експертите и техническите сътрудници
към политическия кабинет.
Чл. 9. Парламентарният секретар:
1. организира и осъществява връзките
на министъра с Народното събрание, в т.ч.
с парламентарните групи, с постоянните и
временните комисии на Народното събрание,
с народните представители, и го представлява
пред тях;
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2. осигурява на народните представители
и на парламентарните групи исканата от тях
информация, отнасяща се до дейността на
министерството;
3. организира, координира и контролира
изготвянето на отговорите на актуални въпроси и питания на народни представители;
4. организира, координира и контролира
съставянето и изпълнението на законодателната програма на министерството;
5. следи за обсъжданията на законопроекти,
приемането и обнародването им в „Държавен
вестник“, от които произтичат функции и
правомощия за министъра;
6. организира, координира и контролира
размяната на информация чрез писмена кореспонденция и работни срещи между народните представители и министъра за налични
и възникнали нови проблеми в определени
райони на страната;
7. следи за резултатите от дебатите в парламентарните комисии по въпроси и проекторешения, отнасящи се до изпълнението на
законовите функции на министъра, и изготвя
съответната информация до министъра и до
политическия кабинет под формата на докладни записки;
8. участва в работните заседания на парламентарните секретари на членовете на
Министерския съвет, ръководени от парламентарния секретар на Министерския съвет,
и информира министъра и политическия
кабинет за взетите решения;
9. поддържа делови контакти с парламентарните секретари на членовете на Министерския съвет във връзка с осъществяване
на съвместни дейности по разработване и
изпълнение на законодателната програма на
Министерския съвет;
10. участва в организираните делови срещи с областните управители и с кметовете
на общини;
11. координира дейността си с парламентарния секретар на Министерския съвет.
Чл. 10. Директорът на дирекция „Връзки
с обществеността, протокол и международно
сътрудничество“:
1. разработва програма и план на действие
за осъществяване на медийната политика за
изграждане на публичния имидж на министъра и на министерството;
2. организира и координира медийните
изяви на министъра, на членовете на политическия кабинет, на представители на
второстепенните разпоредители с бюджет и
на административните структури към него,
както и на служители от министерството;
3. организира, координира и контролира
отразяването в медиите на посещенията на
министъра и на членовете на политическия
кабинет в страната и в чужбина;
4. организира и ръководи провеждането на
пресконференциите за текущото изпълнение
на функциите на министъра;
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5. организира, координира и контролира
проучванията на общественото мнение във
връзка с осъществяване на управленската
програма на министъра и дейността на министерството;
6. инициира, организира и координира
извършването на социологически проучвания
за нагласите на обществото по отделните
политики на министерството;
7. организира, координира и контролира
предоставянето по установения ред на информация до министър-председателя относно
организираните и провежданите делови срещи
на министъра с представители на дипломатически мисии, на чужди политически и бизнес организации, на българските браншови
организации;
8. организира, координира и контролира
качването и поддържането на актуална информация в официалната интернет страница
на министерството;
9. организира, координира и контролира
поддържането на архив на медийните изяви
на министъра и членовете на политическия
кабинет;
10. организира, координира и контролира
дейността по предоставяне на достъп до обществена информация, свързана с дейността
на министерството;
11. организира и координира провеждането
на информационни кампании;
12. координира своята дейност с ръководителя на правителствения пресцентър;
13. подпомага министъра при осъществяването на политиката в областта на международните отношения, двустранното и многостранното международно сътрудничество,
както и при участието му в работата на
международни организации, чиято дейност
е свързана с областите от компетентност на
министъра;
14. планира, организира, подпомага и координира цялостната международна дейност
на министерството;
15. отговаря за участието на Република
България в процеса на вземане на решения
и във формирането на политиките на Европейския съюз в областите от компетентност
на министерството;
16. координира и осъществява мониторинг
на изпълнението на ангажиментите на Република България като държава – членка на ЕС,
в областите от компетентност на министерството – подготовка на отчети, информации и
доклади за изпълнението на плана за действие
за съответната година с мерките, произтичащи
от членството на Република България в ЕС;
17. координира и участва в изготвянето и
съгласуването на проекти на позиции и други
материали от компетентност на министерството, които се съгласуват от Работна група
19 „Регионална политика и координация на
структурните инструменти“ към Съвета по
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европейск ите въпроси или в рамк ите на
Съвета; участва в работата на Съвета по европейските въпроси;
18. подпомага и координира дейностите по:
а) прилагането на Стратегията на Европейския съюз за развитието на Дунавското
пространство;
б) интегрираната морска политика на Европейския съюз и нейните инструменти – морско
пространствено планиране и интегрирано
управление на дейностите;
19. подпомага, координира и контролира
дейността на представителя (представителите) на министерството в Постоянното представителство на Република България към
Европейския съюз;
20. координира и подпомага участието на
министерството в европейските структури,
институции и работни органи; координира
изготвянето на позициите и указанията за
у част ието в заседани я та в европейск и те
структури, институции и работни органи и
следи за последователността на изразяваната
от българската страна позиция;
21. организира дейността за текущ обмен
на информация по въпросите на европейската координация между административните
звена на министерството, партньорите от
ЕС и представителите на министерството в
Постоянното представителство на Република
България към Европейския съюз;
22. от говаря за подготовката на нови
двустранни договори за сътрудничество в
областите от компетентност на министерството със сродни министерства в чужбина
и извършва всички необходими национални
процедури за тяхното подписване и влизане
в сила; организира, реализира и контролира
тяхното изпълнение;
23. изготвя становища по проекти, отнасящи
се до международни договори за сътрудничество, двустранни спогодби, споразумения,
протоколи, сравнителни анализи и отчети и
др. със страни, които не са членки на ЕС, и
свързани с подготовката и изпълнението на
международни програми, договори и спогодби
със страни – членки на ЕС, по които министерството е страна;
24. координира с компетентните дирекции
в министерството съгласуването на проекти на
финансови меморандуми и други споразумения
в сферата на компетентност на министерството, с които се предоставя финансова помощ
от ЕС и от други международни донори;
25. подпомага участието на министъра и
координира участието на представители на министерството в Съвета за регионално сътрудничество, в Инициативата за сътрудничество в
Югоизточна Европа, в Централноевропейската
инициатива и в други международни инициативи, работни групи и комисии;
26. осигурява връзките на министерството
с Министерството на външните работи и с
дипломатическите и търговските представителства на Република България в чужбина с цел

С Т Р.

18

ДЪРЖАВЕН

осъществяване на международната дейност,
както и със сродни министерства от други
страни с цел сътрудничество, включително
съгласувано с Министерството на външните
работи осъществява и координира сътрудничеството с международните организации от
компетентността на министъра;
27. организира съвместно с Министерството
на икономиката и/или с Министерството на
външните работи подготовката и провеждането на заседанията на смесените междуправителствени комисии за икономическо, търговско
и научно-техническо сътрудничество, чийто
председател от българска страна е министърът
или негов заместник;
28. участва в работата на смесени комисии за
търговско, икономическо и научно-техническо
сътрудничество и на смесени работни групи.
Чл. 11. (1) Началникът на политическия
каби нет и парламен тарн и я т сек ре тар се
назначават по трудово правоотношение от
министъра и са на негово пряко подчинение.
(2) Министърът назначава директора на
дирекция „Връзки с обществеността, протокол
и международно сътрудничество“ по служебно
правоотношение.
Чл. 12. (1) Към политическия си кабинет
министърът може да назначава по трудово
правоотношение съветници и експерти по
определени въпроси и технически сътрудници за подпомагане на политическия кабинет
при анализирането на информация и при
подготовката на материали за осъществяване
на неговите функции и тяхното техническо
осигуряване.
(2) Трудовите правоотношения на съветниците, експертите и техническите сътрудници
се прекратяват по преценка на министъра
или с прекратяването на правомощията на
министъра.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ
НА РАБОТАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО
Раздел І
Общи положения
Чл. 13. (1) Министерството е структурирано в 4 главни дирекции, 16 дирекции и
инспекторат.
(2) Общата численост на персонала в организационните структури и административните
звена в министерството е 651 щатни бройки.
(3) Числеността на персонала на организационните структури и административните
звена в министерството е посочена в приложението.
Чл. 14. Министърът утвърждава структурата на административните звена и длъжностното разписание на министерството.
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Раздел ІІ
Главен секретар
Чл. 15. (1) Главният секретар осъществява
административното ръководство на администрацията в изпълнение на законите.
(2) Главният секретар ръководи, координира
и контролира функционирането и дейността
на администрацията, като:
1. осъществява изрично делегираните му
от министъра с писмена заповед правомощия;
2. организира разпределянето на задачите
за изпълнение между административните звена
в министерството;
3. създава условия за нормална и ефективна
работа на звената в министерството;
4. осъществява общия контрол за изпълнението на възложените задачи;
5. осъществява вътрешноведомствената
организация на работа на администрацията,
за което може да издава заповеди;
6. контролира и отговаря за работата с
документите, за съхраняването им и за опазването на класифицираната информация;
7. ръководи, координира и контролира
подготовката на становища на министъра
по материали за заседания на Министерския
съвет;
8. координира и контролира дейността по
управлението на държавната собственост,
предоставена на министерството;
9. осъществява координация и контрол в
процеса на подготовката и изпълнението на
бюджета и отговаря за законосъобразното и
целесъобразното разходване на средствата по
бюджета на министерството;
10. координира и контролира дейностите
по управление на човешките ресурси в министерството;
11. координира и контролира дейностите
в областта на информационните технологии
и системи в министерството;
12. организира дейностите по подготовката на министерството за работа във военно
време, при управление при кризи и по защита
при бедствия;
13. осъществява и други дейности, възложени му от министъра.
Раздел ІІІ
Инспекторат
Чл. 16. (1) Инспек торат ът е на пряко
подчинение на министъра и осъществява
административен контрол върху дейността на
министерството, включително върху дейността
на второстепенните разпоредители с бюджет
към министъра.
(2) Инспекторатът:
1. подпомага министъра по отношение на
изпълнението на задачите, произтичащи от
програмата за изпълнение на Националната
стратегия за противодействие на корупцията;
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2. извършва комплексни, планови, тематични, извънпланови и последващи проверки
на структури, дейности и процеси в администрацията;
3. прави оценка на корупционния риск и
предлага мерки за ограничаването му;
4. съби ра и ана лизи ра информаци я и
извършва проверки за установяване на нарушения, прояви на корупция и неефективна
работа на администрацията;
5. извършва анализ на ефективността на
дейността на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет;
6. следи за спазването на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове
за организацията на работата от служителите
на администрацията;
7. при констатиране на нару шени я на
служебни задължения, както и на Кодекса
за поведение на служителите в държавната
администрация предлага образуване на дисциплинарно производство;
8. извършва проверка на сигналите срещу
незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от администрацията;
9. изпраща информация до Комисията за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси съгласно Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
10. съставя актове за установяване на административни нарушения при констатирани
нарушения от страна на служителите от администрацията, когато е предвидено в закон;
11. изпраща сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки установи
данни за извършено престъпление;
12. прави предложения за нови или за изменение на вътрешноведомствените актове,
регламентиращи организацията на работата
и дейността на администрацията;
13. периодично, но най-малко веднъж на
6 месеца, подготвя доклад до министъра с
анализи на причините, които пораждат нарушения, и за ефективността на контрола,
както и за превенцията и противодействието
на негативните явления, корупция и конфликт
на интереси;
14. осъществява други функции във връзка
с административния контрол, произтичащи
от нормативни актове или възложени от
министъра.
(3) В началото на всяка календарна година
инспекторатът изготвя план за дейността,
който се утвърждава от министъра. Проверките се извършват въз основа на заповед на
министъра.
(4) Инспекторатът осъществява и други
проверки по конкретни въпроси и случаи,
възложени със заповед на министъра.
(5) Инспекторатът се отчита ежегодно за
дейността си пред министъра на регионалното
развитие и благоустройството.
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Раздел ІV
Финансови контрольори
Чл. 17. (1) Финансовите контрольори са
пряко подчинени на министъра с изключение на финансовите контрольори на Главна
дирекция „Програмиране на регионалното
развитие“ и Главна дирекция „Управление на
териториалното сътрудничество“.
(2) Финансовите контрольори осъществяват
предварителен контрол за законосъобразност
съгласно Закона за финансовото управление
и контрола в публичния сектор (ЗФУКПС) и
методологията на министъра на финансите.
(3) Финансовите контрольори извършват
необходимите проверки и изразяват мнение за
законосъобразност преди вземане на решение,
свързано с финансовата дейност на министерството. Редът и начинът за извършване
на предварителен контрол от финансовите
контрольори се определят с вътрешни актове
на министъра.
Раздел V
Дирекция „Вътрешен одит“
Чл. 18. (1) Дирекция „Вътрешен одит“ е на
пряко подчинение на министъра и докладва
директно на него.
(2) Дирекция „Вътрешен одит“ осъществява дейността по вътрешен одит на всички
структури, програми, дейности и процеси в
министерството, включително на разпоредителите със средства на Европейския съюз
и на разпоредителите с бюджет от по-ниска
степен към министъра.
(3) Дирекция „Вътрешен одит“:
1. планира, извършва и докладва дейността
по вътрешен одит в съответствие със Закона
за вътрешния одит в публичния сектор, Стандартите за вътрешен одит, Етичния кодекс на
вътрешните одитори, Статута на звеното за
вътрешен одит и утвърдената от министъра
на финансите методология за вътрешен одит
в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска
тригодишен стратегически план и годишен
план за дейността си, които съгласува с министъра;
3. изготвя одитен план за всеки одитен
ангажимент, който съдържа обхват, цели,
времетраене и разпределение на ресурсите за
изпълнение на ангажимента, одитния подход
и техники, вида и обема на проверките;
4. дава на министъра независима и обективна оценка за състоянието на одитираните
системи за финансово управление и контрол;
5. оценява процесите за идентифициране,
оценяване и управление на риска, въведени
от министъра;
6. проверява и оценява: съответствието на
дейностите със законодателството, вътрешните
актове и договори; надеждността и всеоб
хватността на финансовата и оперативната
информация; създадената организация по
опазване на активите и информацията; ефек-
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тивността, ефикасността и икономичността на
операциите и изпълнението на договорите и
поетите ангажименти;
7. консултира министъра по негово искане
при условията на чл. 8 от Закона за вътрешния
одит в публичния сектор;
8. докладва и обсъжда с министъра и с
ръководителите на структурите, чиято дейност
е одитирана, резултатите от всеки извършен
одитен ангажимент и представя одитен доклад;
9. дава препоръки в одитните доклади за
подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, подпомага министъра при
изготвянето на план за действие и извършва
проверки за проследяване на изпълнението
на препоръките;
10. изготвя и представя на министъра годишен доклад за дейността по вътрешен одит,
който се изпраща на дирекция „Вътрешен
контрол“ на Министерството на финансите
до 28 февруари следващата година;
11. предлага на министъра план за повишаване професионалната квалификация на
вътрешните одитори и осъществява контакти
с другите звена за вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна
на добри практики.
Раздел VI
Обща администрация
Чл. 19. Общата администрация е организирана във:
1. дирекция „Административно обслужване
и човешки ресурси“;
2. дирекция „Финансово-стопански дейности“;
3. дирекция „Правна“;
4. дирекция „Връзки с обществеността,
протокол и международно сътрудничество“;
5. дирекция „Сигурност“;
6. дирекция „Информационни и комуникационни системи“;
7. дирекция „Обществени поръчки“.
Чл. 20. Дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“:
1. разработва и реализира подходящи стратегии и политики за управление на човешките
ресурси в съответствие със стратегическите
цели на министерството;
2. участва в разработването на политики за
оптимизиране на организационната структура
на министерството и методически подпомага
изпълнението им;
3. разработва прогнози и планове за човешките ресурси в министерството;
4. организира дейността по набирането и
подбора на персонала; организира и оказва
методическа помощ при провеждането на
конкурси за постъпване на държавна служба
в министерството;
5. изготвя всички актове, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на
служебните и трудовите правоотношения, в
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съответствие със законовите разпоредби; оформя, води и съхранява служебните и трудовите
досиета на служителите в министерството;
6. участва в изготвянето на проекти на
нормативни актове и стратегически документи в областта на управлението на човешките
ресурси;
7. изготвя и актуализира длъжностните
и поименните щатни разписания на министерството;
8. анализира и проектира длъжностите в
министерството, като организира съставянето
и актуализирането на длъжностните характеристики на служителите в администрацията;
9. организира въвеждането и поддържа прилагането на системи за оценяване, заплащане
и израстване в кариерата на служителите в
министерството;
10. организира и контролира обучението
и развитието на персонала, като предлага и
реализира програми за обучение и професионална квалификация за служителите в
министерството;
11. извършва проучвания сред служителите
в министерството за подобряване на организационната култура и условията на труд;
12. осигурява дейностите по административното обслужване на физическите и юридическите лица на „едно гише“;
13. координира подготовката на материалите на министерството и на второстепенните
разпоредители с бюджет за заседанията на
Министерския съвет и на съветите към него;
14. организира и осъществява деловодната
дейност посредством автоматизирана информационна система, включваща система за
архивиране и съхраняване на документацията
на министерството, и изготвя заверени копия
на документи, съхранявани в архива;
15. завежда, проучва и насочва по компетентност входящата кореспонденция;
16. извършва справки и изготвя заверени
копия на документи, съхранявани в деловодния и в учрежденския архив;
17. организира експертиза за ценността на
документите, съхранявани в архива, тяхната
обработка и предаване в Централния държавен архив;
18. следи за изпълнението на резолюциите на политическия кабинет и на главния
секретар и изготвя справки за неизпълнените
в срок задачи;
19. организира дейността по съгласуването
и внасянето за заседание на Министерския
съвет на проекти на актове, както и поддържа
архив на приетите от Министерския съвет
актове, като организира информирането на
дирекциите относно актовете, отнасящи се
до дейността на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет;
20. координира и контролира подготовката
на становища на министъра по материали за
заседания на Министерския съвет и отговаря
за архивирането им.
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Чл. 21. Дирекция „Финансово-стопански
дейности“:
1. във връзка с финансово-счетоводните
дейности:
а) организира и осъществява финансовата
и счетоводната политика на министерството
в съответствие с изискванията на Закона за
публичните финанси, Закона за държавния
бюджет на Република България за съответната година, Закона за счетоводството, Закон
за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Сметкоплана на бюджетните
организации, приложимите счетоводни стандарти и други нормативни актове, регламентиращи финансовата дейност, с изключение
на финансовата и счетоводната политика
по отношение на средствата по предприсъединителните инструменти на Европейския
съюз, средствата по Структурните фондове и
Кохезионния фонд на Европейския съюз и по
други програми; дава методически указания
на второстепенните разпоредители с бюджет;
б) организира и осъществява счетоводната
отчетност по Единната бюджетна класификация и по програми съгласно програмния
и ориентиран към резултатите бюджет и по
счетоводни сметки в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Сметкоплана
на бюджетните организации и приложимите
счетоводни стандарти;
в) изготвя ежемесечни и тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на
сметките за средства от Европейския съюз и
на сметките за чужди средства за централната
администрация на министерството;
г) организира и поддържа отделен модул в
счетоводната система и извършва плащанията
по Приоритетна ос „Техническа помощ“ на
Оперативна програма „Регионално развитие“
2007 – 2013 г. и на Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., както и за
други разплащания, при които министерството
е бенефициент по програмите;
д) изготвя тримесечни и годишни оборотни
ведомости на централната администрация и
сборни за министерството;
е) съставя годишния финансов отчет на
централната администрация и сборния годишен финансов отчет на министерството;
ж) осъществява за министерството текущ
финансов контрол по:
аа) спазването на финансовата, бюджетната
и платежната дисциплина;
бб) правилното оформяне на първични и
вторични счетоводни документи и своевременното им отразяване по счетоводните регистри;
вв) редовното извършване на планови и
извънпланови инвентаризации;
гг) поемането на задължения и извършването на разходи и прилагането на системата
на двойния подпис;
з) изготвя месечните ведомости за работни
заплати и извършва плащанията по тях;
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и) съхранява ведомостите за заплати, организира изготвянето на типовите образци,
свързани с пенсионирането на служителите
от министерството;
к) организира и извършва в установените
срокове годишните инвентаризации;
л) осигурява съхраняването на счетоводните
документи съгласно изискванията на Закона
за счетоводството и вътрешните правила и
инструкции;
2. във връзка с бюджета:
а) изготвя на консолидирано ниво по елементи на Единната бюджетна класификация
и по политики и програми тригодишна бюджетна прогноза, проектобюджет и бюджет
на министерството;
б) осъществява взаимодействие и координация с второстепенните разпоредители с
бюджет относно изготвянето на тригодишна
бюджетна прогноза, проектобюджет и бюджет;
в) предлага на министъра за утвърждаване
разпределение на бюджета на министерството за съответната година по второстепенни
разпоредители с бюджет;
г) изготвя месечното разпределение на
приетия годишен бюджет по елементи на Единната бюджетна класификация и по програми;
д) подготвя и осигурява чрез Министерството на финансите корекции на бюджета
и на сметките за средства от Европейския
съюз, и на сметките за чужди средства, и
на поименните списъци на инвестиционните
програми и документацията за капиталовите
разходи;
е) организира, изготвя и представя ежемесечно заявка за осигуряването на лимит
на министерството, в т.ч. за държавните
инвестиционни заеми, администрирани от
министерството, за разходи в съответствие със
Закона за държавния бюджет на Република
България за съответната година;
ж) анализира, разпределя и утвърждава чрез
Системата за електронни бюджетни разплащания лимита на разходите между разпоредителите с бюджет в системата на министерството,
в т.ч. за държавните инвестиционни заеми,
администрирани от министерството;
з) одобрява, управлява и наблюдава плащанията в Системата за електронни бюджетни
разплащания на министерството като първостепенен разпоредител с бюджет;
и) анализира данните и изготвя консолидирани ежемесечни и тримесечни отчети за
касовото изпълнение на бюджета и на сметките
за средства от Европейския съюз, и на сметките за чужди средства на министерството и
ги представя на компетентните органи;
к) организира, координира, обобщава и изготвя тримесечен финансов отчет за степента
на изпълнение на утвърдените политики и
програми по бюджета на министерството за
всяко отчетно тримесечие;

С Т Р.

22

ДЪРЖАВЕН

л) организира, координира, обобщава и
изготвя отчет за степента на изпълнение на
утвърдените политики и програми по бюджета
на министерството за полугодието и годишен;
м) организира, обобщава, актуализира и
изготвя разчетите за финансиране на капиталовите разходи на министерството като
първостепенен разпоредител с бюджет, в т. ч.
по източници на финансиране;
н) организира, координира и обобщава отчета за изпълнението на капиталовите разходи;
о) проверява и окомплектува необходимите документи за разплащане на разходите
за инвестиционната програма по бюджета
на министерството и извършва трансфери
по споразумителни протоколи, осигуряващи
финансиране на общински проекти;
п) извършва ежемесечни и периодични
анализи, справки, таблици и разшифровки за
изпълнението на инвестиционната програма
по бюджета на министерството;
р) изготвя отчет за заетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата
и други разходи за труд;
с) изготвя становища, изготвя и съгласува
финансовите обосновки към проектите на
нормативни актове;
3. във връзка със стопанските дейности:
а) осигурява поддръжката и ремонта на
движимото и недвижимото имущество на
министерството;
б) организира поддръжката и ремонта
на електрическата, водопроводната, канализационната, отоплителната, телефонната,
пожароизвестителната и други обслужващи
инсталации в сградата на министерството;
в) организира поддръжката в изправност
на общодостъпните за служителите пожарогасителни средства;
г) организира, контролира и отговаря за
правилната техническа експлоатация и поддръжка на ведомствения автотранспорт;
д) организира и осигурява почистването
и санитарно-хигиенните условия в административната сграда на министерството и в
прилежащия є външен район;
е) организира и осъществява контрол за
ефективното стопанисване и управление на
движимото имущество – собственост на министерството;
ж) отговаря за правилното, законосъобразното и ефективното ползване, управление и
опазване на движимите вещи, предоставени
на министерството;
з) организира и осъществява материалнотехническото снабдяване на министерството – машини, съоръжения, резервни части,
инвентар, организационна техника, консумативи, материали и обзавеждане, тяхното
стопанисване и съхранение;
и) осигурява поддръжката на сградния фонд,
ведомствения жилищен фонд, инсталациите
и съоръженията и организира сключването
на договори с външни изпълнители;
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к) инициира действия по застраховането
на движимото и недвижимото имущество
на министерството съобразно действащите
нормативни актове;
л) сключва договори с външни изпълнители
за услуги по приложения № 2 и 3 към чл. 5
от Закона за обществените поръчки (ЗОП);
м) планира, организира, координира, подготвя и провежда процедури по възлагане на
обществени поръчки, при необходимост, във
връзка с изпълнението на функциите по букви
„а“, „б“, „в“, „д“, „з“, „к“ и „л“;
н) контролира изпълнението на сключените
договори във връзка с проведени процедури
по буква „м“;
о) организира, отговаря и осъществява
контрол за правилното, законосъобразното
и ефективното ползване и управление на
недвижимите имоти, предоставени на министерството;
п) предлага предприемане на разпоредителни действия по отношение на недвижимите
имоти на министерството с оглед постигане
на максимална ефективност;
р) организира, отговаря и осъществява ново
строителство в министерството.
Чл. 22. Дирекция „Правна“:
1. осигурява процесуалното представителство на министъра, на министерството и на
държавата при условията на чл. 31, ал. 2 от
Гражданския процесуален кодекс пред съдебни, арбитражни и административни органи;
2. анализира и обобщава състоянието на
заведените от и срещу министерството дела;
3. анализира съдебната практика по прилагането на административните актове, свързани с дейността на министерството, и прави
предложения за усъвършенстването им или
за правилното им прилагане;
4. дава становища относно правните основания за изпълнението на влезли в сила
съдебни решения;
5. предприема необходимите правни действия за събиране вземанията на министерството;
6. осъществява правна помощ на ръководството и на звената на министерството с
оглед законосъобразното осъществяване на
техните функции;
7. изготвя становища за съответствието на
проектите на нормативни актове с постиженията на европейското право;
8. подготвя становища по конституционни
дела, по които министърът е заинтересувана
страна;
9. дава становища по законосъобразността
на проекти на договори, сключвани от министерството;
10. изразява становища за даване на задължителни предписания и за налагане на
прин удителни админист ративни мерк и и
следи за законосъобразното провеждане на
производството по налагане на принудителни
административни мерки;
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11. дава становища относно проектите на
актове, с които министърът упражнява правата
на собственост на държавата в капитала на
търговски дружества;
12. дава становища по законосъобразността
на проектите на индивидуални административни актове на министъра;
13. дава становища по законосъобразността
на процедури по реда на Закона за държавната
собственост, Закона за концесиите, Закона
за държавния служител, Кодекса на труда и
други, провеждани в министерството;
14. следи за законосъобразността на процедурите, свързани с възникването, изменянето
и прекратяването на служебните и трудовите
правоотношения;
15. участва със свои представители в работни групи за изработване на проекти на
закони и на подзаконови нормативни актове;
16. участва със свои представители в изработването и дава становища по законосъобразността на проекти на нормативни актове,
издавани от министъра в кръга на неговата
компетентност;
17. изготвя становища по проекти на нормативни актове или международни договори, изпратени от други държавни органи за
съгласуване;
18. участва в разглеждането на искания,
постъпили по реда на Закона за обезщетяване на собствениците на одържавени имоти
(ЗОСОИ);
19. изготвя проекти на решения за предоставяне или за отказ за предоставяне на
достъп до обществена информация по Закона
за достъп до обществена информация въз основа на представено мотивирано становище
от съответната дирекция за наличието на
информацията и нейния характер;
20. подготвя становища по правни въпроси,
поставени от граждани и юридически лица,
във връзка с дейността и функциите на министерството;
21. оказва правно съдействие на министъра при осъществяване на правомощията му
във връзка с дейността на второстепенните
разпоредители към него.
Чл. 23. Дирекция „Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество“:
1. планира, координира и провежда информационната политика на министерството;
2. осигурява всекидневно публичност и
прозрачност на дейността на министерството,
като организира достъпа до информацията в
съответствие с конституционните права на
гражданите;
3. информира обществеността за политиката на министерството и за осъществяваните
от него програми и дейности;
4. поддържа контактите с неправителствени
организации, обществени сдружения и други;
5. подготвя, координира и осъществява
публичните изяви на министъра, на служители на министерството и на представители
на второстепенните разпоредители с бюджет
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и на административните структури към него,
организира пресконференции и интервюта на
министъра, на членовете на политическия кабинет, на водещите експерти в министерството;
6. изготвя всекидневен печатен бюлетин
на публикациите в пресата и в електронните
медии, обобщава данните за изпратените обяви до средствата за масово осведомяване от
министерството и неговите административни
звена, организира събирането и разпространяването на информация за международни
прояви в чужбина, свързани с дейността на
министерството;
7. всекидневно поддържа и осъвременява
страницата на министерството в интернет, като
публикува текуща и актуална информация на
български и на английски език;
8. отговаря и осигурява своевременното
получаване на отговори на запитвания на
граждани до министъра, получени на електронния адрес на министерството;
9. работи в непрекъсната връзка и координация със звеното за връзки с обществеността
на Министерския съвет, както и със звената
за връзки с обществеността на другите министерства;
10. съдейства за подготовката на протоколната вътрешна кореспонденция на министъра
и на министерството;
11. съдейства за подготовката на протоколната кореспонденция на министъра, осигурява
преводите при срещите с чужденци и извършва превод и обработка на международната
кореспонденция;
12. координира и подпомага организирането, провеждането и протоколното осигуряване
на официални и работни срещи, семинари,
дискусии и кръгли маси в министерството;
13. орга низи ра, координи ра, подг о т вя
участието в международни прояви и отчита
международната дейност на министъра, на
членовете на политическия кабинет и на
служителите на министерството, подготвя и
съгласува програмите за посещение в страната
на чуждестранни делегации и на официални
гости в министерството и осъществява цялостната организация на посещенията;
14. отговаря за и координира цялостната
организация на посещенията на министъра,
заместник-министрите и други представители
на министерството в чужбина, както и на посещенията в страната по покана на министъра
на чуждестранни делегации и на официални
гости в министерството;
15. координира и подпомага цялостната подготовка на срещите в страната на министъра
и на заместник-министрите с техни чуждестранни колеги от министерства, посолства и
други ведомства, както и с представители на
международни организации;
16. координира и подпомага организирането
на срещите на министъра и заместник-министрите с международни финансови и банкови
институции;
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17. организира, подпомага и координира
участието на министъра, заместник-министрите и други представители на министерството
в представителни международни форуми на
високо равнище, провеждани в България;
18. осъществява официалната кореспонденция на министъра, заместник-министрите и
министерството с чуждестранни партньори, с
дипломатически представителства в България
и институции в чужбина, както и с представители на международни организации, чиято
дейност е свързана с областите от компетентност на министерството;
19. осигурява преводите при срещите с
чужденци и извършва превод и обработка на
международната кореспонденция;
20. координира и изготвя програмата на
министъра и на представители на министерството при официални и работни посещения
в чужбина;
21. осигурява връзките на министерството
с Министерството на външните работи и с
дипломатическите и търговските представителства на Република България в чужбина
с цел осъществяване на меж ду народната
дейност и със сродни министерства от други
страни с цел сътрудничество, включително
съгласувано с Министерството на външните
работи осъществява и координира сътрудничеството с международните организации от
компетентността на министъра;
22. осигурява връзките с международни
организации, включително като организира
съвместно с Министерството на икономиката
и/или с Министерството на външните работи
подготовката и провеждането на заседанията
на смесените междуправителствени комисии
за икономическо, търговско и научно-техническо сътрудничество, чийто председател от
българска страна е министърът или негов
заместник;
23. координира организирането и осигурява
логистична подкрепа за срещите на министъра и заместник-министрите с международни
финансови и банкови институции;
24. дава становища по проекти, отнасящи се
до международни договори за сътрудничество,
двустранни спогодби, протоколи, сравнителни
анализи и отчети и др. със страни, които не
са членки на Европейския съюз, и свързани
с подготовката и изпълнението на международни програми, договори и спогодби със
страни – членки на Европейския съюз, по
които министерството е страна;
25. подпомага участието на министъра и
координира участието на представители на министерството в Съвета за регионално сътрудничество, в Инициативата за сътрудничество в
Югоизточна Европа, в Централноевропейската
инициатива и в други международни инициативи, в работни групи и комисии, свързани
с международното сътрудничество;
26. организира дейността за текущ обмен на
информация по въпросите на европейската координация между административните звена на
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министерството, партньорите от Европейския
съюз и представителите на министерството в
Постоянното представителство на Република
България към Европейския съюз в Брюксел и
подпомага управлението на процеса на участие
на министерството в европейските структури,
институции и работни органи;
27. инициира, организира и координира
извършването на социологически проучвания
за нагласите на обществото по отделните
политики на министерството;
28. получава информация от Националния статистически институт и аналитичните
звена на министерствата за секторите, чиято
политика определя министерството;
29. следи информационния поток за изнесените в страната и в чужбина статистически
данни от браншови организации и бизнес
структури;
30. обобщава информацията, която постъпва от аналитичните организации;
31. периодично подготвя доклади за актуално състояние на секторите, чиято политика
определя министерството;
32. посочва тенденциите на развитие на
секторите, които пряко са свързани с дейността
на министерството и на агенциите към него;
33. сигнализира министъра и политическия
кабинет за вътрешни и международни индикации, свързани със сфери, пряко рефлектиращи
върху работата на министерството;
34. подпомага министъра при осъществяването на политиката в областта на международните отношения, двустранното и многостранното международно сътрудничество,
както и при участието му в работата на
международни организации, чиято дейност
е свързана с областите от компетентност на
министъра;
35. планира, организира, подпомага и координира цялостната международна дейност
на министерството;
36. отговаря за участието на Република
България в процеса на вземане на решения
и във формирането на политиките на Европейския съюз в областите от компетентност
на министерството;
37. координира и осъществява мониторинг
на изпълнението на ангажиментите на Република България като държава – членка на ЕС,
в областите от компетентност на министерството – подготовка на отчети, информации и
доклади за изпълнението на плана за действие
за съответната година с мерките, произтичащи
от членството на Република България в ЕС;
38. координира и участва в изготвянето
и съгласуването на проекти на позиции и
други материали от компетентност на министерството, които се съгласуват от Работна
група 19 „Регионална политика и координация
на структурните инструменти“ към Съвета
по европейските въпроси или в рамките на
Съвета; участва в работата на Съвета по европейските въпроси;
39. подпомага и координира дейностите по:
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а) прилагането на Стратегията на Европейския съюз за развитието на Дунавското
пространство;
б) интегрираната морска политика на Европейския съюз и нейните инструменти – морско
пространствено планиране и интегрирано
управление на дейностите;
40. подпомага, координира и контролира
дейността на представителя (представителите) на министерството в Постоянното представителство на Република България към
Европейския съюз;
41. координира и подпомага участието на
министерството в европейските структури,
институции и работни органи; координира
изготвянето на позициите и указанията за
у част ието в заседани я та в европейск и т е
структури, институции и работни органи и
следи за последователността на изразяваната
от българската страна позиция;
42. от говаря за подго товката на нови
двустранни договори за сътрудничество в
областите от компетентност на министерството със сродни министерства в чужбина
и извършва всички необходими национални
процедури за тяхното подписване и влизане
в сила; организира, реализира и контролира
тяхното изпълнение;
43. координира с компетентните дирекции в
министерството съгласуването на проекти на
финансови меморандуми и други споразумения
в сферата на компетентност на министерството, с които се предоставя финансова помощ
от ЕС и от други международни донори;
44. участва в работата на смесени комисии за
търговско, икономическо и научно-техническо
сътрудничество и на смесени работни групи.
Чл. 24. (1) Дирекция „Сигурност“:
1. разработва план на министерството за
привеждане от мирно във военно положение
и организира изпълнението на мероприятията
по подготовката за работа във военно време;
2. организира разработването на военновременния план и осъществява неговото
поддържане и коригиране в съответствие с
утвърдена методология за военновременно
планиране;
3. организира участието на министерството
в осигуряване защитата на гражданите при
бедствия и осигурява поддържането на пунк
тове за управление в техническа готовност;
4. контролира изпълнението на задачите
по подготовката за работа във военно време;
5. организира денонощно дежурство за
поддържане на готовност за оповестяване
на министерството и подведомствените му
структури при привеждане на страната от
мирно във военно положение;
6. организира и осигурява взаимодействието с Министерството на отбраната и с
другите министерства и ведомства в процеса
на отбранителното планиране по отношение
на поддържането и използването на инфраструктурата и осигуряването на необходимите
граждански ресурси за отбраната на страната;
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7. планира, разпределя и отчита бюджетните
средства по изграждането и експлоатацията на
комуникационно-информационна система за
управление и отбранително-мобилизационна
подготовка;
8. извърш ва дейнос т по п роек т и ра не,
разработване, внедряване и експлоатация на
автоматизираната система за управление;
9. организира спазването на изискванията
на Закона за защита на класифицираната
информация (ЗЗКИ) и разработва план за
защита на класифицираната информация при
положение на война, при военно или друго
извънредно положение;
10. разработва план за охрана на министерството чрез физически и технически средства
и следи за неговото изпълнение;
11. участва при разработването на системата
за защита на автоматизираната информационна система (АИС) и контролира използването
на криптографски средства;
12. организира и поддържа регистратури за
класифицирана информация – национална и
европейска, и осъществява контрол относно
определяне нивото на класификация, регистрация, движението, съхраняването и опазването
от нерегламентиран достъп на материалите
и документите, съдържащи класифицирана
информация;
13. издава и съответно отнема в определените от закона случаи разрешения за достъп
до класифицирана информация – държавна
тайна, до ниво „Поверително“ и води регистър
на проучените лица;
14. взаимодейства и предоставя информация на Държавната комисия по сигурността
на информацията (ДКСИ) съгласно ЗЗКИ и
отговаря за изпълнението на задължителните
указания на комисията;
15. организира и провежда обучение на
служителите в министерството в областта на
защитата на класифицираната информация;
16. периодично и при поискване дава отчет
пред министъра и пред председателя на ДКСИ
за изпълнението на дейностите по защита на
класифицираната информация;
17. регистрира, получава, изпраща, разпределя, изработва, размножава, предоставя
и съхранява класифицираната информация
в съответствие с изискванията на ЗЗКИ и
отговаря за правилното отчитане, приемане,
използване, раздаване, събиране, съхраняване
и опазване на материалите, съдържащи класифицирана информация;
18. предлага конкретни мерки и организира изпълнението им за отстраняване на
съществуващите слабости и нарушения по
отношение на регистратурата и опазването от
нерегламентиран достъп до класифицираната
информация;
19. организира, осигурява и контролира
охранителния и пропускателния режим по
отношение на външните посетители и служителите в министерството;
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20. поддържа регистър на обектите и системите от критичната инфраструктура и на
потенциално опасните обекти и дейности,
анализира обстановката, изготвя прогнози и
прави предложения за прилагане на превантивни мерки и за провеждане на спасителни и
неотложни аварийно-възстановителни работи;
21. поддържа регист ър на актовете за
държавна собственост на имоти, свързани с
класифицирана информация, представляваща държавна тайна, или със сигурността и
отбраната на страната.
(2) Дирекцията се ръководи от служителя
по сигурността на информацията, който е на
пряко подчинение на министъра.
Чл. 25. Дирекция „Информационни и комуникационни системи“:
1. във връзка с информационната сигурност:
а) осъществява дейностите, свързани с
постигане на мрежова и информационна сигурност на администрацията;
б) разследва и анализира инцидентите в
областта на мрежовата и информационната
сигурност, реакциите при инциденти и предлага действия за подобряване на мрежовата
и информационната сигурност;
в) разработва и предлага за утвърждаване
инструкции, указания и процедури, свързани
с информационната сигурност, и следи за
тяхното изпълнение;
г) ра зрабо т ва и п ред ла га и новат и вн и
решения и архитектури за подобряване на
информационната сигурност на съответната
администрация;
д) р ъковод и период и ч н и т е оцен к и на
рисковете за информационната сигурност и
спазването на приетите политики и процедури;
е) следи за прилагането на стандартите,
политиките и правилата за информационна
сигурност и управление на риска в администрацията;
2. във връзка с информационните системи
и електронното управление:
а) осъществява стратегическото планиране
на дейностите по предоставяне на услуги в
областта на информационните технологии в
министерството и при необходимост координира стратегическото планиране на тези
дейности във второстепенните разпоредители
с бюджет към министъра;
б) организира планирането, изграждането,
поддържането и развитието на приложните
информационни системи на министерството
и при необходимост координира процесите по
тези дейности във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра и осигурява
съответствието им с изискванията на електронното управление и нормативните актове;
в) координира дейностите в министерството и във второстепенните разпоредители с
бюджет към министъра по реализиране на
електронното управление и осигурява взаимодействието на информационните системи
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на министерството с аналогичните системи,
функциониращи в други държавни и общински
органи и институции;
г) организира дейностите по привеждане
на услугите в областта на информационните
технологии на министерството в съответствие
със световните стандарти и изискванията на
Европейския съюз;
д) участва в разработването на прогнозите
и проектобюджета на министерството, както
и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на министерството с оглед на
функционалната си компетентност;
3. във връзка с информационното обслужване:
а) планира и осигурява администрирането,
поддръжката и развитието на инфраструктурата на информационните технологии в
министерството и локалните машини и в
изнесените звена на министерството;
б) планира, организира и осъществява
мат ериа л но - т ех н и ческо т о снабд я ва не на
министерството с ИКТ оборудване, софтуер,
неговата поддръжка и доставката на интернет;
в) организира, ръководи и контролира
дейностите, свързани с придобиването, използването, подновяването и прекратяването
на удостоверенията за универсален и усъвършенстван електронен подпис на служителите
на министерството;
г) администрира административната информационна система за документооборота
в министерството;
д) планира и организира развитието, поддръжката и ремонта на комуникационната
и телефонната инсталация в сградата на
министерството.
Чл. 26. Дирекция „Обществени поръчки“:
1. п лани ра, организи ра и координи ра
всички дейности във връзка с подготовката
и провеждането на процедури за възлагане
на обществени поръчки и изготвя график за
тяхното провеждане през съответната година;
2. разработва документациите по процедурите за възлагане на обществени поръчки;
3. провежда процедурите за възлагане на
обществени поръчки в съответствие с нормативните изисквания и приложимите правила
за обществените поръчки на Европейската
общност и националното законодателство,
като носи отговорност за законосъобразното
им провеждане;
4. изготвя договорите за възлагане на обществени поръчки и организира сключването
им, осъществява наблюдение и контрол върху
изпълнението им съвместно с отговорното
административно звено, от което получава
своевременно необходимата информация;
5. води регистър за проведените процедури
за възлагане на обществени поръчки през
съответната година;
6. подготвя становища по проекти на актове
във връзка с прилагането на Закона за обществените поръчки и подзаконовите актове;
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7. подготвя и изпраща за публикуване в нормативно установените срокове необходимата
информация при възлагането на обществени
поръчки до Агенцията по обществени поръчки
и Официалния вестник на Европейския съюз;
8. съхранява документацията по проведените процедури за възлагане на обществените
поръчки;
9. разработ ва вът решни те п рави ла на
министерството по Закона за обществените
поръчки и подзаконовите нормативни актове
по прилагането му;
10. изготвя становища и съдейства за изграждане на правна защита при подадени
жалби във връзка с проведени процедури за
възлагане на обществени поръчки.
Раздел VII
Специализирана администрация
Чл. 27. Специализираната администрация
е организирана във:
1. Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“;
2. Главна дирекция „Програмиране на
регионалното развитие“;
3. Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“;
4. Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство“;
5. дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия“;
6. дирекция „Държавна собственост“;
7. дирекция „Концесии“;
8. дирекция „Устройство на територията и
национална експертиза“;
9. дирекция „Технически правила и норми“;
10. дирекция „Водоснабдяване и канализация“;
11. дирекция „Благоустройство и геозащита“;
12. дирекция „Жилищна политика“.
Чл. 28. (1) Главна дирекция „Гражданска
регистрация и административно обслужване“
(ГРАО):
1. подпомага министъра при осъществяване
на методическото ръководство и контрола на
дейностите, свързани с гражданското състояние, гражданската регистрация и автоматизираните информационни фондове;
2. изготвя становища и предложения по
въпроси на гражданската регистрация;
3. подготвя и участва в разработването на
проекти на нормативни актове, свързани с
дейността на дирекцията;
4. разработва методически указания за
общините във връзка с поддържането на
регистрите по гражданското състояние, регистрите на населението, автоматизираните
информационни фондове на Единната система
за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН);
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5. организира процесите по интеграция на
автоматизираните информационни фондове на
национално равнище с други информационни
системи;
6. ръководи и организира развитието на
информационната система за граж данска
регистрация и административно обслужване;
7. ръководи експлоатационното поддържане
на автоматизираните информационни фондове
на национално равнище;
8. осиг у рява и поддържа програмното
осигуряване на локалната база данни (ЛБД)
„Население“ и на регионалната база данни
(РБД) „Население“, ползвана на областно и
общинско равнище;
9. организира и ръководи дейностите по
зареждане и презареждане на ЛБД и РБД
„Население“ от Националната база данни
„Население“ (НБД „Население“);
10. осигурява и поддържа приложния софтуер за автоматизираните информационни
фондове на национално равнище;
11. поддържа националния регистър на
единните граждански номера;
12. поддържа националния класификатор
на постоянните и настоящите адреси;
13. извършва административно обслужване
на физически и юридически лица съгласно
нормативните разпоредби;
14. извършва дейности, свързани с предоставяне на достъп до НБД „Население“;
15. осъществява дейности по защитата на
личните данни, съдържащи се в автоматизираните информационни фондове на регионално
и национално равнище.
(2) Главна дирекция „ГРАО“ има териториални звена в административните центрове на
областите, на които е разделена територията
на Република България.
(3) Териториалните звена „ГРАО“:
1. методически ръководят и контролират
дейностите, свързани с гражданското състояние, гражданската регистрация и автоматизираните информационни фондове на общините/
кметствата от областта;
2. организират и отговарят за ежедневното
получаване на актуализационни файлове от
общините;
3. обединяват и ежедневно изпращат информацията за актуализиране на автоматизираните информационни фондове на национално
равнище;
4. извършват визуален контрол на обработените актуализационни съобщения;
5. осъществяват дейността по даване и промяна на единен граждански номер и издават
удостоверения за верен единен граждански
номер;
6. методически подпомагат и контролират
дейностите на общинските администрации по
актуализацията на ЛБД „Население“;
7. поддържат регионални бази данни „Население“ на областно равнище;
8. приемат, разпределят и изпращат информация за актуализиране на ЛБД „Население“;
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9. извършват дейности по актуализиране на
националния класификатор на постоянните
и настоящите адреси;
10. изготвят отговори на постъпили писма
от общините, държавните органи и институции от областта по въпроси на гражданската
регистрация.
Чл. 29. (1) Главна дирекция „Програмиране
на регионалното развитие“ (ПРР):
1. изпълнява функциите на управляващ
орган на Оперативна програма „Регионално
развитие“ 2007 – 2013 г., Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. и всички
произтичащи от това задължения и отговорности съгласно регламентите на Европейския
съюз (ЕС) и Структурните фондове, в т.ч.:
а) организира, координира и съгласува
в рамките на координационния механизъм
на Националния план за развитие и Националната стратегическа референтна рамка
изработването и управлението на Оперативна
програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г.
и Оперативна програма „Региони в растеж“
2014 – 2020 г.;
б) ръководи дейността на териториалните
звена в районите от ниво 2;
в) организи ра разработ ването и ак т уализирането на системи от индикатори за
мониторинг на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г. и Оперативна
програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.;
г) осигурява разработването и публикуването на покани по схеми за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна
програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г.
и Оперативна програма „Региони в растеж“
2014 – 2020 г., както и организира оценката
на постъпилите проектни предложения;
д) подготвя и сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма „Регионално развитие“
2007 – 2013 г. и Оперативна програма „Региони
в растеж“ 2014 – 2020 г.;
е) извършва оценка на риска и осъществява оперативно, финансово и процедурно
наблюдение на операциите, финансирани от
програмата;
ж) осъществява предварителен, текущ и
последващ контрол върху изпълнението на
ск лючените договори с бенефициенти по
Оперативна програма „Регионално развитие“
2007 – 2013 г. и по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.;
з) организира, председателства и осигурява
технически и административно заседанията на
Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г.,
Оперативна програма „Региони в растеж“
2014 – 2020 г. и изпълн ява фу нк циите на
секретариат; отговаря за изпълнението на
решенията, взети по време на заседанията
на комитета;
и) отговаря за изграждането и поддръжката на система за събиране на достоверни
финансови и статистически данни относно
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прилагането на индикаторите за мониторинг
и оценка и въвежда редовно информация към
Информационната система за управление и
наблюдение на средствата от Структурните
инструменти на ЕС в Република България,
поддържана от дирекция „Системи за управление на средствата от Европейския съюз“
към Министерския съвет;
к) осигурява провеждането на предварителна, междинна и последваща оценка на
управляваната програма;
л) носи отговорност за въвеждането и използването от страна на бенефициентите и
други участващи звена, ангажирани в управлението и изпълнението на програмата, на
отделна счетоводна система за всички предвидени дейности, финансирани в рамките на
Оперативна програма „Регионално развитие“
2007 – 2013 г. и Оперативна програма „Региони
в растеж“ 2014 – 2020 г.;
м) извършва плащания и трансфер на
средства до бенефициентите по Оперативна
програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г.
и Оперативна програма „Региони в растеж“
2014 – 2020 г.;
н) следи за законосъобразността на финансовите операции чрез въвеждането на системи
и мерки за надеждно финансово управление
и контрол;
о) извършва наблюдения и прилага корективни мерки съгласно изискванията на
Европейската комисия (ЕК) при констатиране
на нередности;
п) осигурява публичност и обществена
осведоменост за дейности, свързани с изпълнението на Оперативна програма „Регионално
развитие“ 2007 – 2013 г. и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.;
р) изготвя годишни доклади и заключителен доклад за изпълнението на Оперативна
програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г.
и Оперативна програма „Региони в растеж“
2014 – 2020 г. и ги представя за одобряване
от Комитета за наблюдение и от Съвета за
управление на средствата от Европейския съюз
към Министерския съвет, преди да бъдат представени на ЕК; след одобряване от комитета
представя докладите на ЕК чрез централното
координационно звено в администрацията на
Министерския съвет;
с) осъществява мониторинг на системите
за управление и контрол на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г.
и Оперативна програма „Региони в растеж“
2014 – 2020 г. и гарантира надеждна одитна
пътека;
т) провежда процедури за възлагане на обществени поръчки във връзка с изпълнението
на приоритетна ос „Техническа помощ“ на
Оперативна програма „Регионално развитие“
2007 – 2013 г. и Оперативна програма „Региони
в растеж“ 2014 – 2020 г.;
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у) верифицира, че разходите са действително
извършени от бенефициентите по операциите
и са в съответствие с правилата на Общността
и на страната;
ф) гарантира наличието на система за вписване и съхраняване в компютризиран вид на
счетоводните документи за всяка операция по
Оперативна програма „Регионално развитие“
2007 – 2013 г. и Оперативна програма „Региони
в растеж“ 2014 – 2020 г. и набора от данни,
необходими за изпълнението, финансовото
управление, наблюдение, проверка, одит и
оценка;
х) гарантира, че Сертифициращият орган
получава цялата необходима информация по
процедурите и верификациите, извършени по
отношение на разходите за целите на сертификацията;
ц) осъществява функции по управление на
съвместната инициатива JASPERS;
ч) осъществява функции по управление на
съвместната инициатива JESSICA;
2. организи ра и ръководи п роцеса на
програмиране на Оперативната програма за
регионално развитие по линия на политиката
за сближаване на Европейския съюз;
3. изпълнява функциите на компетентен
национален орган, отговорен за управлението
и контрола на дейностите, финансирани със
средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, и всички произтичащи от това
задължения и отговорности съгласно регламентите на Европейския съюз (ЕС), в т. ч.:
а) подава заявления за подпомагане със
средства от фонд „Солидарност“ в случай на
национално или регионално бедствие в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО)
№ 2012/2002 за създаване на фонд „Солидарност“, изменен с Регламент (ЕС) № 661/2014;
б) изготвя списък с приоритетни обекти,
включени в заявленията за подпомагане със
средства от фонд „Солидарност“, по които
е отпусната помощ от Фонда, и извършва
проверка за съответствие на предвидените
дейности и техническата документация с
изискванията за допустимост на разходите
съгласно Регламент (ЕО) № 2012/2002 за
създаване на фонд „Солидарност“, изменен с
Регламент (ЕС) № 661/2014;
в) подготвя и сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
за възстановяване на щетите за обектите от
списъка с приоритетни обекти за финансиране
със средства от фонд „Солидарност“;
г) осъществява оперативно, финансово и
процедурно наблюдение на операциите, финансирани от Фонда;
д) извършва плащани я и т рансфер на
средства до бенефициентите, като се използва
бюджетната сметка на МРРБ, съвместно с
дирекция „Финансово-стопански дейности“
на МРРБ;
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е) следи за законосъобразността на финансовите операции чрез въвеждането на системи
и мерки за надеждно финансово управление
и контрол;
ж) извършва наблюдения и следи за предотвратяване, откриване и отстраняване на
нередности и възстановяване на неправомерно
изплатени суми заедно с лихви за закъснели
плащания, когато е целесъобразно, като уведомява Европейската комисия (ЕК) за такива
нередности и редовно я информира за хода на
административните и правните производства;
з) въвежда процедури, които да гарантират, че всички оправдателни документи за
направените разходи са на разположение на
Комисията и на Сметната палата на ЕС за
срок три години след прекратяване на помощ
та от Фонда;
и) организира и координира процеса на
изготвяне на доклад за усвояване на средствата
от Фонда по всяко одобрено заявление.
(2) Главна дирекция „ПРР“ се ръководи
от главен директор. В изпълнение на своите
правомощия главният директор се подпомага
от двама заместник главни директори.
(3) Главна дирекция „ПРР“ има териториални звена в районите от ниво 2.
(4) Осъществяването на функциите по ал. 1,
т. 1, букви „а“, „в“, „г“, „е“, „ж“, „з“, „и“, „к“,
„л“, „н“, „о“, „п“, „с“, „т“, „у“, „ф“, „х“, „ц“ и
„ч“ се подпомага от служители, заемащи по
трудово правоотношение длъжността „сътрудник по управление на европейски проекти и
програми“, назначени за срок до приключване
на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г. и на Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., когато това
е предвидено в длъжностното разписание.
(5) Възнагражденията на служителите по
ал. 4 се финансират изцяло от техническата
помощ на Оперативна програма „Регионално
развитие“ 2007 – 2013 г. и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.
Чл. 30. (1) Главна дирекция „Управление на
териториалното сътрудничество“ изпълнява:
1. функциите на Управляващ орган на програмите за трансгранично сътрудничество по
Инструмента за предприсъединителна помощ
2007 – 2013 (между България и Македония,
България и Сърбия и България и Турция);
2. функциите на Управляващ орган на програмите за трансгранично сътрудничество по
Инструмента за предприсъединителна помощ
2014 – 2020 (между България и Македония,
България и Сърбия и България и Турция);
3. функциите на Национален партниращ
орган за оперативните програми за трансгранично сътрудничество по вътрешните граници
на ЕС 2007 – 2013 (между България и Румъния
и България и Гърция);
4. функциите на Национален орган за
оперативните програми за трансгранично
сътрудничество по вътрешните граници на
ЕС 2014 – 2020 (между България и Румъния
и България и Гърция);
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5. функциите на Национален партниращ
орган и Информационно звено по Съвместната
оперативна програма за трансгранично сътрудничество Черноморски басейн 2007 – 2013;
6. функциите на Национален орган и Информационно звено по Съвместната оперативна
програма за трансгранично сътрудничество
Черноморски басейн 2014 – 2020;
7. функциите на Национален партниращ
орган и Национално звено за контакт по
Оперативна прог рама за т ранснациона лно сътрудничество в Югоизточна Европа,
Оперативна програма за междурегионално
сътрудничество ИНТЕРРЕГ IVC, Оперативна
програма ИНТЕРАКТ 2007 – 2013 – добро
управление за програмите за териториално
сътрудничество, ЕСПОН 2013 – Европейска
мрежа за наблюдение на териториалното
развитие и сближаване, и УРБАКТ – Мрежа
за градско развитие;
8. функциите на Национален орган и Национално звено за контакт по Програма Дунав
и Програма Балкани – Средиземно море,
Програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА, Програма
ИНТЕРАКТ III, ЕСПОН 2020 и УРБАКТ III;
9. функции по осигуряване на правомощията на министъра съгласно Националните
правила относно Европейските обединения за
териториално сътрудничество (ЕОТС);
10. функциите на Изпълнителна агенция
по Програма ФАР, ТГС и ИСС по смисъла на
Меморандума за разбирателство за създаване
на Национален фонд между правителството
на Република България и ЕК;
11. функциите на Подкрепящо звено на
Министерството на културата в качеството му
на Програмен оператор съгласно Финансовия
механизъм на Европейското икономическо
пространство с програмна област: Консервация и възстановяване на културно и природно
наследство и стимулиране на разнообразието
в културата и изкуството в рамките на европейското културно наследство.
(2) Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“:
1. предоставя на ЕК статистически и финансови данни относно управлението, наблюдението и оценката на програмите;
2. изготвя и актуализира необходимите
документи, свързани с администрирането на
програмите;
3. участва в Съвместните комитети/органи
за подготовка, изменение и изпълнение на
програмите;
4. създава технически секретариати и/
или информационни звена по програмите за
териториално сътрудничество и координира
дейността им;
5. осигурява изпълнението на програмите и
проекти в съответствие с регламентите на ЕС;
6. изготвя или възлага изготвяне на необходимите тръжни документи, провежда тръжни
процедури, подготвя и сключва договори за
изпълнение на проекти, съфинансирани от ЕС;
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7. отговаря за правилното административно управление, в т.ч. наблюдение, финансово
управление, счетоводно отчитане, разплащане
и архивиране в съответствие с изискванията
на ЕК и националното законодателство;
8. изготвя или участва в изготвянето на
периодични оценки и доклади по изпълнението
на програмите;
9. изготвя и съгласува двустранни и многостранни договори, меморандуми за разбирателство и споразу мени я, свързани с
управлението и изпълнението на програми
и проекти за териториално сътрудничество;
10. изпълнява мерки за осигуряване на
информираност, публичност и прозрачност
относно дейностите, свързани с управлението
и изпълнението на програмите;
11. подготвя и провежда процедурите за
избор на оценители и контрольори от българска страна по програмите за териториално
сътрудничество;
12. прилага процедурите за превенция,
разкриване и докладване на нередности и
измами, като прилага корективни мерки съгласно изискванията на ЕК;
13. обезпечава информационното обслужване на програмите за териториално сътрудничество;
14. създава, поддържа и актуализира система за управление на човешките ресурси;
15. отговаря за всички дейности, свързани
с изпълнението на програмите за териториално сътрудничество и приключването на
Програма ФАР;
16. изпълнява дейности, свързани с Европейските групи за териториално сътрудничество в съответствие с Правилника за реда
за водене на регистрите при Министерството
на регионалното развитие и благоустройството
на ЕГТС със седалище в Република България
и на българските юридически лица, които
членуват в ЕГТС, чието седалище се намира
в друга държава – членка на ЕС.
(3) Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ е правоприемник
на всички права и задължения по програмите
за териториално сътрудничество и Програма
ФАР.
(4) Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ се ръководи
от главен директор. В изпълнение на своите
правомощия главният директор се подпомага
от един заместник главен директор.
(5) Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ има териториални звена в избираемите по програмите за
трансгранично сътрудничество райони.
Чл. 31. (1) Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и
административно-териториално устройство“:
1. в областта на регионалното развитие:
а) анализира информация, извършва проучвания и разработва концепции, стандарти
и схеми за регионално и местно развитие;
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б) подготвя предложения за усъвършенстване на националното законодателство и
хармонизация със законодателството на ЕС
в областта на регионалното развитие;
в) изготвя методически указания за разработване и изпълнение на документите за
стратегическо планиране на регионалното
развитие;
г) организира изработването и актуализацията на Националната стратегия за регионално
развитие и регионалните планове за развитие;
д) координира и контролира ефективното
и ефикасното изпълнение на документите за
стратегическо планиране на регионалното
развитие през периода на тяхното действие;
е) участва в разработването, наблюдението
и оценката на целенасочени инвестиционни
програми в подкрепа на интегрираното развитие на изостанали, периферни и планински
райони;
ж) оказва методическа помощ и координира дейността на регионалните съвети за
развитие, включително за осъществяване на
регионална координация при изпълнението
на оперативните програми, съфинансирани
от фондовете на ЕС;
з) участва в изграждането на информационни системи за целите на управлението на
регионалното развитие;
и) разработва и реализира мерки за ресурсно
осигуряване, институционално изграждане и
укрепване на капацитета за управление на
регионалното развитие;
к) осигурява информация и публичност на
държавната политика за регионално развитие;
2. в областта на административно-териториалното устройство и децентрализацията:
а) организира разработването на нормативни актове, регламентиращи административно-териториалното устройство на страната,
дейността на местните власти и децентрализацията на държавното управление;
б) дава становища по проекти на закони
и подзаконови нормативни актове, свързани
със законодателството за административнотериториалното устройство на страната, местното самоуправление и децентрализацията на
държавното управление;
в) осигурява методическа помощ на органите на териториално управление и местно
самоуправление в областта на административно-териториалното устройство на страната,
местното самоуправление и децентрализацията на държавното управление;
г) подпомага провеждането на процедури по
Закона за административно-териториалното
устройство на Република България;
д) организира разработването, мониторинга и актуализацията на категоризацията на
административно-териториалните и териториалните единици в страната;
e) събира, поддържа и анализира информацията за административно-териториални
промени;
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ж) подпомага поддържането и актуализацията на Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните
единици и на Националния регистър на населените места;
з) осъществява дейностите по създаването,
поддържането и съхраняването на регистър на
агломерациите по Закона за защита от шума
в околната среда;
и) организира разработването на стратегически и програмни документи в областта на
децентрализацията на държавното управление;
к) изпълнява функциите на Секретариат
на Съвета по децентрализация на държавното
управление;
л) координира дейността на отговорните
институции, както и на съответните админист ративни звена в Министерството на
регионалното развитие и благоустройството,
по отношение изпълнението на мерките за
децентрализация на държавното управление;
м) подпомага участието на гражданите
в процеса на формиране и провеждане на
местни политики;
н) инициира, координира и у частва в
различни проекти и програми в сферата на
развитието на местното самоуправление и
междуобщинското сътрудничество;
о) участва в редовните сесии на органи и
работни групи към Съвета на Европа и координира връзката между институциите към
Съвета на Европа и местните и регионалните
власти в Република България;
п) подпомага провеждането на процедура за
определяне състава на българските представители в Конгреса на местните и регионални
власти към Съвета на Европа;
р) организира и координира изпълнението
на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа и
участието на българските общини;
с) осъществява функции на Секретариат
на Комисията за присъждане на Етикета за
иновации и добро управление на местно ниво.
(2) Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство“ се ръководи
от главен директор. В изпълнение на своите
правомощия главният директор се подпомага
от един заместник главен директор.
(3) Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство“ има
териториални звена в районите от ниво 2,
които:
1. участват в разработването на регионалните планове за развитие;
2. осъществяват координация и взаимодействие с централните и териториалните
структури на изпълнителната власт за изпълнение на регионалните планове за развитие;
3. участват в изграждането на информационни системи за целите на управлението на
регионалното развитие;
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4. участват в изготвянето на докладите за
наблюдението на изпълнението на регионалните планове за развитие;
5. изготвят периодични справки за процеса
на планиране и изпълнение на регионалните
планове за развитие;
6. изпълняват функциите на секретариат на
съответния регионален съвет за развитие, като:
а) организират подготовката и осигуряват
условия за протичането на заседанията на
регионалния съвет за развитие;
б) подготвят документите и материалите,
необходими за заседанията на регионалния
съвет за развитие;
в) участват в изготвянето на протоколите от
заседанията на регионалния съвет за развитие;
г) организират документооборота и поддържат архива на регионалния съвет за развитие;
д) подпомагат председателя в неговата
работа по подготовка на предложенията и
проектите на решения, които се внасят за
обсъждане и приемане от регионалния съвет
за развитие;
е) координират изпълнението на решенията
на регионалния съвет за развитие;
ж) съдействат за осъществяване на комуникация и взаимодействие на членовете на
регионалния съвет за развитие;
з) осъществяват взаимодействие с централните и териториалните структу ри на
изпълнителната власт при изпълнението на
решенията на съвета;
и) подпомагат технически дейността на
регионалния координационен комитет съгласно вътрешните правила за неговата дейност;
к) изпълняват и други функции, възложени им от министъра или от председателя на
съвета за регионално развитие.
Чл. 32. Дирекция „Търговски дружества и
държавни предприятия“:
1. подпомага министъра при изпълнението
на правата и задълженията му като представител на държавата собственик в търговските
дружества и в държавните предприятия;
2. подготвя актовете и документите по
упражняване от министъра на правото на
собственост на държавата в търговските дружества и в държавните предприятия;
3. организира изпълнението на възложените
задачи по отношение на държавното участие
в търговските дружества и в държавните
предприятия, като осъществява методическо
ръководство по въпросите, свързани с финансово-икономическото състояние, счетоводната
отчетност и данъчното облагане;
4. организира предварителната подготовка
и приемането от работни групи на годишните
финансови отчети за съответната календарна година на търговските дружества и държавните предприятия по заповед на министъра на
регионалното развитие и благоустройството;
5. осигурява участието на представители на
държавата в общите събрания на съдружниците и на акционерите в търговските дружества
с над 50 на сто държавно участие;
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6. подготвя актовете за образуване, преобразуване, преструктуриране и прекратяване
на търговските дружества и на държавните
предприятия, включително на техните поделения, участието им в други дружества; оказва
съдействие на търговските дружества и на
държавните предприятия за повишаване на
конкурентоспособността им и за извършване
на дейност в чужбина;
7. организира изпълнението на възложените
задачи по отношение на придобиването и разпореждането с недвижими имоти, дълготрайни
материални и финансови активи на търговските дружества и на държавните предприятия,
както и предоставянето на недвижими имоти
на ведомства и други държавни структури;
8. изготвя договорите за управление и контрол на органите на управление и на контрол
на търговските дружества с над 50 на сто държавно участие и на държавните предприятия
и извършва мониторинг за изпълнението на
правата и задълженията им;
9. извършва обработка на финансовите отчети на търговски дружества с над 50 на сто
държавно участие, изготвя анализ – годишно
и по тримесечия, и го предоставя за информация на ръководството на министерството;
10. извършва мониторинг върху финансово-икономическото състояние и пазарните перспективи на търговските дружества
съгласно постановление на Министерския
съвет, предоставя тримесечно информация в
Министерството на финансите;
11. следи, изисква и анализира тримесечни
справки за спазването от страна на търговските дружества на нетните им експозиции
към банковите институции и изискванията
за концентрация на паричните им средства и
предоставя информация на Министерството
на финансите съгласно действащата нормативна уредба;
12. участва във ведомствени и междуведомствени работни групи и при разработването
и актуализацията на нормативната уредба,
касаеща търговските дружества с държавно
участие в капитала;
13. следи за изпълнението на бизнес плановете на ВиК операторите;
14. организира провеждането на политиката
на министерството по отношение на търговските дружества и държавните предприятия,
обявени в ликвидация и несъстоятелност,
относно назначаване и освобождаване на
ликвидатори и тяхната дейност, процесите
за осребряване на имуществото и покриване
на задълженията към кредиторите, приключването на ликвидациите и заличаването на
дружествата от търговския регистър;
15. подпомага дейността на създадените
съгласно Закона за независимия финансов одит
одитни комитети в търговските дружества с
държавно участие в капитала, в които правата
на държавата се упражняват от министъра на
регионалното развитие и благоустройството,
като изготвя решения за избор на членове
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на одитните комитети и осъществява мониторинг на дейността и функционирането им
чрез представяните от тях годишни доклади;
16. координира дейността, организира и
участва в заседанията на отрасловия съвет
за тристранно сътрудничество и свързаните
с него помощни консултативни органи и работни групи:
а) свързани с прилагането на Закона за
здравословни и безопасни условия на труд;
б) при приемането на решения за минималните осигурителни доходи по квалификационни групи професии и специалности
в икономическите дейности „строителство“,
„събиране, пречистване и разпределение на
вода“ и „строителство на пътища, самолетни
писти и спортни съоръжения“;
17. осъществява методическо ръководство,
организация и контрол по въпросите, касаещи
професионалната квалификация и преквалификация на техническия персонал, ангажиран
от търговските дружества с държавно участие
в капитала, в които правата на държавата се
упражняват от министъра на регионалното
развитие и благоустройството;
18. осъществява контакти и координация
с органите на Агенцията за държавна финансова инспекция във връзка с постъпващите в
дирекцията доклади за финансова инспекция,
както и с Националната агенция за приходите
и с Националния осигурителен институт;
19. осигурява координацията с органите
на Министерството на вътрешните работи,
следствените органи и прокуратурата и подготвя документите за предявяване на искове
срещу органите за управление и контрол в
търговските дружества и в държавните предприятия и за назначаването на представител
за водене на процес срещу тях;
20. поддържа и актуализира регистър на
търговските дружества с държавно участие и
на държавните предприятия в съответствие
с нормативната уредба, както и информация
за управителните и контролните органи и
ликвидаторите на търговските дружества с
над 50 на сто държавно участие;
21. създава и поддържа регистър с досиета
на недвижимите имоти на търговските дружества и на държавните предприятия;
22. подпомага министъра при изпълнение
на задълженията му, произтичащи от чл. 18
на отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия относно въпросите за определяне дела
на правоимащите лица, и води регистър по
чл. 6, ал. 9 ЗОСОИ, като предоставя информация по отношение на наличието/липсата
на реституционни претенции, обезщетения с
акции/дялове и подготвя кореспонденцията
във връзка с промяната на обстоятелствата
по реституционни преписки;
23. съхранява и носи отговорност за цялата
документация на сделките по раздържавяването след тяхното приключване, за документите, получени като платежни средства, и на
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заложните джира и предоставя информация
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, на органите на съда,
прокуратурата и на полицията по тяхно искане;
24. поддържа регистър на дек ларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване
и установяване на конфликт на интереси
(ЗПУКИ), подадени от лицата по чл. 3, т. 22
и 23 ЗПУКИ.
Чл. 33. Дирекция „Държавна собственост“:
1. подпомага министъра при разработването
на политика по управлението и разпореждането с имоти – държавна собственост, и при
осъществяването на методическо ръководство
при управлението и разпореждането с имоти – държавна собственост;
2. подготвя проекти на стратегии, концепции, национални програми и планове
за действие по проблеми на собствеността
върху имоти;
3. разработ ва проек т и на нормат ивни
актове, свързани с държавната собственост,
разработва методически указания по прилагането на нормативните актове, свързани с
държавната собственост;
4. подпомага дирекция „Концесии“ при
подготовката на документацията по процедурите за отдаване под наем на морски плажове,
които не са предоставени на концесия;
5. контролира и координира регистрацията
и актуването на имоти – държавна собственост, като:
а) съставя актове за обекти – изключителна
държавна собственост, и води регистър за тях;
б) води на отчет съставените от областните
управители актове за имоти – държавна собственост, и поддържа информационна система
за имотите – държавна собственост;
в) отписва от актовите книги актове за имоти – държавна собственост, имоти – публична
държавна собственост, както и тези, свързани
с държавната тайна или със сигурността и
отбраната на страната, които са съставени
неправилно или чието основание за актуване
е отпаднало;
6. изготвя предложения за управление и
разпореждане с имоти – държавна собственост, като:
а) подготвя проекти на актове на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне
правото на управление на ведомства и общини
върху имоти – държавна собственост, както
и за промяна на характера на собствеността
на имоти – държавна собственост;
б) подготвя проекти на актове на Министерския съвет за разпореждане с имоти – държавна собственост, или с части от тях;
в) организира и провежда търгове за учредяване на ограничени вещни права върху
имоти – частна държавна собственост, чиято
данъчна оценка е над 500 хил. лв.;
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г) подготвя проекти на актове на Министерския съвет за предоставяне под наем на имоти – държавна собственост, на централните
ръководства на парламентарно представените
политически партии и коалиции;
д) подготвя проекти на решения на Министерския съвет за отчуждаване на имоти
и час т и о т и мо т и – час т на собс т венос т,
предназначени за изграждане на национални
инфраструктурни обекти;
7. подготвя заявлението за изменение на
кадастралната карта и кадастралните регистри
по реда на глава шеста от Закона за кадастъра
и имотния регистър след приемане на специализираните карти на морските плажове.
Чл. 34. Дирекция „Концесии“:
1. организира и осъществява концесионната
политика и дейностите по предоставяне на
концесии на морски плажове, както и на концесии за строителство на изкуствени морски
плажове върху имоти – държавна собственост,
водоснабдителни и канализационни системи,
концесии за услуги и/или строителство и на
други обекти от обществен интерес – обекти
на концесия, предвидени със закон;
2. организира подготвителните действия
по предоставянето на концесиите за обектите
по т. 1 по реда на Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие, Закона за концесиите и правилника за неговото прилагане
или друг закон;
3. организира и осъществява дейността по
предоставяне под наем на морските плажове
и по сключването на договори за наем на
морските плажове, които не са предоставени
на концесии, по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост;
4. участва в комисии и/или работни групи,
изготвящи предложения за промени, изменения и/или допълнения на нормативни актове,
регламентиращи процесите на концесионирането, както и по отношение на тяхната
политика;
5. планира и следи аналитично приходите
и разходите по концесионната дейност;
6. извършва проверка на докладите за изпълнението на концесионните договори и на
годишните работни и инвестиционни програми
на концесионерите на морски плажове;
7. извършва проверка, съгласуване и контрол на схемите за разполагане на преместваеми обекти на морските плажове и проверява, одобрява и представя за съгласуване
от министъра на регионалното развитие и
благоустройството на програмите по организирането на водноспасителната дейност на
морските плажове за съответния предстоящ
летен сезон, придружени от схеми за охраняваните части от прилежащата на морските
пла жове ак ватори я и разположението на
спасителните постове;
8. осъществява текущ контрол по изпълнението на действащите концесионни договори и
на договорите за отдаване под наем на морски
плажове чрез планирани проверки намясто,
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чрез извънредни внезапни проверки и чрез
документални проверки по реда на Закона за
концесиите, Правилника за прилагане на Закона за концесиите и Закона за устройството
на Черноморското крайбрежие;
9. осъществява постоянен контрол по изпълнението на задълженията за концесионните
плащания по действащите концесионни договори, включително по спазване на сроковете за
изпълнението им, определя и налага санкции
и неустойки за неизпълнение на задължения
по концесионните договори и договорите за
наем на морски плажове;
10. организира и осъществява цялостен
контрол по изпълнението на задълженията
на наемателите по договорите за наем за
морски плажове;
11. организира и осъществява контрол на
техническите параметри на морските плажове, на площите на преместваемите обекти
и съоръжения на морските плажове, на допълнителните търговски площи и размера на
площите за свободно разполагане на плажни
принадлежности от посетителите на морските
плажове, както и на дължината на бреговата
линия пред площите за свободно разполагане
на плажни принадлежности;
12. подготвя и изпраща решени ята на
Министерския съвет за откриване на процедури за предоставяне на концесии на морски
плажове и решенията на Министерския съвет
за определяне на спечелилите конкурсите за
определяне на концесионери на морски плажове, както и попълнени електронни формуляри до Националния концесионен регистър
по предоставените концесии, включително
организира непрекъснатото им поддържане
в актуално състояние;
13. съставя, поддържа и съхранява електронни досиета за всички сключени от министъра
на регионалното развитие и благоустройството
концесионни договори и договори за отдаване
под наем на морски плажове.
Чл. 35. Дирекция „Устройство на територията и национална експертиза“:
1. подпомага министъра при осъществяването на политиката по устройство на територията в неговата компетентност съгласно
Закона за устройство на територията, Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
Закона за морските пространства, вътрешните
водни пътища и пристанищата на Република
България и други и при координирането на
дейността на централните и териториалните
органи на изпълнителната власт, на органите на местното самоуправление и местната
администрация;
2. извършва мониторинг по прилагането на нормативните актове в областта на
устройството на територията, които са от
неговата компетентност, прави предложения и съвместно с компетентните дирекции
на министерството и други администрации
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разработва проекти на нормативни актове
по устройство на територията и разработва
методически указания по тяхното прилагане;
3. изготвя становища и съгласува проекти
на устройствени планове и техни изменения
съгласно Закона за устройство на територията, Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие, Закона за морските пространства,
вътрешните водни пътища и пристанищата
на Република България и др.;
4. изготвя становища по проекти на нормативни актове на други държавни органи,
отнасящи се до устройството на територията;
5. организира и осигурява дейността на
Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика
(НЕСУТРП) за разглеждане на проекти на
общи и подробни устройствени планове, както
и специфични правила и нормативи към тях
съгласно Закона за устройство на територията, Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие, Закона за морските пространства,
вътрешните водни пътища и пристанищата
на Република България и др.;
6. подпомага министъра при назначаване на специализирани експертни съвети за
специални обекти, свързани с отбраната и
сигурността на страната;
7. подпомага министъра за разрешаване
изработването, приемането и одобряването на:
а) общи устройствени планове на черноморските общини и за селищни образувания
с национално значение;
б) подробни устройствени планове, които
са от неговата компетентност по Закона за
устройство на територията, Закона за морските
пространства, вътрешните водни пътища и
пристанищата на Република България и др.;
8. подпомага министъра при съгласуване
и одобряване на инвестиционни проекти и
издаване на разрешения за строеж за обекти, които са от неговата компетентност по
Закона за устройство на територията, Закона
за морските пространства, вътрешните водни
пътища и пристанищата на Република България и др.;
9. подпомага министъра при разглеждане
на предложения на общински съвети за допускане на отклонения при условията и по реда
на нормативни актове, които са от неговата
компетентност;
10. подпомага министъра при регистриране
и издаване на удостоверения за въвеждане в
експлоатация на завършени строежи съгласно
правомощията му и води регистър на издадените удостоверения;
11. води регистър на техническите паспорти
на завършените строежи, за които разрешението за строеж е издадено от министъра на
регионалното развитие и благоустройството;
12. организира, поддържа и осиг у рява
ползването на архива на НЕСУТРП;
13. проучва и изготвя отговори на предложения, жалби и сигнали на физически и
юридически лица по въпроси, свързани с
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устройството на територията, от компетентността на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
Чл. 36. Дирекция „Технически правила и
норми“:
1. подпомага министъра при осъществяването на държавната политика по разработването на нормативни актове (издавани самостоятелно или съвместно с други компетентни
минист ри) в област та на проектирането,
изпълнението, поддържането и разрушаването
на строежите и тяхното хармонизиране с правото на Европейския съюз с оглед създаване
на условия за изграждането на безопасни,
енергоефективни и достъпни строежи с устойчиво използване на природните ресурси;
2. подпомага министъра при провеждането
на държавната политика по оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните
показатели на строителните продукти съгласно
Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския
парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за
определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти
и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на
Съвета (OB, L 88 от 4.4.2011 г.) и при прилагането на национална система за оценяване на
строителни продукти, за които все още няма
хармонизирани технически спецификации;
3. орга н изи ра и р ъковод и ц я лос т ната
дейност по прилагането на Регламент (ЕС)
№ 305/2011;
4. организира и ръководи разработването
на техническите нормативни актове по т. 1,
извършва проучване и анализ на резултатите
от тяхното прилагане;
5. координира предоставянето на проектите
на технически нормативни актове на министерството за нотифициране пред Европейската
комисия;
6. изпълнява функциите на орган, отговорен
за уведомяване и провеждане на необходимите
процедури за оценка и нотифициране пред
Европейската комисия и държавите – членки
на Европейския съюз, на органи, оправомощени да изпълняват задачи като трети страни
в процеса на оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели
на строителните продукти в съответствие с
Регламент (ЕС) № 305/2011;
7. изпълнява функциите на звено за контакт относно продукти в строителството в
съответствие с изискванията на Регламент
(ЕС) № 305/2011 и Регламент (ЕО) № 764/2008
на Европейския парламент и на Съвета от
9 юли 2008 г. относно установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои
национални технически правила за продукти,
законно предлагани на пазара в други държави
членки, и за отмяна на Решение № 3052/95/
ЕО (OB, L 218 от 13.8.2008 г.), предоставящо
информация относно националните изисквания, приложими за предвидената употреба на
всеки строителен продукт;
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8. определя националните нива и параметри
на безопасност на сградите и съоръженията и
технически класове на строителните продукти
по отношение на носимоспособността, огнеустойчивостта, дълготрайността и други, на
конструкциите на строежите за прилагането
на европейските норми за проектиране на
строителни конструкции;
9. осигурява ръководство на научноизследователската дейност, необходима за изработване
на националните разпоредби за въвеждане и
прилагане на европейските стандарти и норми;
10. представлява министерството и участва
в национални органи по акредитация, метрология и стандартизация, участва в работни
групи по европейска интеграция и в технически
комитети по стандартизация към Българския
институт за стандартизация и изработва становища по проекти на европейски стандарти
с оглед прилагането им чрез подзаконови
нормативни актове;
11. организира и разработва механизми и
правила за прилагането на Регламент (ЕС)
№ 305/2011: процедури за оценка, контрол
и нотифициране на органи, правила за определяне на национални изисквания за експлоатационните показатели на строителните
продукти и механизми за предоставяне на
тази информация;
12. организира и осъществява общо ръководство на лицата за оценяване на строителните продукти и на органите за техническо
оценяване и упражнява постоянен контрол
върху дейността им;
13. организира, координира и ръководи
дейност та за оп редел яне на нац иона лни
изисквания към експлоатационните показатели на строителните продукти, за деклариране
на нива, класове или гранични нива във връзка
с предвидената им употреба;
14. предоставя информация за националните
изисквания към експлоатационните показатели на строителните продукти във връзка с
тяхната предвидена употреба;
15. представлява министерството в Постоянния комитет по строителство съгласно
Регламент (ЕС) № 305/2011, изработва и съгласува позиции на Република България по
обсъжданите въпроси, изработва становища по
обсъжданите решения, мандати и стандарти;
16. участва в работна група „Техническа
хармонизация“ към Съвета на Европа и изготвя национални позиции по проекти на
европейски актове, свързани с прилагането
на Регламент (ЕС) № 305/2011; участва и изготвя информация и становища в работните
групи по прилагането на Регламент (ЕС)
№ 305/2011 – AdCo групата относно надзора
на пазара на строителните продукти, в групата на звената за контакт относно продукти
в строителството и в групата на нотифициращите органи;
17. изработва становища по нормативни
актове на други ведомства и за прилагане на
нормативните актове от компетентността на
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министерството, оказва методическо ръководство за прилагането на нормативната уредба
и за популяризирането є;
18. проучва и изготвя отговори на предложения, запитвания и писма на физически
и юридически лица по въпроси, свързани с
прилагането на нормативната уредба;
19. извършва правна, техническа и стилова
редакция преди обнародването на нормативните актове в „Държавен вестник“.
Чл. 37. Дирекция „Водоснабдяване и канализация“:
1. подпомага министъра при провеждане
на държавната политика в отрасъл „Водоснабдяване и канализация“ на национално ниво;
2. осъществява административно-техническото обслужване и експертно осигуряване
на Съвета за координация на реформата в
отрасъл „Водоснабдяване и канализация“
към министъра на регионалното развитие и
благоустройството;
3. разработва стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията
в Република България с основните цели, приоритетите, етапите и необходимите средства и
източниците на финансиране за изграждане и
развитие на ВиК системите и за повишаване
качеството на ВиК услугите; осъществява и
координира План за действие за изпълнение на
мерките, заложени в стратегията, и извършва
мониторинг на изпълнението є;
4. разработва нормативни и подзаконови
нормативни актове, свързани с развитието и
управлението на водоснабдяването и канализацията;
5. координира планирането и управлението
на ВиК системите на национално ниво;
6. дава методически указания за разработването и прилагането на регионални генерални
планове на ВиК системите и генерални планове на агломерации над 10 000 еквивалентни
жители, на ВиК системите и инвестиционните
програми към тях; дава методически указания
за разработването и контролира изготвянето
на прединвестиционни проучвания за регионални интегрирани проекти за водоснабдяване
и канализация и други планови документи;
7. осигурява обединяването на регионалните генерални планове на ВиК системите
в сборен документ на национално ниво за
нуждите на управление на отрасъл ВиК;
8. дава методически указания на асоциациите по ВиК, на местни и териториални
власти във връзка със стратегията за развитие
на отрасъла, управлението, планирането и
развитието на ВиК системите и предоставяне
на ВиК услугите;
9. оказва методическа помощ на ВиК операторите при вземането на технологични и
технически решения по въпроси, свързани с
предоставяне на ВиК услугите;
10. подпомага и контролира дейностите на
ВиК операторите по изпълнение на задълженията им във връзка с проекти за водоснабдяване и канализация;
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11. разработва и реализира мерки за изграждане и укрепване на административния капацитет на структурите, участващи в реформата
на отрасъл „Водоснабдяване и канализация“;
12. осъществява комуникация и координация с Министерството на околната среда и
водите, Централното координационно звено
към Министерския съвет, Европейската комисия, международни финансови институции,
ДКЕВР, областните администрации, общините, ВиК операторите, асоциациите по ВиК
във връзка с изпълнението на дейностите по
осъществяване на реформата в отрасъла;
13. създава и поддържа Единна информационна система за ВиК услугите и регистър
на асоциациите по ВиК и ВиК операторите и
подпомага и координира действията на ВиК
операторите по създаване, разработване и
развитие на информационни системи на ВиК;
14. създава и поддържа Информационна
система за водностопанските системи и съоръжения;
15. изготвя становища, предложения и
позиции до министъра във връзка със стратегически документи, разработени от други
ведомства, институции, структури, касаещи
развитието на ВиК отрасъла, управлението,
поддържането и разширението на ВиК инфраструктурата;
16. планира и реализира инвестиционни
проекти за реконструкция, модернизация и
изграждане на водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения, финансирани
от държавния бюджет;
17. управлява проекти, свързани с водоснабдяването и канализацията, финансирани
от международни финансови институции;
18. осъществява и координира съвместни
програми и проекти с други ведомства и юридически лица с нестопанска цел в областта
на водоснабдяването и канализацията;
19. координира и контролира проектирането
и изграждането на санитарно-охранителни
зони около питейните водоизточници и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване;
20. съби ра информац и я, свързана със
състоянието на язовирите с приоритетно питейно водоснабдяване и за населените места
с нарушено водоснабдяване и проблеми с
качествата на питейната вода;
21. координира действията по събиране
на информация, свързана с водоснабдяването и канализацията, при ликвидиране на
последиците от стихийни бедствия, аварии и
катастрофи;
22. осигурява информация и публичност
на държавната политика за развитие на водоснабдяването и канализацията;
23. участва в организирането и провеждането на тръжни процедури по управляваните от дирекцията проекти в съответствие с
изискванията на българското законодателство,
ЕК и международните финансови институции;
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24. участва в изпълнението, наблюдението и контрола на проектите, финансирани
от Кохезионния фонд по Регламент 1164/94,
както и от Кохезионния фонд и Структурните
фондове на ЕС;
25. осъществява правилното административно, техническо и финансово управление
и наблюдение на проектите, финансирани от
ЕС и международните финансови институции,
управлявани от дирекцията, в съответствие
с изискванията на ЕК и националното законодателство, в т. ч.:
а) поддържа контакти със съответните
дирекции в администрацията на Министерския съвет, Министерството на финансите и
Министерството на околната среда и водите, с
областните администрации, общините и ВиК
дружествата по въпроси, свързани с участие
в подготовката, изпълнението, наблюдението
и контрола на проектите, управлявани от
дирекцията и финансирани от ЕС и международните финансови институции;
б) изготвя доклади за напредъка на проектите, изпълнявани от дирекцията, пред
съответните европейски и национални органи
и наблюдаващи институции;
26. периодично въвежда данни в електронната система за управление и информация
относно напредъка по проектите, финансирани
от ЕС и международните финансови институции, управлявани от дирекцията;
27. осъществява финансово управление и
счетоводно отчитане на проектите, финансирани от ЕС и международните финансови
институции, управлявани от дирекцията;
28. изготвя необходимите документи за
съответните звена в Министерството на финансите във връзка с проектите, финансирани от
ЕС и международните финансови институции,
управлявани от дирекцията;
29. осигурява условия за независими проверки и финансов контрол от компетентните
национални и международни органи на проектите, управлявани от дирекцията;
30. организира и координира дейностите,
свързани с осигуряване на публичност и прозрачност относно получените от ЕС и международните финансови институции средства
по проектите, управлявани от дирекцията.
Ч л. 38. Ди рек ц и я „Благоуст ройст во и
геозащита“:
1. подпомага министъра при:
а) осъществяване на държавната политика
за развитието на пътната инфраструктура,
за разработването на проект на стратегия за
развитие на пътната инфраструктура и средносрочна програма за изпълнението є;
б) осъществяване на дейности, свързани с
подготовката за внедряването на система за
събиране на такси за ползване на пътна инфраструктура на базата на изминато разстояние;
2. подпомага министъра при подготовката
на предложения за утвърждаване на промени
в списъка на общинските пътища по чл. 3,
ал. 4 от Закона за пътищата;
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3. осъществява комплекс от дейности за
регистриране и мониторинг на свлачищни
райони на територията на Република България, на абразионните и ерозионните процеси
по Черноморското и Дунавското крайбрежие
и за превенция на застрашени или засегнати
от тях урбанизирани територии;
4. създава и поддържа регистър на свлачищни райони и извършва координация между
отделните ведомства за ограничаване на свлачищата на територията на Република България
и за предотвратяване на аварии и щети;
5. подготвя предварителни разрешения по
постъпили искания за инвестиционни намерения по реда на чл. 96, ал. 3 и 4 от Закона
за устройство на територията в регистрирани
свлачищни райони;
6. планира и реализира инвестиционни
проекти за геозащитни мерки и дейности за
ограничаване на свлачищата, на абразионните
и ерозионните процеси по Черноморското
и Дунавското крайбрежие, финансирани от
държавния бюджет и от други финансови
източници;
7. съдейства за изпълнението на ангажиментите на Република България по Националния
план за действие за пълното прилагане на
разпоредбите, на достиженията на правото
от Шенген и за премахването на контрола
по вътрешните граници от компетентността
на министерството, свързани с граничните
контролно-пропускателни пунктове и граничните преходи;
8. изпълнява инвестиционни дейности,
свързани с граничните контролно-пропускателни пунктове и граничните преходи, в съответствие с решенията на Междуведомствения
съвет по въпросите на граничния контрол;
9. участва в реализацията на социални
проекти и изпълнява дейности, определени
в Плана за действие на Националната стратегия за интегриране на ромите в България
2012 – 2020, от компетентността на министерството;
10. планира и реализира инвестиционни
проекти за техническа инфраструкт у ра и
благоустрояване на населените места, финансирани от държавния бюджет;
11. участва при разработването на нормативни актове в обхвата на нейната компетентност;
12. съдейства на общините за благоустрояване на населените места чрез подготовка
на инвестиционни проекти, финансирани със
средства от държавния бюджет и от други
финансови източници;
13. съдейства на общините, като участва
в подготовката и реализацията на инвестиционни проекти в областта на инженерната
инфраструктура, финансирани със средства
от държавния бюджет;
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14. участва в подготовката и реализацията
на програми за благоустрояване на територията и на социални проекти, финансирани
със средства от международни финансови
институции.
Чл. 39. Дирекция „Жилищна политика“:
1. подпомага министъра при разработването и провеждането на държавната жилищна
политика;
2. подготвя проекти на стратегии, концепции, национални програми и планове за
действие за развитието на жилищния сектор;
3. разработва проекти на нормативни актове, свързани с жилищната политика, и участва
в разработването на нормативни актове за
подобряване на енергийната ефективност в
жилищните сгради в Република България
чрез представител в комисии и работни групи;
4. разработва образци на документи, предвидени в нормативните актове, свързани с
жилищната политика;
5. предлага мерки за подобряване на състоянието на съществуващия жилищен фонд
и за усъвършенстване на управлението и
поддържането му;
6. организира провеждането на научни и
приложни изследвания, свързани с жилищната
политика и жилищния сектор;
7. проучва, анализира и изготвя отговори
на запитвания и предложения, свързани с
жилищната политика и подобряване на енергийната ефективност в жилищните сгради в
Република България;
8. организира провеждането на информа ц ион но - образоват ел н и к а м па н и и с ред
гражданите и общинските и районните администрации за реализиране на основните
цели на жилищна политика и подобряване
на енергийната ефективност в жилищните
сгради в Република България;
9. координира изпълнението на програми/
проекти за обновяване на жилищния сграден
фонд и подобряване на енергийната ефективност в жилищните сгради в Република
България, финансирани с национални и/или
европейски средства;
10. отговаря за цялостното изпълнение на
проекта за енергийно обновяване на жилищни
сгради в Република България по Оперативна
програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г.
в съответствие с изискванията на националното и европейското законодателство;
11. поддържа контакти с Управляващия
орган на Оперативна програма „Регионално
развитие“ 2007 – 2013 г., на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., с
финансови институции и други ведомства и
юридически лица, с областните и общинските
администрации и с неправителствени организации по въпроси, свързани с обновяване
на жилищния сграден фонд и подобряване на
енергийната ефективност в жилищните сгради.
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Раздел VIII
Организация на работата в министерството
Чл. 40. (1) Документите, изпратени до
министерството от държавни органи, юридически или физически лица, се завеждат в
регистратурата във входящ регистър.
(2) При завеждането на документите се
извършва проверка за наличието на всички
материали, посочени в тях, и се образува
служебна преписка.
Чл. 41. (1) Министърът, заместник-минис
трите, главният секретар и директорите на
дирекции разпределят служебните преписки,
насочени към тях, с резолюция. Резолюцията
съдържа указания, срок за изработване, дата
и подпис.
(2) Ръководителите на административни
звена възлагат с резолюция изработването на
служебните преписки на определен служител.
При възлагане на повече от един служител
отговорен е служителят, посочен на първо
място в резолюцията.
(3) Служебните преписки се разпределят
за работа веднага след постъпването им в
министерството.
Чл. 42. (1) Предложения за усъвършенстване на организацията и дейността на министерството и за решаване на въпроси от неговата
компетентност се подават до министъра.
(2) Сигнали за злоупотреби с власт, корупция, лошо управление, както и за други
неза коносъобразни и л и нецелесъобразни
действия или бездействия на ръководители на
администрации в системата на министерството, както и на служители от министерството
се подават до министъра.
(3) Министърът или упълномощено от него
длъжностно лице възлага с писмена резолюция изясняването на случая на звеното и/или
длъжностното лице, от чиято компетентност
е поставеният въпрос.
(4) Решението по направено предложение се
взема най-късно два месеца след постъпването
му и се съобщава на подателя в 7-дневен срок.
(5) Решението по подаден сигнал е писмено
и мотивирано и се взема най-късно в двумесечен срок от постъпването му. Решението
се съобщава на подателя в 7-дневен срок от
постановяването му, а когато с него се засягат
права или законни интереси на други лица,
то се съобщава и на тях.
Чл. 43. Редът и организацията на административното обслужване, осъществявано в
министерството, се определят чрез вътрешни
правила, утвърдени от главния секретар.
Чл. 44. Изходящите от министерството
документи се съставят в два екземпляра.
Вторият екземпляр съдържа инициалите и
подписа на служителя, изготвил документа,
и на ръководителя на съответното админис
тративно звено, като се посочва датата.
Чл. 45. За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите може
да бъде награждавани с отличия.
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Чл. 46. (1) Работното време на служителите в министерството при 5-дневна работна
седмица е 8 часа дневно и 40 часа седмично.
(2) Работното време на служителите е с
променливи граници от 8,00 до 19,00 ч. със
задължително присъствие в периода от 10,00
до 16,00 ч. и с обедна почивка 30 минути
между 12,00 и 14,00 ч.
(3) Приемното време на министерството
е от 9,00 до 17,30 ч.
(4) Министърът ежегодно определя разпределението на работното време на отделните
структурни звена в министерството, както и
на определени служители, при спазване на
условията по ал. 1 и 2.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Прави лник ът се
приема на основание чл. 42, ал. 4 от Закона
за администрацията.
Приложение
към чл. 13, ал. 3
Численост на персонала в организационни
те структури и административните звена на
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството – 651 щатни бройки
Политически кабинет
в т.ч.:
съветници, експерти и технически
сътрудници
Инспекторат
финансови контрольори
дирекция „Вътрешен одит“
Представител в Постоянното представителство на Република България към
Европейския съюз в Брюксел
Главен секретар
Обща администрация
в т.ч.:
дирекция „Административно обслужване
и човешки ресурси“
ди рек ци я „Финансово-стопанск и дейности“
дирекция „Правна“
дирекция „Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество“
дирекция „Сигурност“
дирекция „Информационни и комуникационни системи“
дирекция „Обществени поръчки“
Специализирана администрация
в т.ч.:
Главна дирекция „Гражданска регистрация
и административно обслужване“
Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“
Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“

15

10
6
2
10
2
1
131

25
37
22
20
9
8
10
484

105
160
62
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Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство“
дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия“
дирекция „Държавна собственост“
дирекция „Концесии“
дирекция „Устройство на територията и
национална експертиза“
дирекция „Технически правила и норми“
дирекция „Водоснабдяване и канализация“
дирекция „Благоустройство и геозащита“
дирекция „Жилищна политика“
8724

34
11
13
15
16
13
25
12
18

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 389
ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

за определяне на ликвидационна комисия за
извършване на ликвидацията на закритото
Министерство на инвестиционното проек
тиране
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Ликвидационната комисия за
извършване на ликвидацията на закритото
Министерство на инвестиционното проектиране е в състав, определен със заповед на
министър-председателя.
(2) Председател на комисията е главният
секретар на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
Чл. 2. (1) Комисията по чл. 1 в едномесечен
срок от влизането на постановлението в сила:
1. да уреди въпросите, свързани с имуществото, правата и задълженията на министерството, и да изготви начален и краен
ликвидационен баланс;
2. да изготви протоколи-описи на имотите и
движимите вещи, предоставени за управление
на закритото министерство;
3. да предаде архива на министерството
съгласно Закона за Националния архивен фонд;
4. да закрие ползваните от министерството
банкови сметки;
5. да оформи счетоводните документи, свързани с разходите на закритото министерство;
6. да извърши и други необходими дейности,
свързани с ликвидацията.
(2) Председателят на комисията:
1. представлява комисията по време на
ликвидацията и оформя всички документи,
свързани с нейното извършване;
2. упражнява правата на орган по назначаването по смисъла на Закона за държавния
служител, съответно на работодател по смисъла на Кодекса на труда, по отношение на
служителите в закритото Министерство на
инвестиционното проектиране;
3. може да сключва договори с външни
експерти, когато това се налага в изпълнение
на функциите на комисията.
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(3) Комисията представя заключителен док
лад и отчет за работата си на министъра на
регионалното развитие и благоустройството.
Чл. 3. Служебните и трудовите правоотношения със служителите от закритото Министерство на инвестиционното проектиране се
уреждат при условията и по реда на чл. 106,
ал. 1, т. 1 от Закона за държавния служител,
съответно чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на
труда. До прик лючване на ликвидацията
служителите могат да преминат в друга администрация при условията и по реда на чл. 81а
от Закона за държавния служител.
Чл. 4. Ведомостите на закритото министерство се предават за съхранение в Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.
Чл. 5. Имотите – държавна собственост, и
движимите вещи на закритото Министерство
на инвестиционното проектиране се ползват
от Министерството на регионалното развитие
и благоустройството за изпълнение на функциите на министерството до предоставянето
им при условията и по реда на Закона за
държавната собственост.
Чл. 6. Всички открити от министъра на
инвестиционното проектиране и непрекратени
към момента на влизане в сила на постанов
лението процедури по Закона за обществените поръчки се довършват от министъра на
регионалното развитие и благоустройството.
Чл. 7. (1) Разходите по лик видаци ята,
включително за обезщетенията по Закона за
държавния служител и Кодекса на труда, са
за сметка на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на инвестиционното
проектиране за 2014 г.
(2) Разходите по ликвидацията и дължимите
обезщетения по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на
труда и по чл. 106, ал. 2 от Закона за държавния
служител на служителите от закритото Министерство на инвестиционното проектиране,
чиито трудови или служебни правоотношения
са прекратени, се изплащат чрез бюджета на
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството след одобряване от председателя на ликвидационната комисия.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
§ 2. Постановлението се приема във връзка
с Решение на Народното събрание от 7 ноември 2014 г. за приемане структурата на
Министерския съвет на Република България
(ДВ, бр. 93 от 2014 г.).
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 390
ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на земеделието
и храните за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в
размер 300 000 лв. по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2014 г. за
извършване на научно-приложни разработки
в областта на планинското животновъдство
и земеделие.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2014 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на земеделието и селските райони“, бюджетна
програма „Научни изследвания“ по бюджета
на Министерството на земеделието и храните
за 2014 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 21, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 3. Министърът на земеделието и храните да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на земеделието
и храните за 2014 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния
бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на земеделието и
храните.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
10 декември 2014 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8759

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 391
ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики по бюджета на Министерството
на външните работи за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики по бюджета на Министерството
на външните работи за 2014 г., както следва:
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1. намалява утвърдените разходи по „Политика в областта на развитието на ефективна
дипломатическа служба“, бюджетна програма
„Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в
чужбина“ с 61 800 лв.;
2. увеличава утвърдените разходи по „Политика в областта на публичната дипломация“
с 61 800 лв., като от тях:
2.1. по бюджетна програма „Публични
дейности“ – с 39 600 лв.;
2.2. по бюджетна програма „Културна дип
ломация“ – с 22 200 лв.
Чл. 2. Министърът на външните работи да
извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на външните работи за
2014 г. и да уведоми за това министъра на
финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на външните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
10 декември 2014 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8760

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 392
ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

за изменение на Правилника за прилагане
на Закона за военноинвалидите и военно
пострадалите, приет с Постановление № 24
на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ,
бр. 20 от 2008 г.; доп., бр. 54 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 4, ал. 1 думата „веднъж“ се заменя с „общо два пъти“.
§ 2. В чл. 5, ал. 1 и 2 думите „бюджетни
кредити“ се заменят с „бюджет“.
§ 3. В чл. 6, ал. 5 думите „бюджетни кредити“ се заменят с „бюджет“.
Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8761
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 393
ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Постановление № 59 на Минист ерск и я съвет о т 2011 г. за услови я та и
реда за отпускане на безлихвени заеми на
общини от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата
за развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г. и за тяхното възстановяване
(обн., ДВ, бр. 22 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 91
и 106 от 2011 г., бр. 98 от 2012 г. и бр. 21 и
106 от 2013 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 1 т. 1 се изменя така:
„1. е сключила договор с Държавен фонд
„Земеделие“ – Разплащателна агенция, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
при условията и по реда на Наредба № 24 от
2008 г. за условията и реда за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по мярка
„Обновяване и развитие на населените места“
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 71
от 2008 г.; изм. и доп., бр. 11, 45, 55 и 78 от
2010 г., бр. 30, 49, 68, 89 и 99 от 2011 г., бр. 28
и 54 от 2012 г., бр. 2 и 75 от 2013 г. и бр. 63 и
72 от 2014 г.), Наредба № 25 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка „Основни услуги
за населението и икономиката в селските
райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (обн.,
ДВ, бр. 72 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 11, 37,
45, 55 и 78 от 2010 г., бр. 30, 49, 68, 89 и 99 от
2011 г., бр. 28 и 54 от 2012 г., бр. 2, 75, 98 и
105 от 2013 г. и бр. 61 и 72 от 2014 г.), Наредба
№ 20 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
мярка „Възстановяване на горския потенциал
и въвеждане на превантивни дейности“ от
Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 65 от
2008 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2009 г., бр. 50
от 2010 г., бр. 5, 89, 99 и 105 от 2011 г., бр. 71
от 2012 г., бр. 105 от 2013 и бр. 72 от 2014 г.),
Наредба № 22 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Първоначално залесяване на
неземеделски земи“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
(обн., ДВ, бр. 67 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 24
от 2009 г., бр. 50 от 2010 г., бр. 5 и 105 от
2011 г., бр. 60 от 2012 г. и бр. 105 от 2013 г.),
Наредба № 21 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Подобряване икономичес
ката стойност на горите“ от Програмата
за развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 66 от 2008 г.; изм.
и доп., бр. 50 от 2010 г., бр. 5 и 105 от 2011 г.
и бр. 28 и 55 от 2012 г.), Наредба № 32 от
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2008 г. за условията и реда за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по мярка
„Насърчаване на туристическите дейности“ от
Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 83 от
2008 г.; изм. и доп., бр. 55 от 2010 г., бр. 30,
76, 89 и 99 от 2011 г., бр. 28 и 55 от 2012 г.,
бр. 73 от 2013 г. и бр. 72 от 2014 г.) или на
Наредба № 23 от 2009 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Прилагане на стратегиите
за местно развитие“ и по мярка „Управление
на местни инициативни групи, придобиване
на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местни
инициативни групи, прилагащи стратегии за
местно развитие“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
(обн., ДВ, бр. 1 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 38 и
55 от 2010 г., бр. 5, 81 и 104 от 2011 г., бр. 24 и
107 от 2013 г. и бр. 61, 62, 72 и 95 от 2014 г.);“.
2. В чл. 5, т. 6 думите „извънбюджетната
сметка“ се заменят със „сметката за средства
от Европейския съюз“.
3. В § 1 от заключителните разпоредби думите „чл. 43, ал. 5 от Закона за устройството
на държавния бюджет“ се заменят с „чл. 104,
ал. 1, т. 1 от Закона за публичните финанси“.
§ 2. В Постановление № 29 от 2013 г. за
условията и реда за отпускане на безлихвени
заеми на общини от централния бюджет за
финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрени проекти на Оперативната
програма за развитие на сектор „Рибарство“
за периода 2007 – 2013 г. и за тяхното възстановяване (ДВ, бр. 16 от 2013 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 5, т. 6 думите „бюджетната сметка
на общината“ се заменят със „сметката за
средства от Европейския съюз (7443) на общината, открита за целите на плащанията по
ОПРСР, администрирана от Държавен фонд
„Земеделие“ – Разплащателна агенция“.
2. Създава се чл. 7:
„Чл. 7. За целите на залагането на лимити
и извършване на плащанията по чл. 3, 4 и 5
се прилагат съответните сметки и кодове за
плащания в СЕБРА по Постановление № 59
на Министерския съвет от 2011 г. за условията
и реда за отпускане на безлихвени заеми на
общините от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателни плащания по
одобрени проекти по Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
и за тяхното възстановяване (обн., ДВ, бр. 22
от 2011 г.; изм. и доп., бр. 91 и 106 от 2011 г.,
бр. 98 от 2012 г. и бр. 21 и 106 от 2013 г.).“
3. В § 1 от заключителните разпоредби думите „чл. 43, ал. 5 от Закона за устройството
на държавния бюджет“ се заменят с „чл. 104,
ал. 1, т. 1 от Закона за публичните финанси“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8762
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО
И НАУКАТА
СПОГОДБА

между правителството на Република България
и правителството на Федерална република
Германия за Немското училище София
(Одобрена с Решение № 748 от 15 октомври
2010 г. на Министерския съвет. В сила от
7 ноември 2014 г.)
Правителството на Република България
и правителството на Федерална република
Германия, по-нататък наричани „Договарящи
се страни“,
водени от убеждението, че по-доброто познаване съответно на другия език и култура
може да даде сред двата народа ценен принос
за по-нататъшното укрепване на културните
отношения между двете държави,
с жела н ие т о ч рез Немско т о у ч и л и ще
София да дадат принос за задълбочаване
на културните отношения между Република
България и Федерална република Германия,
както и за взаимното опознаване на историята и културата,
с желанието да уредят статута на Немското
училище София, се споразумяха за следното:
Член 1
Цел на Спогодбата
Целта на тази Спогодба е определянето
на правните основи, на правния статут и
на организационната структура на Немското у чилище Софи я, наричано по-натат ък
„Училище“. С тази Спогодба правителството
на Република България дава на Училището
статут на юридическо лице по българското
законодателство.
Член 2
Учредител на Училището
(1) Учредител на Училището е „Сдружението
на родителите от немско-българското училище
за среща на културите София“, наричано понататък „учредител“, който действа въз основа
на разпоредбите на българското законодателство. Сдружението е регистрирано с решение
на Софийски градски съд от 22 април 2008 г.
в Централния регистър за юридически лица
с нестопанска цел под № 20080602020.
(2) Компетенциите и начинът на работата
на учредителя се уреждат в устава му.
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Член 3
Обучение, структура и образователни
документи
(1) Училището обхваща процеса на образование в класовете 1 – 12 на училищните
форми на германската общообразователна
училищна система. В рамките на Спогодбата Училището може да предлага и
предучилищно обучение за деца от три- до
шестгодишна възраст.
(2) Работата на Училището се у реж да от
училищен правилник.
(3) След успешното завършване на дванайсет
учебни години обучението в Училището
ще завършва с полагане на германския
общ зрелостен изпит.
(4) Издаденото от Училището германско общо
зрелостно свидетелство удостоверява завършено средно образование и съответно
на даденото национално законодателство
дава право на участие в процедурата за
започване на следване във висше учебно;
заведение във Федерална република Германия, както и в Република България.
Продължаването на обучението и образованието в Република България въз основа
на издадените от Училището Удостоверение за завършен клас и Свидетелство за
завършено основно образование става по
реда на българското законодателство. При
завършване на последния гимназиален
клас желаещите ученици могат да положат държавни зрелостни изпити по реда
на българското законодателство.
(5) Обучението на немски език се извършва на
базата на германски учебни планове и германски стандарти за съответните учебни
предмети. Българоезичните ученици могат
да изучават предметите „Български език и
литература“, „История и цивилизация“ и
„География и икономика“ (задължително
в частта от тях, отнасяща се до историята
и географията на България) на български
език по адаптирани и педагогически допустими български учебни програми и
стандарти за съответния учебен предмет.
По отношение на тези учебни предмети
при смяна на училището не е необходимо
полагане на приравнителен изпит.
(6) Министерството на образованието и науката на Република България определя
служител от администрацията на министерството, който отговаря за координацията между Министерството и Училището.
Член 4
Прием на ученици
Условията и редът за приемане на ученици
се определят с Правилника на Училището
по чл. 3, ал. 2, а организацията по приема
се осъществява от директора на Училището.
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Член 5
Училищни такси

Член 8
Влизане в сила

За обучението в Училището се събират
училищни такси. Размерът на училищните
такси се определя от учредителя на Училището
съгласно принципите на устава му.

(1) Тази Спогодба влиза в сила в деня, в който
Договарящите се страни взаимно се уведомят, че са изпълнени необходимите предпоставки за влизането є в сила съгласно
националното им законодателство. Като
меродавен се счита денят на получаването
на последната нотификация.
(2) Тази Спогодба се сключва за срок десет
години. Валидността є се продължава
м ъ л ча л и во за с ъо т ве т но пе т г од и н и,
освен ако бъде писмено денонсирана на
дипломатически път от една от двете Договарящи се страни най-късно две години
преди изтичането на съответния срок на
валидност. В случай на денонсиране на
тази Спогодба Училището ще прекрати
дейността си в края на учебната година,
в която Спогодбата става невалидна.
(3) Изменения в тази Спогодба могат да се
правят само при взаимно съгласие на
страните, изразено в писмен вид. Измененията влизат в сила в края на учебната
година, в която са направени, и са валидни
за следващата.
Съставена в София на 24 септември 2013 г. в
два екземпляра, всеки на немски и на български език, като двата текста имат еднаква сила.

Член 6
Позиция и правомощия на Училището
(1) Правителството на Федерална република
Германия ще подпомага Училището чрез:
1. изпращане и заплащане на германски
учители, включително и на директора
на Училището;
2. отпускане на финансови средства за ангажирането на допълнителни учители;
3. отпускане на финансови средства за
дейностите на Училището по устава му;
4. специализирана педагогическа консултация;
5. назначаване на пълномощник по изпитите, който същевременно е и председател на комисията по зрелостния
изпит;
6. предоставяне на учебници и учебни
материали;
7. осигуряване на курсове за повишаване
на професионалната квалификация на
учителите и административния състав;
8. включване на учениците в програми
за размяна на ученици.
(2) Обучението в Училището се признава за
задължително обучение на учениците с
българско гражданство.
(3) Освен ангажираните и платени от правителството на Федерална република Германия учители учредителят на Училището
има право да ангажира други учители от
Федерална република Германия, от Република България или от трета държава.
Българските учители в професионално
отношение имат същите права и задължения на българските учители в българските
училища.
(4) Изборът на упоменатите в алинея 3 други
учители се извършва от германския директор на Училището; те се назначават
от учредителя на Училището съгласно
валидните в тази област разпоредби на
българското право.
Член 7
Реципрочност
Когато Република България създаде училище във Федерална република Германия,
Договарящите се страни ще се договарят с
цел сключване на спогодба, която в рамките
на германското законодателство включва за
българското училище в Германия условия,
подобни на тези, предоставени на Немското
училище в София.

За правителството на
Република България:
Анелия Клисарова,
министър на
образованието
и науката
8604

За правителството на
Федерална република
Германия:
Матиас Хьопфнер,
посланик на
Федерална република
Германия в
Република България

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 9 от 2001 г. за качеството на водата, пред
назначена за питейно-битови цели (обн., ДВ,
бр. 30 от 2001 г.; изм., бр. 87 от 2007 г.; изм.
и доп., бр. 1 от 2011 г.; изм., бр. 15 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 2 ал. 2 се изменя така:
„(2) Органите на Държавния здравен контрол (ДЗК) информират заинтересованото
население във всички случаи по ал. 1, т. 4,
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като във възможно най-кратък срок дават
необходимите препоръки за всички възможни
мерки, които могат да се предприемат за недопускане на риск за здравето при ползване на
водата, както и при наличие на потенциална
опасност за човешкото здраве.“
§ 2. В чл. 3, ал. 2, т. 3 числото „12“ се
заменя с „13“.
§ 3. В чл. 4 след съюза „и“ се добавя „увеличаване замърсяването“.
§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думата „система“ се добавя
„и/“.
2. В ал. 4:
а) в основния текст след думата „случаите“
се добавя „по ал. 2“, след съюза „и“ се добавя
„/или“, а думите „доставяна чрез водоснабдителната система“ се заменят с „по чл. 6,
ал. 1, т. 1“;
б) в т. 2 след думата „обработка“ се добавя
„и технологии за пречистване“, а след думата
„оглед“ се добавя „промяна естеството или
свойствата на водата и“;
в) в т. 3 след думата „организации“ се
добавя „по подходящ начин“, а думите „възможности, чрез които може“ се заменят с
„допълнителни действия, които те трябва да
предприемат, за“.
§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Водоснабдителните организации провеждат или възлагат извършването на постоянен и периодичен мониторинг по показателите по приложение № 1 с цел да се провери
дали водите, предлагани на потребителите,
отговарят на изискванията на наредбата, и по
специално, че не превишават максималните
и параметричните стойности, определени в
съответствие с изискванията на приложение
№ 1, както и да се проследи ефективността
на провежданата обработка и дезинфекция.
Лабораторни те изпи т вани я за цели те на
мониторинга се извършват или възлагат на
акредитирани лаборатории по БДС EN ISO/
IEC 17020:2012 „Оценяване на съответствието.
Изисквания за дейността на различни видове
органи, извършващи контрол“ или БДС EN
ISO/IEC 17025:2006+AC:2006 „Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране (ISO/IEC
17025:2005+Cor.1:2006).“
2. В ал. 5:
а) думите „с изключение на показателите по приложение № 1, таблица Г, за които
максималната честота за вземане на проби и
изпитване е веднъж на 5 години“ се заличават;
б) създава се изречение второ:
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„За радиологичните показатели по приложение № 1, таблица Г. 1 и Г. 2 честотата на
мониторинга се определя съгласно изискванията на приложение № 2а.“
3. Създава се ал. 6:
„(6) За водата по чл. 6, ал. 1, т. 3 мониторингът се извършва, без да се засягат принципите на Системата за анализ на опасностите
и критичните контролни точки (H ACCP)
съгласно Регламент (ЕО) № 852/2004 г. на
Европейския парламент и на Съвета от 29
април 2004 г. относно хигиената на храните
(обн., ОВ, L 139 от 2014 г.), както и принципите за официален контрол, предвидени в
Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския
парламент и на Съвета от 29 април 2004 г.
относно официалния контрол, провеждан с цел
осигуряване на проверка на съответствието
със законодателството в областта на фуражите
и храните и правилата за опазване здравето
на животните и хуманното отношение към
животните (обн., ОВ, L 165 от 2014 г.).“
§ 6. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „приложение № 2“ се
заменят с „приложения № 2, 2а и 2б“.
2. Създават се нови ал. 4 и 5:
„(4) Алинеи 2 и 3 не се прилагат за показателите по приложение № 1, таблици Г. 1 и
Г. 2, за които се прилагат изискванията по
приложения № 2а и 2б.
(5) Без да се засягат разпоредбите на Наредбата за основните норми за радиационна
защита, приета с ПМС № 229 от 2012 г. (ДВ,
бр. 76 от 2012 г.), мониторинговите програми
по ал. 1 по отношение на радиологичните
параметри се разработват така, че да се
гарантира, че в случай на несъответствие с
параметричните стойности:
1. се прави преценка дали установеното
несъответствие представлява риск за човешкото здраве, който да налага предприемането
на действия, и;
2. в случай на необходимост се предприемат
коригиращи действия с цел подобряване на
качеството на водата до равнище, отговарящо
на изискванията за защита на човешкото здраве
от гледна точка на радиационната защита.“
3. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно
ал. 6 и 7.
4. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и в нея
в т. 3 думите „тритий, обща алфа-активност,
естествен уран и обща бета-активност“ се
заличават.
5. Създава се ал. 9:
„(9) Работните характеристики и методите
за изпитване за радиологичните показатели и
радионуклиди трябва да отговарят на изискванията, предвидени в приложение № 2б, т. 3.“
6. Досегашната ал. 7 става ал. 10.
§ 7. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 2, изречение първо думите „в
зависимост от степента на отк лонение и
потенциалната опасност за здравето“ се заличават, след думата „предприема“ се добавя
„приоритетно“, а в края се добавя „като взема
предвид наред с останалите обстоятелства и
степента, в която е била превишена съответната максимална или параметрична стойност,
и потенциалната опасност за здравето“.
2. В ал. 3 след думата „забраняват“ се добавя „подаването на питейна вода“.
3. В ал. 4 след думата „забраната“ се добавя
„за подаването на питейна вода“, а накрая се
добавя „в случаите по ал. 3“.
§ 8. В чл. 11, ал. 1 след думата „водоснабдяване“ се добавя „и подаване на водата за
питейно-битови цели в зоната на водоснабдяване“.
§ 9. В чл. 14а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 в началото се добавя „Без да се
засягат разпоредбите на глава втора на Закона
за опазване на околната среда“.
2. В ал. 3 в началото се добавя „Без да се
засягат разпоредбите на глава втора на Закона
за опазване на околната среда“.
§ 10. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) в т. 1, буква „а“ думите „дали е от повърхностен или подземен водоизточник или“
се заменят с „от нейния произход и независимо
от това дали“;
б) създават се т. 8, 9 и 10:
„8. „Радиоактивно вещество“ е всяко вещество, което съдържа един или повече радионуклиди, чиято активност или концентрация
не може да бъде пренебрегната с оглед на
радиационната защита.
9. „Индикативна доза“ е очакваната ефективна доза за една година на поглъщане, получена като резултат от всички радионуклиди,
чието наличие е установено във водоснабдителна мрежа, доставяща вода за питейно-битови
цели, както с естествен, така и с изкуствен
произход, с изключение на тритий, калий-40,
радон и кратко живеещи разпадни продукти
на радона.
10. „Параметрична стойност“ е стойност
на радиоактивни вещества в питейната вода,
над която органите на ДЗК преценяват дали
наличието на радиоактивни вещества във водата, предназначена за питейно-битови цели,
представлява риск за човешкото здраве, което
налага предприемането на действия, като в
случай на необходимост водоснабдителните
организации предприемат коригиращи мерки с цел подобряване качеството на водата
до равнище, отговарящо на изискванията за
защита на човешкото здраве от гледна точка
на радиационната защита.“
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2. В § 1а в края се добавя „и Директива
2013/51/ЕВРАТОМ на Съвета от 22 октомври
2013 г. за определяне на изискванията за
защита на здравето на населението по отношение на радиоактивни вещества във водата,
предназначена за консумация от човека (обн.,
ОВ, L 296 от 2013 г.)“.
§ 11. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 2, т. 2
се правят следните изменения и допълнения:
1. Таблица Б се изменя така:
„Таблица Б
Химически показатели
Показател

МС (1)

Единица

Забележки

Акриламид

0,10

µg/l

Забележка (2)

Антимон

5,0

µg/l

Арсен

10

µg/l

Бензен

1,0

µg/l

0,010

µg/l

Бор

1,0

mg/l

Бромати

10

µg/l

Забележка (3)

Винилхлорид

0,50

µg/l

Забележка (2)

1,2-Дихлоретан

3,0

µg/l

Епихлорхид
рин

0,10

µg/l

Живак

1,0

µg/l

Кадмий

5,0

µg/l

Мед

2,0

mg/l

Забележка (4)

Никел

20

µg/l

Забележка (4)

Нитрати

50

mg/l

Забележка (5)

Нитрити

0,50

mg/l

Забележка (5)

10

µg/l

Забележка (4)

Пестициди

0,10

µg/l

Забележки (6)
и (7)

Пестициди
(общо)

0,50

µg/l

Забележки (6)
и (8)

Пол и ц и к л и чн и ар омат н и
въглеводороди

0,10

µg/l

Забележка (9)

Селен

10

µg/l

Тетрахлоретен
и трихлоре тен

10

µg/l

Забележка
(10)

Трихалометани (общо)

100

µg/l

Забележка
(11)

Естествен
уран

0,03

mg/l

Забележка
(12)

Флуориди

1,5

mg/l

Хром

50

µg/l

Цианиди

50

µg/l

Бенз(а)пирен

Олово

Забележка (2)
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Забележки:
(1) МС – максимална стойност.
(2) Като теоретична концентрация за миграция
на остатъчен мономер във водата, определена по
изчислителен път въз основа на спецификацията
за контактуващия с питейната вода полимерен
материал.
(3) Без да се влошава дезинфекцията на водата, стойността трябва да се поддържа възможно
най-ниска.
(4) Стойността се прилага за проба питейна вода,
взета от крана при подходящ метод на вземане на
проби, така че да бъде представителна за средната
седмична стойност, приемана от потребителя, като
се вземат предвид и честотата на превишаванията на максималните стойности, които могат да
имат отрицателен ефект върху здравето на хората.
Методите за вземане на проби и извършването на
мониторинга трябва да се прилагат по хармонизиран
начин, определен с акт на Европейската комисия.
(5) При съвместно присъствие на нитрати и
нитрити сборът от съотношенията на аналитично
определената концентрация към съответната МС
трябва да бъде по-малък или равен на единица.
По отношение на тези показатели трябва да бъдат
изпълнени условията:
1. (нитрати)/50 + (нитрити)/3 ≤ 1, където стойностите са в mg/l;
2. на изход от пречиствателната станция концентрацията на нитритите трябва да е до 0,10 mg/l.
(6) „Пестициди“ означава:
– органични инсектициди,
– органични хербициди,
– органични фунгициди,
– органични нематоциди,
– органични акарициди,
– органични алгициди,
– органични родентициди,
– органични слимициди,
– свързани прод у к т и (нап ример растеж ни
регулатори) и съответните метаболити, разпадни
продукти и реактиви.
Мониторират се само пестициди, за които
съществува вероятност да попаднат в даден водоизточник.
(7) Стойността се отнася за всяко отделно активно вещество, метаболит или реакционен продукт на пестицидите. Максималната стойност за
алдрин, диелдрин, хептахлор и хептахлор епоксид
е 0,030 µg/l.
(8) Като сума от концентрациите на всички
отделни пестициди, открити в процеса на мониторинг, определени количествено.
(9) Като сума от концентрациите на:
бензо(b)флуорантен,
бензо(k)флуорантен,
бензо(ghi)перилен,
индено(1,2,3-cd)пирен.
(10) Като сума от концентрациите на посочените вещества.
(11) Без да се влошава дезинфекцията на водата, стойността трябва да се поддържа възможно
най-ниска.
Като сума от концентрациите на:
хлороформ,
бромоформ,
дибромхлорметан,
бромдихлорметан.
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(12) Стойността се отнася за естествения уран
като химичен елемент. Радиологичните характеристики на естествения уран са посочени в приложение № 2б, т. 2.

2. В таблица В, забележка 9, изречение
второ думите „определените изисквания за
качество съгласно чл. 10, ал. 1“ се заменят
с „определената максимална стойност“, а в
края се добавя „с цел да се установи, че не
съществува никаква потенциална опасност
за човешкото здраве“.
3. Таблица Г се изменя така:
„Радиологични показатели
Таблица Г. 1. Параметрични стойности за
радон, тритий и индикативна доза на водата,
предназначена за питейно-битови цели
Показател

Параметрич- Мерна
на стойност единица

Забележки

Радон

100

Bq/l

Забележки
(1) и (2)

Тритий

100

Bq/l

Забележка
(3)

Индикативна
доза

0,10

mSv

Забележки:
(1) При установена параметрична стойност на
радон над 100 Bq/l и до 1000 Bq/l водоснабдителните
организации и органите на ДЗК съвместно извършват
проучване и преценяват дали е необходимо и какви
коригиращи действия следва да бъдат предприети
при отчитане риска за човешкото здраве, без да се
излага на риск питейно-битовото водоснабдяване.
(2) Коригиращи действия се предприемат във
всички случаи, когато концентрацията на радон
надвишава 1000 Bq/l, с цел осигуряване на радиационна защита.
(3) Завишените нива на тритий могат да се
дължат на наличие на други изкуствени радионуклиди. Ако концентрацията на тритий надвишава
параметричната му стойност, се изисква анализ
на наличието на други изкуствени радионуклиди .

Таблица Г. 2. Контролни нива за обща
алфа- и бета-активност
Показател

Контролно
ниво

Мерна Забележки
единица

Обща алфа-активност

0,1

Bq/l

Забележки
(1), (2)
и (3)

Обща бета-активност

1,0

Bq/l

Забележки
(1), (2), (3)
и (4)

Забележки:
(1) В случаите, когато общата алфа-активност
и общата бета-активност са съответно по-ниски
от 0,1 Bq/l и 1,0 Bq/l, се приема, че индикативната доза е по-ниска от параметричната стойност
от 0,1 mSv и не е необходимо допълнително радиологично проучване, освен ако е известно от
други източници на информация, че във водата са
налице конкретни радионуклиди, които могат да
станат причина индикативната доза да надвиши
стойността от 0,1 mSv.
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(2) В случаите, когато общата алфа-активност
надвишава 0,1 Bq/l или общата бета-активност
надвишава 1,0 Bq/l, се изисква анализ за установяване на конкретни радионуклиди съгласно
приложение № 2б.
(3) В случаите, когато е необходимо измерване
на радионуклиди съгласно забележки (1) и (2), се
взема предвид цялата необходима информация за
вероятните източници на радиоактивност. Тъй като
завишените нива на тритий могат да се дължат
на наличие на други изкуствени радионуклиди,
нивата на тритий, обща алфа-активност и обща
бета-активност следва да бъдат измерени в една
и съща проба.
(4) По целесъобразност общата бета-активност
може да се замени с остатъчна бета-активност след
изваждане на обемната активност К-40.“

§ 12. В приложение № 2 към чл. 7, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В таблица Б. 1, в част „Забележки“, в
забележка 3 числото „1“ се заменя с „2“.
2. В таблица Б. 2:
а) в колона 3, ред втори след думата „година“ се поставя „(5)“;
б) в част „Забележки“ се създава забележка (5):
„(5) Мониторинг ът по радиологичните
показатели, посочени в приложение № 1,
таблица Г. 1, се извършва не по-малко от
веднъж годишно независимо от обема на водата, предназначена за наливане в бутилки,
кутии или други опаковки.“
§ 13. Създава се приложение № 2а към
чл. 7, ал. 5:
„Приложение № 2а
към чл. 7, ал. 5
Мониторинг на радиоактивните вещества
1. Общи принципи и честота на мониторинга.
За радиологичните показатели, за които са определени параметрични стойности, респективно
контролни нива в приложение № 1, таблици Г. 1
и Г. 2, е необходимо да се извършва мониторинг.
При наличие на естествени радионуклиди в
питейната вода, когато резултатите от проведен
предходен мониторинг са показали стабилна концентрация на радионуклидите, органите на ДЗК и
водоснабдителните организации могат да вземат
съвместно решение за намаляване честотата на
мониторинга съгласно приложение № 2, таблица
Б.1, при отчитане риска за човешкото здраве.
В случаите, когато за конкретна зона на
водоснабдяване са проведени представителни
проучвания, мониторинг и/или изследвания на
водата или е налице друга надеждна информация, които да установяват, че радонът, тритият и
индикативната доза са под съответните параметрични стойности, посочени в приложение № 1,
таблица Г. 1, и при условие, че няма настъпила
промяна, свързана с водоснабдяването, която
има вероятност да повлияе върху концентрацията
на радиоактивните вещества в питейната вода,
мониторингът на радиоактивните вещества може
да се извършва най-малко веднъж на пет години.
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В този случай водоснабдителните организации
и органите на ДЗК съвместно уведомяват МЗ за
взетото решение мониторингът на радиологичните вещества да се извършва веднъж на пет
години, като предоставят данни от проведени
проучвания, предходен мониторинг или изследване, които доказват, че качеството на водата е
постоянно и не се очаква в конкретната зона на
водоснабдяване стойностите на радиологичните
показатели за определения петгодишен период
да надвишат нормативно определените.
Министерството на здравеопазването извършва преглед и оценка на представените
данни и при необходимост изисква допълване
или корекция на данните и потвърждава или
не потвърждава взетото от водоснабдителните
организации и органите на ДЗК решение, за
което ги уведомява писмено.
При потвърждаване на решението Министерството на здравопазването представя на
Европейската комисия основанията за взетото
решение, като предоставя цялата документация,
включително и данните от всяко проведено проучване, мониторинг или изследване.
В случаите, когато Министерството на здравеопазването е потвърдило взетото решение,
разпоредбите относно изискванията за минималната честота на вземанията на проби и на
анализите съгласно приложение № 2, таблица
Б. 1, не се прилагат.
Когато за съответната зона на водоснабдяване
няма данни от извършени проучвания, предходен
мониторинг и/или изследвания на водата или
друга надеждна информация, които да установяват, че радиологичните показатели са под
съответните параметрични стойности, посочени
в приложение № 1, таблица Г. 1, мониторингът
на тези показатели се извършва съобразно посочените по-долу принципи:
2. Радон.
За да се определят степента и естеството на
възможното излагане на въздействието на радон
чрез питейната вода, произхождаща от различни
видове подземни водоизточници в различни геоложки райони, водоснабдителните организации
и/или органите на ДЗК извършват или възлагат
провеждането на представителни проучвания за
съответната зона на водоснабдяване. Проучванията се извършват така, че основните параметри, по-специално геоложките и хидроложките
характеристики на района, радиоактивността на
скалите или почвата и видът подземен водоизточник, да могат да бъдат установени и използвани
за насочване на бъдещите действия към зони на
водоснабдяване с възможно по-високо ниво на
експозиция на радон.
Мониторинг на концентрацията на радон
се извършва, когато на база на резултатите от
представителните проучвания или друга надеждна информация има основание да се смята, че
параметричната стойност, определена съгласно
приложение № 1, таблица Г. 1, може да бъде
надвишена. В тези слу чаи мониторингът се
провежда с честота съгласно приложение № 2,
таблица Б. 1.

БРОЙ 102

ДЪРЖАВЕН

3. Тритий.
Мониторинг на тритий в питейната вода се
извършва в зони на водоснабдяване, при които
в рамките на водосборния басейн на съответния
водоизточник има антропогенен източник на
тритий или на други изкуствени радионуклиди
и не може да се докаже, въз основа на други
програми за наблюдение или проучване, че нивото на тритий е под параметричната стойност,
посочена в приложение № 1, таблица Г.1. Когато
е необходимо да се провежда мониторинг на
тритий, той се извършва с честотата, посочена
в приложение № 2, таблица Б.1. В случаите,
когато концентраци ята на тритий надвишава параметричната стойност по приложение
№ 1, таблица Г.1, е необходимо извършване
на изследване за наличие на други изкуствени
радионуклиди. Радионуклидите, които ще се
измерват при установяване на концентрации на
тритий, надвишаващи параметричната стойност,
се определят от органите на ДЗК и водоснабдителните организации, като се взема предвид
цялата необходима информация за вероятните
източници на радиоактивност.
4. Индикативна доза.
Мониторинг на питейната вода по отношение
на индикативната доза се извършва, когато е
наличен източник на изкуствена или повишена
естествена радиоактивност и не може да се докаже
въз основа на други представителни програми за
мониторинг или други изследвания, че нивото
на индикативната доза в съответната зона на
водоснабдяване е под параметричната стойност
съгласно приложение № 1, таблица Г.1.
В тези случаи, както и при липса на данни
от предходен мониторинг в съответната зона
на водоснабдяване се извършва най-малко еднократен анализ за определяне нивата на обща
алфа- и обща бета-активност, при необходимост
и на съответните радионуклиди, съгласно приложение № 1, таблица Г.2. Този анализ следва
да се проведе не по-късно от една година от
влизане в сила на наредбата.
В случай че се установи надвишаване на параметричната стойност на индикативната доза,
което се дължи на изкуствени радионуклиди,
мониторингът по отношение на същите продължава да се извършва с честотата, посочена
в приложение № 2, таблица Б.1.
Когато се установи надвишаване на параметричната стойност на индикативната доза,
което се дължи на естествени радионуклиди,
мониторингът на общата алфа- и бета-активност
и на естествените радионуклиди се извършва
най-малко четири пъти годишно за зоните на
водоснабдяване, в които се добива и разпределя
над 1000 куб. м вода за 24 часа и/или се водоснабдяват над 5000 човека. За останалите зони
на водоснабдяване мониторингът се извършва с
честота съгласно приложение № 2, таблица Б.1.
Проверка на индикативната доза се извършва
и във всички случаи на промяна, свързана с
водоснабдяването, която има вероятност да повлияе върху концентрацията на радиоактивните
вещества в питейната вода.
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5. Пречистване на водата.
Когато се извършва пречистване на питейната
вода за намаляване на нивото на радионуклиди
във водата, се извършва мониторинг с честотата, посочена в приложение № 2, таблица Б.1, за
да се осигури продължителната ефикасност на
пречистването.
6. Минимална честота на вземане на проби
и анализи.
Минималната честота на вземане на проби
и анализи при мониторинга на питейната вода,
доставяна чрез водоснабдителната мрежа или
цистерна или използвана в предприятия на хранително-вкусовата промишленост, се определят
съобразно посочените в т. 1 – 4 принципи и
приложение № 2, таблица Б.1.
7. Осредняване.
Когато параметричната стойност е надвишена
в дадена проба, органите на ДЗК и водоснабдителните организации съвместно определят доколко
повторното вземане на проби е необходимо, за
да се гарантира, че измерените стойности са
представителни за средната обемна активност
за цяла година.“

§ 14. Създава се приложение № 2б към
чл. 9, ал. 1:

„Приложение № 2б
към чл. 9, ал. 1
Мониторинг на индикативната доза и аналитични работни характеристики
1. Мониторинг за спазване на индикативната доза.
Мониторингът по отношение индикативната
доза на питейната вода може да се извършва
чрез определяне на общата алфа- и общата бета-активност или чрез определяне на конкретни
радионуклиди или отделен радионуклид:
а) мониторингът на инидикативната доза чрез
определяне на общата алфа-активност и общата бета-активност се извършва в съответствие
с приложение № 1, таблица Г.2 и приложение
№ 2а, т. 4;
б) при извършване на мониторинг на индикативната доза чрез определяне на конкретни
радионуклиди или отделен радионуклид, в случай
че за определен радионуклид обемната активност надвишава 20 % от съответната вторична
концентрация или концентрацията на тритий
надвишава параметричната стойност, посочена в приложение № 1, таблица Г.1, се изисква
извършване на анализ за допълнителни радионуклиди, които се определят от органите на
ДЗК и водоснабдителните организации, като се
взема предвид цялата необходима информация
за вероятните източници на радиоактивност.
2. Изчисляване на индикативната доза.
Индикативната доза се изчислява чрез измерената концентрация на радионуклидите и дозовите
коефициенти съгласно Наредбата за основните
норми за радиационна защита, приета с ПМС
№ 229 от 2012 г., препоръките на Международната комисия за радиационна защита или на
базата на по-нови данни, признати от органите
на държавния здравен контрол, на основата на
годишния прием на вода (730 l за възрастни).
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Когато е изпълнено следното неравенство, може
да се приеме, че индикативната доза е по-малка
от параметричната стойност от 0,1 mSv, и да се
счете, че не се изисква допълнително изследване:

,
където:
C i(obs) = наблюдаваната концентрация на радионуклида i
C i(der) = вторичната концентрация на радионуклида i
n
= броят на откритите радионуклиди.
Вторична концентрация за радиоактивност във
водата, предназначена за питейно-битови цели (1)
Произход
Естествен

Изкуствен

Нуклид

Вторична
концентрация

U-238 (2)

3,0 Bq/l

U-234 (2)

2,8 Bq/l

Ra-226

0,5 Bq/l

Ra-228

0,2 Bq/l

Pb-210

0,2 Bq/l

Po-210

0,1 Bq/l

C-14

240 Bq/l

Sr-90

4,9 Bq/l

Pu-239/Pu-240 0,6 Bq/l
Am-241

0,7 Bq/l

Co-60

40 Bq/l

Cs-134

7,2 Bq/l

Cs-137

11 Bq/l

I-131

6,2 Bq/l

(1) В таблицата са включени стойности за найчесто срещаните естествени и изкуствени радионуклиди; това са точни стойности, изчислени за доза
от 0,1 mSv, за годишен прием от 730 литра и при
използване на дозовите коефициенти, определени
в таблица А от приложение ІІІ към Директива
96/29/Евратом; вторичните концентрации за други радионуклиди могат да се изчислят на същата
база и стойностите могат да се актуализират въз
основа на по-нови данни, признати от органите
на държавния здравен контрол.
(2) Посочените в таблицата стойности се отнасят
само за радиологичните характеристики на урана.
Максималната стойност по отношение химичната токсичност на естествения уран е посочена в
приложение № 1, таблица Б.
3. Работни характеристики и методи за анализ.
За посочените параметри и радионуклиди
използваният метод за анализ трябва като минимум да позволява измерване на обемните
активности при установената по-долу граница
на откриваемост:
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Параметри и
радионуклиди

Граница на
Забележки
откриваемост
(Забележки (1)
и (2)
Тритий
10 Bq/l
Забележка (3)
Радон
10 Bq/l
Забележка (3)
Обща алфа-ак- 0,04 Bq/l
Забележка (4)
тивност
Обща бета-ак- 0,4 Bq/l
Забележка (4)
тивност
U-238
0,02 Bq/l
U-234
0,02 Bq/l
Ra-226
0,04 Bq/l
Ra-228
0,02 Bq/l
Забележка (5)
Pb-210
0,02 Bq/l
Po-210
0,01 Bq/l
C-14
20 Bq/l
Sr-90
0,4 Bq/l
Pu-239/Pu-240
0,04 Bq/l
Am-241
0,06 Bq/l
Co-60
0,5 Bq/l
Cs-134
0,5 Bq/l
Cs-137
0,5 Bq/l
I-131
0,5 Bq/l
Забележки:
(1) Границата на откриваемост се изчислява в
съответствие със стандарт ISO 11929: Определяне на характерните граници (праг за вземане на
решение, граница на откриваемост и граници на
доверителен интервал) за измервания на йонизиращи
лъчения – основи и приложения с вероятности за
грешки от 1-ви и 2-ри род, 0,05 всяка.
(2) Неопределеностите на измерването се изчисляват и докладват като комбинирани стандартни
неопределености или като разширени стандартни
неопределености с фактор на покриване 1,96 в съответствие с Ръководството на ISO за изразяване
на неопределеността на измерванията.
(3) Границата на откриваемост за тритий и за
радон е 10 % от параметричната им стойност от
100 Bq/l.
(4) Границата на откриваемост за общата алфа-активност и общата бета-активност е 40 % от
контролното ниво, съответно от 0,1 и 1,0 Bq/l.
(5) Границата на откриваемост се прилага само
за първоначална проверка на индикативната доза
за нови водоизточници. Когато първоначалната
проверка покаже, че не е много вероятно Ra-228
да превишава 20 % от вторичната концентрация,
границата на откриваемост може да бъде повишена
до 0,08 Bq/l за рутинните измервания, специфични
за нуклида Ra-228, докато не се изиска последваща
повторна проверка.“

§ 15. В приложение № 3 към чл. 9, ал. 6
се правят следните изменения:
1. В наименованието на приложението
числото „6“ се заменя с „8“.
2. В таблица В:
а) ред

„ Естествен уран
се заличава;
б) ред

БДС

Забележка (1)

„ Обща бета-активност БДС

Забележка (1)

“

“
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се заличава;
в) ред
„ Обща алфа-активност БДС Забележка (1)
се заличава;
г) ред
„ Тритий
се заличава.

БДС Забележка (1)

“

“

Заключителна разпоредба
§ 16. Разпоредбите на § 5, т. 1 по отношение
на ал. 1, изречение второ и т. 2, § 6, § 10, т. 1,
буква „б“, § 11, т. 1 по отношение на таблица
Б, ред „Естествен уран“ и забележка 12 и т. 3,
§ 12, т. 2, § 13, § 14 и § 15 влизат в сила от
28 ноември 2015 г.
Министър на здравеопазването:
Петър Москов
Министър на регионалното развитие
и благоустройството:
Лиляна Павлова
Министър на околната среда и водите:
Ивелина Василева
8665

ВЕСТНИК
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Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Лиляна Павлова
8625

Наредба за изменение на Наредба № 5 от
2006 г. за техническите паспорти на строежите
(обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 38
от 2008 г. и бр. 22 от 2010 г.; изм., бр. 98 от
2011 г.; изм. и доп., бр. 2 и 80 от 2013 г.)
Параграф единствен. В § 2, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби се правят
следните изменения:
1. В т. 1 думите „31 декември 2014 г.“ се
заменят с „31 декември 2015 г.“.
2. В т. 4 думите „31 декември 2016 г.“ се
заменят с „31 декември 2017 г.“.
3. В т. 5 думите „31 декември 2018 г.“ се
заменят с „31 декември 2019 г.“.
Министър:
Лиляна Павлова
8626

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Наредба за изменение на Наредба № 4 от
2001 г. за обхвата и съдържанието на ин
вестиционните проекти (обн., ДВ, бр. 51 от
2001 г.; изм., бр. 85 и 96 от 2009 г.; изм. и доп.,
бр. 93 от 2014 г.)
§ 1. В § 6 от заключителните разпоредби
думите „министърът на инвестиционното
проектиране“ се заменят с „министърът на
регионалното развитие и благоустройството“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Лиляна Павлова
8620

Наредба за изменение на Наредба № РД-02-20-1
от 2014 г. за условията и реда за вписване и
поддържане на регистър на свлачищните ра
йони на територията на Република България,
на районите с абраз ионни и ерозионни процеси
по Черноморското и Дунавското крайбрежие
и мониторинга им (ДВ, бр. 53 от 2014 г.)
§ 1. Навсякъде в наредбата думите „Министерството на регионалното развитие“,
„министъра на регионалното развитие“ и
„Министърът на регионалното развитие“ се
заменят съответно с „Министерството на
регионалното развитие и благоустройството“,
„министъра на регион алното развитие и благоустройството“ и „Министърът на регионалното
развитие и благоустройството“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Лиляна Павлова
8619

Наредба за изменение на Наредба № 4 от
2004 г. за условията и реда за присъединява
не на потребителите и за ползване на водо
снабдителните и канализационните системи
(обн., ДВ, бр. 88 от 2004 г.; попр., бр. 93
от 2004 г.; Решение № 3887 от 2005 г. на
ВАС – бр. 41 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 63 от
2012 г. и бр. 95 от 2013 г.)
§ 1. В § 6 от преходните и заключителните
разпоредби думите „министърът на регионалното развитие“ се заменят с „министърът на
регионалното развитие и благоустройството“.

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-929
от 2 декември 2014 г.
за патрулно-постова дейност
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази инструкция се урежда редът
за управление и изпълнение на патрулнопостовата дейност (ППД).
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Чл. 2. (1) Патрулно-постовата дейност e
вид охранителна дейност, свързана със:
1. опазване на обществения ред;
2. превенция, предотвратяване и пресичане
на противообществени прояви и престъпления;
3. информационно обезпечаване на дейностите по опазване на обществения ред и
противодействие на престъпността;
4. участие в разкриване и разследване на
престъпления;
5. охрана на стратегически обекти, дипломатически представителства, обекти на МВР
и обекти съгласно сключен договор, както и
контрол на достъпа в тях;
6. охрана на специални товари, опасни
товари и ценни пратки на територията на
страната, възложена със закон или в изпълнение на сключен договор;
7. контрол за ползване на общоопасни
средства;
8. контрол на охранителна дейност, извършвана от физически или юридически лица;
9. защ и та на п равата и свободи т е на
гражданите и опазване на живота, здравето
и имуществото им.
(2) Дейностите по ал. 1 се изпълняват
чрез наряди за обслужване на определена
територия.
Чл. 3. Управлението и изпълнението на
ППД се основават на следните принципи:
1. познаване на оперативната обстановка,
в т.ч. и в обслужваната територия;
2. системно анализиране и оптимизиране
за съответствие и постигане на ефективност
на задачите по чл. 2, ал. 1;
3. сът рудничество и взаимодействие с
държавни органи, органи на местната власт и
местното самоуправление, полицейски органи
от съответната териториална структура, полицейски органи от други структури на МВР,
други държави, неправителствени организации
и представители на обществеността;
4. ресурсна обезпеченост, гарантираща
к ачес т во на изп ъ л нен ие на за дач и т е по
чл. 2, ал. 1;
5. целесъобразна разстановка на силите и
средствата, гарантираща осъществяване на
обща превенция и своевременно реагиране
на сигнали за извършени правонарушения в
рамките на наличните ресурси;
6. своевременно подаване на информация
по служебен ред за констатирани причини и
условия, обуславящи извършване на правонарушения и застрашаващи сигурността на
гражданите;
7. системен контрол;
8. целенасочено и системно обучение за
поддържане и повишаване на професионалната
квалификация на служителите в съответствие
с нивото и потребностите.
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Г л а в а

в т о р а

СИ ЛИ, СРЕДС ТВА И Н А РЯ ДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Н А П АТРУЛНО-ПОСТОВА
ДЕЙНОСТ
Раздел I
Сили и средства за изпълнение на патрулнопостова дейност
Чл. 4. (1) Силите за изпълнение на ППД
са полицейски органи, назначени в щатно
обособени звена за ППД.
(2) Изпълнението на ППД може да се
възлага и на други полицейски органи извън
щатно обособените звена за ППД.
(3) Самостоятелно изпълнение на ППД
се извършва от полицейски органи, завършили курс за първоначална професионална
подготовка.
Чл. 5. Патрулно-постовата дейност може да
се изпълнява съвместно с други органи във и
извън МВР след предварително съгласуване.
Чл. 6. (1) Патрулно-постовата дейност се
изпълнява със следните служебни средства:
1. превозни средства (патрулни автомобили, мотоциклети, мотопеди, велосипеди,
вертолети, кораби, моторни лодки, бронирани
машини, моторни шейни и ски);
2. средства за свръзка;
3. помощни, защитни средства и въоръжение;
4. специална апаратура, технически средства и инженерни съоръжения;
5. животни.
(2) Силите изпълняват ППД със средства
по ал. 1 съобразно спецификата на изпълняваните задачи и дейности.
Раздел II
Наряди за изпълнение на патрулно-постова
дейност
Чл. 7. (1) Нарядът е състав, включващ един
или повече служители, осъществяващ задачите по чл. 2, ал. 1 на определена територия.
(2) Когато нарядът е в състав от двама и
повече служители, се определя старши на
наряда.
(3) В зависимост от състава си нарядът е:
1. самостоятелен (съставен от полицейски
органи само от едно щатно обособено звено
в МВР);
2. съвместен (съставен от полицейски органи
от различни щатно обособени звена и структури в МВР, органи извън МВР, както и органи
на полицейски структури на други държави).
(4) Нарядът изпълнява ППД на територия
с определени граници, в които могат да се
обособяват участъци за обслужване.
(5) Обособяването на участъците се извършва с оглед осигуряване на цялостното
покриване и реагиране на обслужваната те-
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ритория и се съобразява с нейната специфика
и налична инфраструктура.
(6) При определяне на границите на участъците се вземат под внимание и границите
на районите, обслужвани от полицейски органи от други структури и звена на МВР на
съответната територия.
(7) В рамките на участъците за обслужване
може да се набележат маршрути за движение
на наряда.
Чл. 8. Видовете наряди за изпълнение на
ППД са:
1. пост;
2. патрул;
3. подвижна полицейска група;
4. контролно-пропускателен пункт;
5. оперативно-издирвателна група;
6. пост за съпровождане;
7. конвой/патрул/група за конвоиране/
съпровождане;
8. кордон;
9. секрет;
10. група за блокиране;
11. резерв.
Чл. 9. (1) Постът е наряд за охрана и/или
наблюдение на обект или територия, както
и за регулиране и подпомагане на пътното
движение.
(2) Постът има определени център и граници на обслужване до 300 метра от центъра.
Чл. 10. Постът за охрана на обект е наряд
за охрана и/или контрол на спазването на
установен пропускателен режим и обществения ред в административни и други обекти,
охрана на лица, транспортни средства, местопроизшествия и други, свързани с извършени
престъпления и правонарушения.
Чл. 11. (1) Постът за наблюдение е наряд за
наблюдение на обект и състоянието на оперативната обстановка в рамките на определена
територия, в т.ч. своевременно информиране
за движението на лица и обекти, както и
предприемане на действия при изменение
на същата.
(2) Наблюдението се провежда от специално
оборудвани открити или скрити наблюдателни
пунктове, специални служебни автомобили,
а така също от най-удобните обекти от инфраструктурата и участъците от определената
територия.
Чл. 12. Постът за регулиране и подпомагане
на пътното движение е наряд за регулиране
на пътното движение чрез подаване на сигнали с тяло и ръце и/или чрез непосредствено
управление на светофарните уредби.
Чл. 13. (1) Патрулите са:
1. автопатрул – на автомобили;
2. мотопатрул – на мотоциклети/мотопеди;
3. велопатрул – на велосипеди;
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4. конен патрул;
5. пеши патрул;
6. на подвижен железопътен състав;
7. на кораби или моторни лодки;
8. на бронирани машини;
9. въздушен патрул – на вертолети;
10. на моторни шейни;
11. скипатрул – на ски.
(2) Границите на участъците за обслужване
от патрулите по ал. 1, т. 1 – 5 се определят
в зависимост от дължината на маршрута за
движение в тях и са, както следва:
1. за автопатрул – до 20 км;
2. за мотопатрул – до 15 км;
3. за велопатрул – до 5 км;
4. за конен патрул – до 5 км;
5. за пеши патрули – до 3 км.
(3) При изпълнение на ППД в няколко
населени места или по главните пътища и
магистрали от републиканската пътна мрежа,
железопътните трасета и/или изпълнение
на специални задачи могат да се обособяват
участъци за обслужване с по-дълъг маршрут
за движение от посочените в ал. 2.
Чл. 14. Подвижната полицейска група е наряд със служебно моторно превозно средство,
изпълняващ приоритетно задачи, свързани
със своевременно реагиране при възникнали
усложнения в оперативната обстановка, оказване на съдействие и контрол на други наряди.
Чл. 15. (1) Контролно-пропускателният
пункт е наряд за осигуряване на пропускателен режим, контрол и ограничаване на
движението на превозни средства и граждани
на определена територия.
(2) При разполагане на контролно-пропускателен пункт на пътища, отворени за
обществено ползване, същите се обозначават
с пътни знаци и маркировка, като съставът
на наряда е оборудван със светлоотразителни
жилетки.
Чл. 16. Оперативно-издирвателната група е
наряд за издирване и задържане на лица, пътни
превозни средства, както и за издирване на
вещи, предмет на извършени правонарушения.
Чл. 17. Постът за съпровождане е наряд за
опазване на обществения ред и/или охрана на
лица, товари, влакове или други транспортни
средства по време на тяхното придвижване
или транспортиране.
Чл. 18. (1) Конвой е наряд за принудително
отвеждане на лица по определен служебен ред.
(2) Патрулът/групата за съпровождане е
наряд за опазване на обществения ред и охрана при придвижване на лица, влакове или
друг вид транспортни средства.
Чл. 19. (1) Кордонът е наряд за отцепване
и/или блокиране на определена територия с
цел ограничаване на достъпа на лица и пътни
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превозни средства (ППС) до нея, както и за
създаване на направляващи коридори, осигуряващи им посоката на движение. Кордон може
да се използва и за претърсване на територия.
(2) Според начина си на построяване кордонът е:
1. обикновен (съставът е на разстояние от
1 до 2 метра един от друг);
2. усилен (съставът е на разстояние до 1
метър един от друг);
3. разреден (съставът е на разстояние повече
от 2 метра един от друг).
Чл. 20. Секретът е наряд за скрито наблюдение и/или охрана на обекти, уязвими
места и лица, както и за задържане на извършители на престъпления или нарушения
на обществения ред.
Чл. 21. (1) Групата за блокиране е наряд
за преграж дане/блокиране на определено
направление или район от територия.
(2) Съставът на групата за блокиране и
видът на техническите и помощните средства, които ще се използват, се разпореждат
съобразно дължината и релефните особености
на направлението (района) за преграждане/
блокиране.
(3) В зависимост от характера на изпълняваната задача и предприеманите действия
от състава на групата за блокиране може да
се определят секрети, постове за наблюдение,
патрули и други.
(4) Разположението на нарядите от състава
на групата за блокиране се определя от старшия съобразно характера на изпълняваната
задача, оперативната и метеорологичната
обстановка, действията на нарушителите,
условията на местността, денонощието и др.
Чл. 22. (1) Резервът е наряд за решаване на
допълнително възникнали задачи съобразно
настъпили изменения на обстановката.
(2) Съставът, разпределението, мястото за
разполагане и редът за използване на резерва
се определя от служителя, който го назначава.
Г л а в а

т р е т а

У ПРА ВЛЕНИЕ Н А П АТРУЛНО-ПОСТО
ВАТА ДЕЙНОСТ
Раздел I
Анализиране, планиране и организиране на
патрулно-постовата дейност
Ч л. 23. (1) Уп ра в лен ие т о на П П Д с е
осъществява чрез анализиране, планиране,
организиране, отчетност, ръководство, контролиране и оценяване.
(2) Анализирането на ППД се извършва за
установяване на нейната ефективност, като
се посочат проблемни области за изминал
период от време и се извеждат приоритети
за оптимизирането на дейността.
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(3) Анализът на ППД съдържа информация, базирана на отчетността и извършените
контрол и оценка относно:
1. ефективността на управленските решения, свързани с изпълнение на набелязаните
приоритети и планирани мероприятия за
оптимизиране на дейността;
2. целесъобразността на обособените участъци за обслужване, както и разстановката
на силите и средствата;
3. възможността за своевременно и ефективно реагиране на сигнали за извършени
престъпления и правонарушения в рамките
на наличните ресурси;
4. организацията на работните смени;
5. ресурсното и кадрово обезпечаване;
6. нивото на професионална квалификация;
7. индивидуалния принос на полицейския
орган за изпълнението/неизпълнението на задачите по чл. 2, ал. 1 и изведените приоритети;
8. пропуски при справяне с инциденти;
9. дисциплина;
10. отстраняването на пропуски и слабости,
констатирани при осъществено методическо
ръководство, помощ и контрол;
11. взаимодействието с държавни органи,
органи на местната власт и местното само
управление, полицейски органи от структурите
на МВР и съответните структури на други
държави, неправителствени организации и
представители на общността.
(4) В анализа се отбелязват съпоставки с
данни и информация за съответен предхождащ
период, както и изводи и насоки за оптимизирането на ППД.
Чл. 24. (1) Анализът на ППД се изготвя в
писмена форма за период минимум от шест
месеца.
(2) При необходимост и/или вследствие
на повишена динамика на операт ивната
обстановка анализът на ППД се изготвя за
по-кратък период.
Чл. 25. (1) В съответствие с направените в
анализа изводи и насоки за оптимизирането
на ППД се набелязват приоритети и се планират мероприятия, свързани с управлението
и непосредственото изпълнение на дейността,
които се обособяват в отделен раздел в управленския план на съответната структура.
(2) Планирането на мероприятията е за
период минимум от шест месеца.
(3) За реализация на конкретни мероприятия се изготвят и текущи планове.
Чл. 26. (1) Организирането на ППД се осъществява въз основа на решение на началниците на районни управления (РУ) и зоналните
жандармерийски управления (ЗЖУ).
(2) За други звена, осъществяващи ППД и
щатно обособени към структурите по чл. 37
от Закона за Министерството на вътрешните
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работи (ЗМВР), решението се взема от съответните директори и/или оправомощени от
тях длъжностни лица.
(3) Решението на ръководителите по ал. 1 и
2 се взема в съответствие с изготвените анализи, планираните дейности, като се отчитат:
1. природно-географските и инфраструктурните особености (електропреносна мрежа, продуктопроводи, водоизточници, стратегическ и
и особено важни обекти, дипломатически
представителства, пътни условия, транспортна
мрежа и важни пътни артерии, организация
на движението и неговата интензивност и др.)
на обслужваната територия;
2. демографската характеристика на населените места (брой и концентрация на
населението, етнически групи, миграционни
процеси и др.);
3. социално-икономическата характеристика на населените места;
4. състоянието, структурата, динамиката
и концентрацията на правонарушенията по
вид, време и място;
5. състоянието на аварийността;
6. транспортните и пътникопотоците;
7. динамиката и концентрацията на правонарушенията по линия на безопасността на
движение по пътищата и пътнотранспортните
произшествия (ПТП) по вид, време и място,
както и състоянието на пътния травматизъм;
8. наредбите за обществения ред и сигурност на общините;
9. създадената организация и взаимодействието между службите за контрол на пътното
движение, собствениците на пътя и местната
власт;
10. наличните сили и средства, в т.ч. и тези
на други структури във и извън МВР, както и
възможност за използване на допълнителни
такива.
(4) Ново решение за организиране на ППД
се взема по преценка на длъжностните лица по
ал. 1 и 2 при промяна на показателите по ал. 3.
(5) Временно решение за организиране на
ППД се взема по преценка на длъжностните
лица по ал. 1 и 2 при извънредни ситуации и
защита при бедствия.
Чл. 27. Решението на длъжностните лица
по чл. 26, ал. 1 и 2 за организацията на ППД
се оформя в писмена заповед (образец приложение № 1), която разпорежда:
1. участъците за обслужване на съответната територия;
2. видовете наряди;
3. реда за взаимодействие на нарядите с
други полицейски органи;
4. реда за взаимодействие със звена за охрана на други ведомства, частни охранителни
фирми, звена за самоохрана;
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5. организирането на радиообмена за осъществяване на комуникация между нарядите,
оперативния дежурен център/оперативната
дежурна част (ОДЦ/ОДЧ) и други сили;
6. реда за провеждане на инструктаж и
отвод;
7. реда за осъществяване на контрол на
изпълнението на ППД;
8. материално-техническото осигуряване
на ППД.
Чл. 28. (1) При съвместна дейност по чл. 5
се осъществява взаимодействие въз основа
на предварително изготвен план, в който се
определят:
1. цел и задачи на съвместната дейност;
2. период и територия за осъществяване
на съвместната дейност;
3. ръководство, сили, средства и разстановка;
4. конкретни задачи и ред за изпълнение
на ППД от нарядите;
5. други.
(2) Планът по ал. 1 се у твърж дава от
длъжностни лица, оправомощени от органите,
които ще осъществяват съвместна дейност.
Чл. 29. (1) За всеки участък за обслужване
се изготвя указание за изпълнение на ППД
(образец приложение № 2).
(2) Указанията по ал. 1 се утвърждават
от съответните длъжностни лица по чл. 26,
ал. 1 и 2.
(3) В указанията по ал. 1 се посочват:
1. граници на обслужване;
2. особености на обслужваната територия
(стратегически и особено важни обекти, държавни учреждения и ведомства, дипломатически представителства, банки и финансови
инстит у ции, у чебни заведени я и места с
интензивно присъствие на деца, медицински
заведения и други значими обекти);
3. уязвими места и сборища с присъствие на
лица, представляващи интерес за полицията;
4. адреси на приемните на полицейските
инспектори, младшите полицейски инспектори и инспекторите детска педагогическа
стая (ДПС);
5. набелязаните маршрути за движение
на наряда;
6. ред за изпълнение на ППД (установъчни
пунктове с определени граници за изпълнение
на конкретни задачи и смяна на нарядите);
7. специфични задължения на нарядите;
8. ред за служебно взаимодействие;
9. ред за осъществяване на радиообмена
и други начини за свръзка между нарядите
с оперативния дежурен център/оперативната
дежурна част (ОДЦ/ОДЧ) и други сили.
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Чл. 30. (1) Полицейските органи, датата
и времето за непосредствено изпълнение на
ППД се определят чрез седмичен, месечен или
тримесечен график (образец приложение № 3).
(2) В случай на придаване на сили за изпълнение на ППД в друга структура:
1. в графика на изпращащата структура се
отбелязват периодът и приемащата структура
или звено;
2. приемащата структура или звено изготвя
отделен график, в който се отразява информацията по ал. 1;
3. копие от графика по т. 2 се предоставя
на изпращащата страна.
(3) Седмичните/месечните/тримесечните графици се утвърждават от съответните
длъжностни лица по чл. 26, ал. 1 и 2.
Чл. 31. (1) Длъжностните лица по чл. 26,
ал. 1 и 2 или оправомощени от тях длъжностни
лица разпореждат разстановката на силите и
средствата за денонощието, определяща:
1. участъците, които ще се обслужват приоритетно от наряди през денонощието;
2. вида и състава на нарядите;
3. времето и мястото за съсредоточаване
на нарядите на определена територия и специфичните задачи за изпълнение;
4. помощните и техническите средства,
както и индивидуалните средства за защита,
с които ще се оборудват нарядите.
(2) Разпореждането по ал. 1 се съобразява със:
1. оперативната обстановка;
2. разпоредени за изпълнение допълнителни задачи;
3. наличните сили за изпълнение на ППД,
както и такива, придадени от други структури
и звена във и извън МВР, предназначени за
изпълнение на ППД чрез съвместни наряди;
4. възможностите за маневреност;
5. наличните средства за свръзка.
(3) Разпореждането за разстановката на силите и средствата за денонощието се отразява в
ежедневна ведомост (образец приложение № 4).
(4) Придадените в помощ сили се преподчиняват, като се записват в ежедневните
ведомости на приемащите и предаващите
структури или звена.
(5) Ежедневните ведомости се утвърждават
от длъжностните лица по ал. 1.
(6) Директорите на ОДМВР създават организация за ежедневно информиране на РУ за
наличието на наряди на други структури или
звена, изпълняващи ППД на обслужваната
от тях територия.
Чл. 32. (1) Полицейските органи могат да
бъдат назначавани в наряд за изпълнение на
ППД в границите на един или няколко участъка за обслужване за една смяна.
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(2) При изпълнение на ППД в границите
на един или няколко участъка за обслужване
се указват времето и редът за преместване от
един участък на друг, като това се отразява
в ежедневната ведомост.
Раздел II
Отчетност на патрулно-постовата дейност
Чл. 33. (1) Резултатите от работата на нарядите и полицейските органи, изпълняващи
ППД, се отчитат за всяка смяна.
(2) Формите на отчетност на ППД са:
1. информационна карта за дейността на
наряда (образец приложение № 5) с приложен доклад за установен факт и предприети
действия (образец приложение № 6);
2. доклад за проверени ЛПИП (образец
приложение № 7);
3. доклад за проверени лица и МПС (образец приложение № 8);
4. справка за дейността на структурата/
звеното (образец приложение № 9);
5. справка за индивидуалната дейност на полицейските органи (образец приложение № 10).
Чл. 34. (1) Докладът за установен факт и
предприети действия по чл. 33, ал. 2, т. 1 се
предоставя на звената „Оперативен анализ“
при ОДМВР.
(2) Справките по чл. 33, ал. 2, т. 2 и 3 се
изготвят на основата на данните от информационна карта за дейността на нарядите и се
обобщават ежедневно, ежемесечно, на шестмесечие и годишно във връзка с изготвянето
на писмените анализи на ППД.
Чл. 35. (1) Информационната карта с приложения доклад за установен факт и взето
отношение по чл. 33, ал. 2, т. 1 се изготвя от:
1. полицейския орган, назначен в наряд;
2. старшия на наряда, съставен от двама
или повече полицейски органи.
(2) Справките по чл. 33, ал. 2, т. 2 и 3
се изготвят от полицейски инспектор или
командир на отделение, а в звената, където
няма предвидени/заети такива длъжности,
дейността се възлага на друг служител.
Раздел III
Ръководство, контролиране и оценяване на
патрулно-постовата дейност
Чл. 36. (1) Ръководството, контролирането
и оценяването на ППД се осъществяват чрез
даване на указания и извършване на проверки относно създадената организация, като
предмет на същите са:
1. взетите решения, съответстващи на
състоянието и динамиката на оперативната
обстановка, изведените проблемни области,
приоритетите и планираните дейности за
оптимизация на работата;
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2. изготвените указания за изпълнение на
ППД за съответните участъци за обслужване,
касаещи границите и особеностите им, уязвимите места, реда за изпълнение на дейността
и служебното взаимодействие, както и специфичните задължения на нарядите;
3. взаимодействието с органи във и извън
МВР и лицата, осъществяващи дейност по
Закона за частната охранителна дейност;
4. целесъобразността на ежедневните разпореждания за разстановката на силите и
средствата;
5. системността на контролната дейност,
извършвана от съответните длъжностни лица,
и взето отношение съобразно направените
констатации;
6. състояние на професионалната квалификация, съответстваща на спецификата на
дейността.
(2) Ръководството, контролирането и оценяването на ППД включват и даване на указания и извършване на проверки, свързани с
изпълнението на ППД, отнасящо се до:
1. воденето на служебна документация по
приложения № 1 – 11;
2. провежданите инструктажи и отводи;
3. непосредственото изпълнение на ППД;
4. спазването на разпоредбите за униформеното облекло и оборудване.
Чл. 37. Ръководството, контролирането
и оценяването на ППД се осъществяват от
длъжностни лица, в чиито длъжностни характеристики са предвидени правомощия по
линия на „Охранителна полиция“.
Чл. 38. (1) Проверка на създадената организация за изпълнение на ППД по чл. 36, ал. 1
се извършва на основание писмена заповед
на директора на съответната структура или
оправомощени от него длъжностни лица.
(2) Чрез заповедта по ал. 1 може да се
разпорежда извършването на проверка и на
изпълнението на ППД по чл. 36, ал. 2.
(3) За резултатите от извършената проверка по ал. 1 и 2 се докладва писмено, като се
отразяват констатации, изводи, препоръки и
срокове за отстраняване на пропуските.
(4) Редът за осъществяване на контрол,
в т.ч. и извършване на проверки, свързани
с изпълнението на ППД по чл. 36, ал. 2, се
разпорежда със заповедта за организация на
ППД по чл. 27.
(5) В разпоредения ред по ал. 4 се определят длъжностните лица от РУ, ЗЖУ и други
звена, щатно обособени към структурите по
чл. 37 ЗМВР, осъществяващи проверките, и
периодът за извършването им.
Чл. 39. В рамките на работната си смяна
полицейските инспектори и командирите на
отделения осъществяват проверка на непосредственото изпълнение на ППД.
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Чл. 40. (1) Предмет на проверката на
непосредственото изпълнение на ППД от
нарядите е:
1. състав на наряда;
2. съответствие на местоположението на наряда с разпоредените участъци за обслужване;
3. познаване на особеностите на обслужваната територия и оперативната обстановка;
4. съответствие на осъществяваната към
момента на проверката дейност и възложените
на инструктажа задачи;
5. спазване на тактическите действия при
прилагане на полицейски правомощия;
6. спазване на разпоредените униформено
облекло, отличителни знаци, средства и оборудване за изпълнение на ППД;
7. водене на информационната карта на
наряда.
(2) При проверка на непосредственото изпълнение на ППД длъжностните лица, които
я извършват, се представят и легитимират със
служебни карти, ако полицейските органи от
състава на наряда не ги познават лично или
не са придружавани от длъжностни лица,
отговарящи за изпълнението на ППД в съответната структура/звено.
Чл. 41. Не се допуска проверката на непосредственото изпълнение на ППД да се
осъществява чрез опити за отнемане на
оръжие, помощни, защитни, технически и
други средства, както и да се инсценират
правонарушения или да се прилагат други
нерегламентирани начини за проверка.
Чл. 42. (1) При констатиране на нарушение
при изпълнението на ППД проверяващият
дава указания и предприема мерки за отстраняването им.
(2) При невъзможност за отстраняване на
констатирани пропуски и нарушения, свързани
с непосредственото изпълнение на ППД и/или
спазването на разпоредбите за униформеното
облекло и оборудване, нарядите могат да бъдат
снети от длъжностните лица, отговарящи за
изпълнението на дейността, за което своевременно се докладва в ОДЦ/ОДЧ.
Чл. 43. (1) Датата, времето и анкетните
данни на проверяващия се отразяват в информационната карта на наряда.
(2) Данните по ал. 1 и констатациите от
проверката на непосредственото изпълнение
на ППД се отразяват в книга (образец приложение № 11).
(3) Констатациите от извършените проверки
на непосредственото изпълнение на ППД се
докладват ежедневно на началниците на РУ,
ЗЖУ и другите звена, щатно обособени към
структурите по чл. 37 ЗМВР, които заверяват
този факт с подписа си в книгата по ал. 2,
като при необходимост дават конкретни разпореждания.
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Чл. 44. (1) Оценяването на ППД се отнася
до ефективността на организацията и изпълнението є за опазването на обществения ред
и противодействието на престъпността.
(2) Оценяването на ППД се основава на
следните критерии и показатели:
1. организация на ППД:
а) отстранени пропуски и слабости, констатирани при осъществено методическо
ръководство, помощ и контрол;
б) ресурсното и кадрово обезпечаване;
в) целесъобразност на разработените участъци за обслужване;
г) продължителност на работните смени;
д) актуалност на уязвимите места;
е) ред за изпълнение на дейността;
ж) специфични задължения на нарядите;
з) разстановка на силите и средствата;
2. взаимодействието с органи във и извън
МВР:
а) информационен обмен;
б) съвместна дейност;
3. състояние на контролната дейност:
а) системност;
б) конкретност на констатациите и препоръки;
в) взето отношение съобразно направените
констатации;
4. състояние на професионалната квалификация:
а) познаване на нормативните актове, регламентиращи служебната дейност;
б) физическа подготовка;
в) полицейска лична защита;
г) стрелкова подготовка;
5. информационно обезпечаване на нарядите:
а) състояние на оперативната обстановка;
б) разпореждания за изпълнение на служебната дейност;
в) наличие и местонахождение на други
наряди в обслужваната територия за съответната смяна;
г) възложени задачи на нарядите;
6. непосредственото изпълнение на ППД:
а) законосъобразност и етичност;
б) тактика на действие;
в) своевременност и ефективност при реагиране на сигнали за извършени престъпления
и правонарушения;
г) подадени сигнали за извършени правонарушения;
д) подадена информация от значимост за
полицейската дейност;
7. състояние на служебна документация:
а) наличие на разпоредената документация;
б) съответствие на документацията с разпоредените образци;
в) системност и правилност при водене на
документацията.
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ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАТРУЛНО-ПОСТОВАТА
ДЕЙНОСТ
Чл. 45. Нарядите са подчинени на длъжностните лица, които отговарят за изпълнението на ППД, и на дежурните в ОДЦ/ОДЧ.
Чл. 46. (1) Изпълнението на ППД се организира и осъществява чрез работни смени.
(2) В рамк ите на работните смени се
извършват инстру кта ж, непосредственото
изпълнение на дейността и отвод.
Чл. 47. Ползването на разпореденото време за хранене се съобразява с оперативната
и метеорологичната обстановка, както и с
особеностите на обслужваната територия,
като се гарантира своевременно реагиране
при необходимост.
Чл. 48. За изпълнение на задачите съставът
на наряда се определя съобразно индивидуалните качества на полицейските органи,
моментното им физическо състояние, нивото
на професионална квалификация и опит.
Чл. 49. (1) Полицейските органи изпълняват
ППД с разпоредените униформено облекло,
отличителни знаци и оборудване, включващо
задължително:
1. оръжие (пистолет) и боеприпаси;
2. помощни средства (белезници и палка);
3. средства за свръзка.
(2) Полицейските органи се оборудват
допълнително с друго оръжие, помощни,
защитни, технически и други средства, съответстващи на спецификата на задачите.
(3) Разпоредените униформено облекло,
отличителни знаци, средства и оборудване за
изпълнение на ППД се предоставят служебно.
(4) Не се разрешава изпълнение на ППД
с униформено облекло, отличителни знаци,
средства и оборудване, които не са служебно
разпоредени и предоставени за ползване.
Чл. 50. (1) За изпълнение на ППД на всеки
наряд се провеждат инструктаж и отвод.
(2) Инструктажът и отводът на нарядите
се провеждат ежедневно (за всяка смяна) и
периодично.
(3) За провеждане на инструктаж и отвод
се обособява служебно помещение, оборудвано със:
1. карта (схема) на обслужваната територия,
обозначена с определените постове, маршрути
и патрулни участъци;
2. образци от служебни документи, използвани от полицейските наряди, и други нагледни
пособия, необходими за изпълнение на ППД.
(4) При служебна необходимост на нарядите, изпълняващи ППД, инструктаж и
отвод може да се провеждат на място, извън
помещението по ал. 3.
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(5) Полицейските органи от нарядите, изпълняващи ППД в отдалечени райони/обекти, се инструктират периодично най-малко
два пъти в месеца, като по необходимост им
се дават и указания по телефон или друго
средство за свръзка от инструктиращия или
дежурния в ОДЦ/ОДЧ.
(6) Общата продължителност на ежедневните инструктаж и отвод не може да надвишава
30 минути.
Чл. 51. (1) Ежедневен инструктаж и отвод
на нарядите се извършва от полицейски инспектор или командир на отделение от съответното звено на смяна за изпълнение на ППД
съгласно утвърдения график по чл. 30, ал. 1.
(2) В звената, където няма предвидени/заети
длъжности по ал. 1, лицата по чл. 26, ал. 1 и
2 или оправомощени от тях други длъжностни
лица чрез писмена заповед поименно възлагат провеждането на инструктаж и отвод на
дежурни в ОДЦ/ОДЧ или други служители.
Чл. 52. Непосредствено преди провеждането на ежедневен инструктаж длъжностните
лица, определени да го извършат:
1. се запознават с оперативната обстановка;
2. изготвят поименно разпределение на
пол и цейск и т е орга н и с ъгласно да дено т о
разпореждане по чл. 31 за разстановката на
силите и средствата за денонощието, което
отразяват в ежедневната ведомост;
3. проверяват наличността на полицейските
органи, определени за изпълнение на ППД,
униформеното им облекло и оборудване, като
се информират за здравословното им състояние и готовността им за работа;
4. дават указания за отстраняване на констатирани пропуски.
Чл. 53. В рамките на инструктажа инструктиращият:
1. информира полицейск ите органи за
по-характерните правонарушения през денонощието, в т.ч. издирваните лица и МПС,
както и други данни, имащи отношение към
състоянието на оперативната обстановка;
2. запознава полицейските органи с разпореждането за разстановката на силите и
средствата за денонощието и поименното им
разпределение по видове наряди;
3. информира за наличието и местонахождението на други наряди в обслужваната
територия за съответната смяна;
4. възлага конкретни задачи на нарядите,
като при необходимост указва и часови графици за покриване на установъчните пунктове,
разпоредени в указанията по чл. 29;
5. определя старшите на нарядите;
6. предоставя разпоредените документи за
изпълнение на служебната дейност.
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Чл. 54. Инструктиращият и инструктираните се подписват за проведения инструктаж в
ежедневната ведомост, като инструктиращият
се подписва и в информационната карта на
наряда.
Чл. 55. След приключване на инструктажа
нарядите пристъпват към непосредствено
изпълнение на ППД на територията на разпоредените им участъци за обслужване, като:
1. докладват в ОДЦ/ОДЧ, че се намират
в техните граници;
2. извършват първоначален обход на обслужваните обект или територия.
Чл. 56. (1) При изпълнение на ППД нарядите осъществяват превенция на правонарушенията чрез видимо присъствие в обслужваната
територия за лесна и навременна комуникация
с гражданите с цел съдействие и реагиране
при необходимост.
(2) На установъчните пунктове, разпоредени
в указанията по чл. 29, ППД се изпълнява
извън служебните помещения и МПС, като
полицейските органи извършват и обход пеша
в рамките на указаните за пункта граници
за изпълнение на конкретни задачи. Изключения се допускат при неблагоприятни метеорологични условия или при изпълнение на
конкретна задача.
Чл. 57. (1) При обхождане на участъците за
обслужване нарядите избират най-подходящите места за придвижване, които им осигуряват възможност за максимална видимост на
обслужваната територия и лична безопасност.
(2) При обхождане на участъците за обслужване нарядите със служебни превозни средства
осъществяват периодичен контакт с другите
видове наряди, изпълняващи ППД в границите на същите, като взаимно се информират
за състоянието на оперативната обстановка.
(3) Скоростта на придвижване на нарядите
със служебни превозни средства се съобразява с възможностите за наблюдение на обслужвания участък и намиращите се в него
обекти и своевременна реакция при сигнали
за извършени правонарушения или при друга
служебна необходимост.
Чл. 58. (1) Когато в състава на нарядите
са включени служебни кучета, същите се
водят от водачите си на повод и с поставен
намордник, като дължината на повода се
преценява така, че да позволява контрол над
поведението на кучето.
(2) При изпълнение на специфични задачи и
по преценка на водача служебното куче може
да бъде без намордник и/или повод.
Чл. 59. (1) Нарядите своевременно доклад
ват в ОДЦ/ОДЧ за:
1. всяко изменение в оперативната обстановка, извършено правонарушение и прилагано
полицейско правомощие;
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2. констатирани причини и условия, обуславящи рискове за живота и здравето на
гражданите, като по възможност на място
предприемат мерки за отстраняването им.
(2) При необходимост и по преценка на
нарядите същите извършват справки чрез
ОДЦ/ОДЧ за лица и превозни средства.
(3) Нарядите своевременно докладват в
ОДЦ/ОДЧ и за взетото отношение в случаите по ал. 1.
Чл. 60. При изпълнение на ППД полицейските органи от състава на нарядите:
1. не напускат границите на разпоредените
им за обслужване участъци без съгласуване и
разпореждане на длъжностните лица, отговарящи за изпълнението на ППД, и дежурните
в ОДЦ/ОДЧ;
2. спазват разпоредения ред за осъществяване на взаимодействие и радиообмен с
ОДЦ/ОДЧ и други наряди, като не допускат
комуникация без служебна необходимост;
3. не допускат в служебните помещения
и превозните средства лица и товари, в т.ч.
и превозването на такива, когато това не е
свързано с изпълнение на служебните им
задължения.
Чл. 61. (1) При приключване на непосредственото изпълнение на ППД или за извършена смяна нарядите докладват на дежурния в
ОДЦ/ОДЧ и само след негово разпореждане
могат да напуснат разпоредените им за обслужване участъци.
(2) В случаите по ал. 1, когато смяната
на наряда не се осъществи в определеното
време, нарядът, който трябва да бъде сменен,
докладва на дежурния в ОДЦ/ОДЧ и само
след негово разпореждане може да напусне
обслужвания участък.
Чл. 62. (1) Смяната на полицейските наряди
приключва с отвод.
(2) В рамките на отвода старшият или друг
от състава на наряда докладва:
1. резултатите от изпълнение на ППД, като
предоставя попълнена информационна карта
на наряда ведно с нейното приложение, която
се заверява с подпис на провеждащото отвода
длъжностно лице;
2. изготвените докладни записки и други
документи, свързани с изпълнение на служебната дейност;
3. наличието и състоянието на предоставените средства за изпълнение на ППД.
(3) Полицейските органи от нарядите, изпълняващи ППД в отдалечени райони/обекти, не се явяват на отвод, като докладват за
резултатите от дейността си по телефон или
друго средство за свръзка.
(4) Полицейск ите органи от нарядите,
изпълняващи ППД в отдалечени райони/
обекти, предоставят информационните карти
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по чл. 33, ал. 2, т. 1 и изготвените докладни
записки и други документи, свързани с изпълнение на служебната дейност, в рамките
на инструктажите по чл. 50, ал. 5.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази инструкция:
1. „Взаимодействие“ е съгласуване по цел,
време и място на дейността на всички сили,
изпълняващи ППД.
2. „Инструктаж и отвод“ са основни организационни форми за проверка на наличността
и готовността на състава на нарядите за изпълнение на ППД и тяхното информационно
обезпечаване.
3. „Контролиране и оценяване“ са управленски функции, насочени към установяване на
състоянието на организацията и изпълнението
на ППД относно нейната законосъобразност
и ефективност.
4. „Маневреност“ е организирано и целесъобразно пренасочване и съсредоточаване на
нарядите с оглед своевременно и ефективно
реагиране при възникнали изменения в оперативната обстановка.
5. „Отчетност“ е дейност за събиране, обоб
щаване и систематизиране на информация за
дейността на полицейските наряди, звена и
структури, изпълняващи ППД.
6. „Разстановка на сили и средства“ е разпределение на наличните наряди по време и
място, отчитайки възложените общи и специфични задачи за изпълнение, произтичащи
от състоянието на оперативната обстановка.
7. „Тактика на действие“ е съвкупност от
методи и правила, свързани с анализ на обстановката, оценка на опасностите и степента
на риска за възможни заплахи и нападения
и избор на подходящи способи и начини за
тяхното неутрализиране, с цел ефективно и
законосъобразно прилагане на полицейски
правомощия.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Инструкцията се издава на основание
чл. 14, ал. 3 във връзка с ал. 2, т. 1 от Закона
за Министерството на вътрешните работи и
отменя Инструкция № Із-633 от 2013 г. за патрулно-постова дейност (ДВ, бр. 34 от 2013 г.).
§ 3. Изпълнението на инструкцията се
възлага на ръководителите на структурите
по чл. 37 ЗМВР.
§ 4. Контролът по изпълнението на инструкцията се възлага на главния секретар
на МВР.
Министър:
Веселин Вучков
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Приложение № 1
към чл. 27
……………………………………………………………………………………………............................................................................................
(наименование на структура/звено)
Рег. № .................... Екз. № .......
.................................. 20 ............ г.
З А П О В Е Д
Относно: организация на патрулно-постовата дейност (ППД)
1. Обособяване на участъци за обслужване на територията.
№ по
ред

Участък

Вид наряд

Местонахождение и граници

1

2

3

4

2. Определяне на видовете наряди.
3. Ред за взаимодействие на нарядите с други полицейски органи.
4. Ред за взаимодействие със звена за охрана на други ведомства, частни охранителни фирми,
звена за самоохрана.
5. Организация на радиообмена за осъществяване на комуникация между нарядите, ОДЦ/ОДЧ
и други сили.
6. Ред за провеждане на инструктаж и отвод.
7. Ред за осъществяване на контрол на изпълнението на ППД.
8. Материално-техническото осигуряване на ППД.
Директор/началник на .............................
.........................................................................
(име, фамилия и подпис)

Приложение № 2
към чл. 29, ал. 1
……………………………………………………………………………………………............................................................................................
(наименование на структура/звено)
Рег. № .................... Екз. № .......
.................................. 20 ............ г.

Утвърждавам:
Директор/началник на .........................
....................................................................
(име, фамилия и подпис)
У К А З А Н И Е

Относно: изпълнение на ППД на .........................................................................................................................
(участък за обслужване на територията)
1. Граници на обслужване.
2. Особености на обслужваната територия (стратегически и особено важни обекти, държавни
учреждения и ведомства, дипломатически представителства, банки и финансови институции, учебни
заведения и места с интензивно присъствие на деца, медицински заведения и други значими обекти).
3. Уязвими места и сборища с присъствие на лица, представляващи интерес за полицията.
4. Адреси на приемните на ПИ, МлПИ и инспекторите ДПС.
5. Маршрут на движение.
6. Ред за изпълнение на ППД (установъчни пунктове с определени граници за изпълнение на
конкретни задачи и смяна на нарядите).
7. Специфични задължения на нарядите.
8. Ред за служебно взаимодействие.
9. Ред за осъществяване на радиообмена и други начини за свръзка между нарядите с ОДЦ/ОДЧ
и други сили.
Предлага: .................................................
....................................................................
(име, фамилия, длъжност и подпис)
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Приложение № 3
към чл. 30, ал. 1
……………………………………………………………………………………………............................................................................................
(наименование на структура/звено)
Рег. № .................... Екз. № .......
.................................. 20 ............ г.
Утвърждавам:
Директор/началник на .........................
....................................................................
(име, фамилия и подпис)
С Е Д М И Ч Е Н / М Е С Е Ч Е Н / Т РИ М Е С Е Ч Е Н Г РАФИ К
за определяне на полицейските органи, деня и времето за
непосредственото изпълнение на ППД
.....................................................................................................................
(структура/звено)
за периода от ..................... 20 ..... г. до ..................... 20 ..... г.
№

Име, презиме, фамилия и
длъжност

Дата,
час

Дата,
час

Дата,
час

Дата,
час

Дата,
час

Дата,
час

Дата,
час

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Предлага: .................................................
....................................................................
(име, фамилия, длъжност и подпис)

Приложение № 4
към чл. 31, ал. 3
Утвърждавам:
Директор/началник на .........................
....................................................................
(име, фамилия и подпис)
ЕЖ ЕДНЕВН А ВЕДОМОСТ
за разстановка на силите и средствата за .................... 20 ..... г. от ....... ч. до ........ ч.
I. Брой на полицейски органи от структура/звено – .............
II. Разход:
1.1. В годишен отпуск:
1.2. В отпуск по болест:
1.3. Друг разход:
............................................................ ............................................................ ........................................................
............................................................ ............................................................ ........................................................
............................................................ ............................................................ ........................................................
(име, презиме, фамилия и длъжност) (име, презиме, фамилия и длъжност) (име, презиме, фамилия и длъжност)
2. Общо разход: ............. бр.
3. Състав за изпълнение на ППД: .............. бр.
III. Разстановка на силите и средствата за изпълнение на ППД:
№

Състав на нарядите:
име, презиме, фамилия и
длъжност

Видове
наряди

Участъци за
обслужване

1

2

3

4

Изготвил:
..............................................
(име, фамилия и длъжност)

Време за изПодпис на
пълнение на
Забележка
инструктирания
ППД
5

6

7

Провел инструктажа:
..................................................
(име, фамилия и длъжност)

.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
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ХАРАКТЕРНИ СЛУЧАИ

.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

ОСЪЩЕСТВЕН КОНТРОЛ
Състав на наряда:
1. ...........................................................................................
(име, фамилия и длъжност на старшия на наряда)

№ A 00000001

ВЕСТНИК

............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
стр. 1
В ИНФОРМАЦИОННАТА КАРТА НЕ СЕ ПОПЪЛВАТ ЛИЧНИ ДАННИ НА ЛИЦА!

ИНФОРМАЦИОННО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ/РАЗПОРЕДЕНИ ЗАДАЧИ

ДЪРЖАВЕН

Провел инструктажа:
Провел отвода:
..........................................................
................................................................................................
(име, фамилия, длъжност, подпис)		
(име, фамилия, длъжност, подпис)

Участък за обслужване:
4. ...........................................................................................
..........................................................		
(име, фамилия и длъжност)

..........................................................
3. ...........................................................................................
		
(име, фамилия и длъжност)

Смяна: от ............... ч. до ............. ч.
2. ...........................................................................................
Служебно МПС рег. №:		
(име, фамилия и длъжност на водача на сл. МПС)

Дата ............................... 20 ...... г.

ИНФОРМАЦИОННА КАРТА НА НАРЯДА

Приложение № 5
към чл. 33, ал. 2, т. 1

БРОЙ 102
С Т Р. 6 3

Запазени ПТП – леки
Запазени ПТП – тежки
по чл. 218б НК
ЗМВР и ПУДЗМВР
ЗБЛД, ЗЧРБ
ЗГР

т. 6 – отклонили се от местата
за изтърпяване на наказание

т. 7 – обявени за международно
издирване

по УБДХ

по ЗООРПСМ

по НПК

Запазени местопроизшествия

Контрол на охр. дейност, извършена от
Охранявани от ЧОФ
физически и юридически лица
Охранявани от звена за само
охрана

т. 5 – при невъзможност за установяване на самоличност

т. 4 – малолетни нарушители,
напуснали домовете за настаняване

т. 3 – показва тежки психически
отклонения

т. 2 – след предупреждение пречи на полицейски орган да изпълнява задълженията си

ДЪРЖАВЕН

Задържани лица

Осъществен контрол за ползване на
общоопасни средства

Издадени писмени разпореждания

Общо проверени обекти

Проверки в помещения

Съставени протоколи за предупреждение

т. 1 – при наличие на данни за
извършено престъпление

други

на жертви на домашно насилие

на общ. адм. и държавни
органи

Брой Забележка
64

Участие в разкриване и разследване на престъпления

други

от СОТ

на органи на съд. власт

на д ру г и звена/с т ру к т у ри
на МВР

за нарушения на нощната тишина
Оказани съдействия

на ПИ и Мл. ПИ от ТП

за извършени престъпления

Реагиране на сигнали за домашно насилие

Общо оказано съдействие

Забележка

за нарушения на общ. ред

Брой

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 102

ЗДвП

Общо участвали служители

Участие в СПО

стр. 2

Установени незаконно пребиваващи чужденци

Установени ППС и вещи, предмет и/или обект на
престъпление

Проверки на превозни средства и на вещите, превозвани в него, и изготвени протоколи

ХИТ по ШИС

Издирени рег. табели

Издирени МПС

Общо проверени ППС

стр. 3

Човеко/часа

Други

Държавни и правителствени

Протестни

Общ брой мероприятия

Човеко/часа

Общ брой проведени СПО

ДЪРЖАВЕН

Охранявани масови
мероприятия

Фишове по ЗДвП

брой проверени ЛПИП/проститутки
Други

Наредби на общината

– без СУМС

брой изготвени доклади

Изготвени доклади за установени факти и предприето
действие

Явно наблюдение на
ЛПИП

Проверки за установяване на самоличност

– алкохол до 1,2
Административнонаказателна дейност – алкохол над 1,2

УБДХ

ЗООРПСМ

ЗЧОД

ЗОБВВПИ

Общо конвоирани лица

обявени за издирване

Съпроводени малоОбщ брой съпроводени лица
летни и непълнолетни
Общо участвали служители
лица

Осъществен конвой

Принудително
доведени лица

БРОЙ 102
ВЕСТНИК
С Т Р. 6 5
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Приложение № 6
към чл. 33, ал. 2, т. 1
ДОК Л А Д ЗА УС ТА НОВЕН ФА К Т И П РЕ Д П РИ ЕТ О/ И Д ЕЙС Т ВИ Е/Я
Град/село

Ж.к./ул., №
на път

Вид:

Рег. №

Марка:

Модел:

Име

Презиме

Фамилия

Къде?

Място

Бл. №/№ на
км.

Цвят:

ЕГН/ЛНЧ/
дата на раждане

Вх., ет.,
ап.

VIN:

Граждан
ство

Пол:

Извършител,
потърпевш

Лица

Кой?

Община:

Час

ППС

Кога?

Дата

Какво?

Деяние/действие:

Административно нарушение

Престъпление:

Взето отношение

Акт/фиш
Установяване
Проверка
Задържане/отвеждане
Използване на сила
Друго
ОПИСАНИЕ НА СЛУЧАЯ
Кога?, Къде?, Кой?, Какво?, Как?, Защо?
Винаги започвайте с ден, месец, година. Отбелязвайте днес или вчера. Използвайте около/между,
ако не е известно точното време. Имената на общини, населени места, места, както и фамилиите
изписвайте с главни букви. Използвайте официалните наименования. Разделяйте текста в параграфи.
Обяснявайте абревиатурите при първото им използване. Използвайте къси изречения и минало време. Включвайте само основната информация – дата, час, място, замесени лица и превозни средства,
какво се е случило, как, защо, предприети действия, резултати. За предпочитане е да използвате
следните фрази и думи – наруши(ха), извърши(ха), беше (бяха) намерен(и), докладван, информиран,
разследването започна със и т.н.
Име

Фамилия

Дата, час

Подпис

1. служител:
2. служител:
3. служител:

Приложение № 7
към чл. 33, ал. 2, т. 2
ДОК Л А Д ЗА ПРОВЕРЕНИ ЛПИП
Дата

Час

Община:

Град/село

Ж.к./ул., № на
път

Място

Бл. №/№ на км.
вх., ет., ап.

БРОЙ 102
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Име

Презиме

Фамилия

ЕГН/ЛНЧ/дата на
раждане

Прякор:

живущ гр. (с.)

област

ж.к. (ул.)

бл./№

вх., ет., ап.

Забележка

Описание (ръст, телосложение, лице, очи, уста, зъби, брада, коса и др.)
Ръст ............ см; телосложение: атлет, дребен, набит, едър, пълен, слаб, нормално телосложение;
Стойка: изправен, прегърбен, строен;
Очи – цвят: зелени, сини, пъстри, сиви, кафяви, черни; особеност: нормални, дръпнати, изпъкн али,
кривоглед, други: ............................................................................................................................................................
Нос: орлов, чип, голям, малък, месест, раздвоен връх, правилен: ...........................................................
Коса – цвят: бяла, руса, рижа, кафява, черна, прошарена; особености: къса, дълга, боядисана,
бръсната; плешивост: теменна, челна, пълна, къдрава, права, други: ...........................................................
Лице – цвят: бледо, бяло, светло, мургаво, румено, червендалесто; форма: дребно, кръгло, овално,
продълговато, пълно, слабо; особености: издадена челюст, други: ...............................................................
Особености на брадичката, вежди, устни, зъби и уши: ..............................................................................
Особености на говор и походка: .......................................................................................................................
Белези: родилен, от нараняване, от изгаряне, бенка, разположение, описание .....................................
...........................................................................................................................................................................................
Татуировки – разположение: .................................................................................................................................
Описание: .................................................................................................................................................................
МПС: ............................................................................................................................................................................
(марка, модел, цвят, регистрационен номер)
Основание за проверката, вещи: ..............................................................................................................................
Предприети мерки: .................................................................................................................................................
СЪПЪТСТВАЩИ ЛИЦА
Име

Презиме

Фамилия

ЕГН/ЛНЧ/дата на
раждане

Прякор:

живущ гр. (с.)

област

ж.к. (ул.)

бл./№

вх., ет., ап.

Забележка

Описание (ръст, телосложение, лице, очи, уста, зъби, брада, коса и др.)
Ръст ............ см; телосложение: атлет, дребен, набит, едър, пълен, слаб, нормално телосложение;
Стойка: изправен, прегърбен, строен;
Очи – цвят: зелени, сини, пъстри, сиви, кафяви, черни; особеност: нормални, дръпнати, изпъкнали, кривоглед, други: ..................................................................................................................................................
Нос: орлов, чип, голям, малък, месест, раздвоен връх, правилен: ............................................................
Коса – цвят: бяла, руса, рижа, кафява, черна, прошарена; особености: къса, дълга, боядисана,
бръсната; плешивост: теменна, челна, пълна, къдрава, права, други: ..........................................................
Лице – цвят: бледо, бяло, светло, мургаво, румено, червендалесто; форма: дребно, кръгло, овално,
продълговато, пълно, слабо; особености: издадена челюст, други: ..............................................................
Особености на брадичката, вежди, устни, зъби и уши: ...............................................................................
Особености на говор и походка: ......................................................................................................................
Белези: родилен, от нараняване, от изгаряне, бенка, разположение, описание ......................................
............................................................................................................................................................................................
Татуировки – разположение: ................................................................................................................................
Описание: .................................................................................................................................................................
Име

Презиме

Фамилия

ЕГН/ЛНЧ/дата на
раждане

Прякор:

живущ гр. (с.)

област

ж.к. (ул.)

бл./№

вх., ет., ап.

Забележка

Описание (ръст, телосложение, лице, очи, уста, зъби, брада, коса и др.)
Ръст ............ см; телосложение: атлет, дребен, набит, едър, пълен, слаб, нормално телосложение;
Стойка: изправен, прегърбен, строен;
Очи – цвят: зелени, сини, пъстри, сиви, кафяви, черни; особеност: нормални, дръпнати, изпъкнали, кривоглед, други: ...................................................................................................................................................
Нос: орлов, чип, голям, малък, месест, раздвоен връх, правилен: .............................................................
Коса – цвят: бяла, руса, рижа, кафява, черна, прошарена; особености: къса, дълга, боядисана,
бръсната; плешивост: теменна, челна, пълна, къдрава, права, други: ..........................................................
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Лице – цвят: бледо, бяло, светло, мургаво, румено, червендалесто; форма: дребно, кръгло, овално,
продълговато, пълно, слабо; особености: издадена челюст, други: ..............................................................
Особености на брадичката, вежди, устни, зъби и уши: .............................................................................
Особености на говор и походка: .......................................................................................................................
Белези: родилен, от нараняване, от изгаряне, бенка, разположение, описание ....................................
...........................................................................................................................................................................................
Татуировки – разположение: .................................................................................................................................
Описание: .................................................................................................................................................................
Име

Фамилия

Стр. звено

Дата

Подпис

1. служител:
2. служител:
3. служител:

Приложение № 8
към чл. 33, ал. 2, т. 3
ДОК Л А Д ЗА ПРОВЕРЕНИ ЛИЦ А И МПС
Дата

Час

Община:

Град/село

Ж.к./ул., № на
път

Място

Бл. №/№ на км.
вх., ет., ап.

Вид:

Рег. №

Марка:

Модел:

Цвят:

VIN:

Име

Презиме

Фамилия

Община:

Град/село

Ж.к./ул., № на
път

Място

Бл. №/№ на км.
вх., ет., ап.

Вид:

Рег. №

Марка:

Модел:

Цвят:

VIN:

Име

Презиме

Фамилия

Община:

Град/село

Ж.к./ул., № на
път

Място

Бл. №/№ на км.
вх., ет., ап.

Вид:

Рег. №

Марка:

Модел:

Цвят:

VIN:

Име

Презиме

Фамилия

ЕГН/ЛНЧ/дата на
раждане

Справка:

Забележка

Взето отношение:
Дата

Час

ЕГН/ЛНЧ/дата на
раждане

Справка:

Забележка

Взето отношение:
Дата

Час

ЕГН/ЛНЧ/дата на
раждане

Справка:

Забележка

Дата

Подпис

Взето отношение:
Име
1. служител:
2. служител:
3. служител:

Фамилия

Стр. звено

Оказани съдействия

Задържани лица

по чл. 218б НК
ЗМВР и ПУДМВР
ЗБЛД, ЗЧРБ
ЗГР

по УБДХ

по ЗООРПСМ

по НПК

Запазени ПТП – тежки

т. 6 – отклонили се от местата
за изтърпяване на наказание

т. 7 – обявени за международно издирване

Запазени ПТП – леки

Запазени местопроизшествия

Охранявани от звена за само
охрана

Охранявани от ЧОФ

Общо проверени обекти

т. 5 – при невъзможност за
установяване на самоличност

т. 4 – малолетни нарушители,
напуснали домовете за настаняване

т. 3 – показва тежки психичес
ки отклонения

т. 2 – след пред у преж дение
пречи на полицейски орган
да изпълнява задълженията си

Контрол на охранителна дейност, извършена
от физически и
юридическ и лица

Осъществен контрол за ползване на общоопасни
средства

Издадени писмени разпореждания

Брой

Забележка

ДЪРЖАВЕН

т. 1 – при наличие на данни за
извършено престъпление

Проверки в помещения

други

на жертви на домашно насилие

на общ. адм. и държавни органи

на органи на съд. власт

Съставени протоколи за предупреждение

Участие в разкриване и разследване на престъпления

други

от СОТ

на други звена/структури на
МВР

на ПИ и Мл. ПИ от ТП

за извършени престъпления

за нарушения на нощната тиРеагиране на сигнали шина
за домашно насилие

Общо оказано съдействие

Забележка

за нарушения на общ. ред

Брой

С П РА ВК А
за дейността на ..................................................... за ............................................................................. г.
(структура/звено)
(смяна, месец, отчетен период)

Приложение № 9
към чл. 33, ал. 2, т. 4

БРОЙ 102
ВЕСТНИК
С Т Р. 6 9

Общо участвали служители

Участие в СПО

Човеко/часа

Установени незаконно пребиваващи
чужденци

Държавни и правителствени
Други

Охранявани масови мероприят ия

Протестни

Общ брой мероприятия

Установени ППС и вещи, предмет
и/или обект на престъпление

Проверки на превозни средства и на вещите,
превозвани в него, и изготвени протоколи

ХИТ по ШИС

Издирени рег. табели

Човеко/часа

Общ брой проведени СПО

ДЪРЖАВЕН

Издирени МПС

Общо проверени ППС

Други

Фишове по ЗДвП

брой проверени ЛПИП/проститутки

Изготвени доклади за установени факти и предприето действие

Наредби на общината

брой изготвени доклади

70

Явно набл юдение на
ЛПИП

– без СУМС

ЗДвП
Администр ативнонаказателн а
– алкохол до 1,2
дейност
– алкохол над 1,2

УБДХ

ЗООРПСМ

Общо участвали служители

Общ брой съпроводени лица

ЗЧОД

ЗОБВВПИ

Общо конвоирани лица

Проверки за установяване на самол ичност

Съпроводени малолетни и непълнолетни
лица

Осъществен конвой

Принудително доведеобявени за издирване
ни лица

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 102

други

от СОТ

за нарушение на наредби на общината

за домашно насилие

за нарушения на нощната тишина

за извършени престъпления

за нарушения на обществения ред

по друг законен повод

Общо

ВЕСТНИК

по ЗООРПСМ

по УБДХ

т. 7 – обявени за международно издирване

т. 6 – отклонили се от местата за изтърпяване
на наказание

Задържани лица т. 5 – при невъзможност за установяване на
самоличност

т. 4 – малолетни нарушители, напуснали
домовете за настаняване

т. 3 – показва тежки психически отклонения

т. 2 – след предупреждение пречи на полицейски орган да изпълнява задълженията си

т. 1 – при наличие на данни за извършено
престъпление

Брой (смяна)

ДЪРЖАВЕН

Издадени писмени разпореждания по чл. 64 ЗМВР

Съставени протоколи за предупреждение по чл. 65 ЗМВР

Участие в разкриване и разследване на престъпления

Реагиране на
сигнали

Показатели

С П РА ВК А
за индивидуалната дейност на ................................................... за ....................................................... г.
(име, фамилия, длъжност)
(смяна, месец, шестмесечие, година)

Приложение № 10
към чл. 33, ал. 2, т. 5

БРОЙ 102
С Т Р. 7 1

Общо участвали служители

Общ брой съпроводени лица

Общо участвали служители

Общо конвоирани лица

обявени за издирване

по НПК

брой проверени ЛПИП/проститутки

брой изготвени доклади

други

на жертви на домашно насилие

на физически и юридически лица

на общ. адм. и държавни органи

на органи на съд. власт

Осъществен контрол за ползване на общоопасни средства

ВЕСТНИК

Проверки в помещения

Оказани
съдействия

на други звена/структури на МВР

на ПИ и Мл. ПИ от ТП

Общо оказано съдействие

Установени незаконно пребиваващи чужденци

Установени ППС и вещи, предмет и/или обект на престъпление

ДЪРЖАВЕН

Проверки на превозни средства и на вещите, превозвани в
него, и изготвени протоколи

ХИТ по ШИС

Издирени регистрационни табели

Издирени МПС

Общо проверени ППС

72

Изготвени доклади за установени факти и предприето действие

Явно наблюдение на ЛПИП

Проверки за установяване на самоличност

Съпроводени
малолетни и
непълн. лица

Осъществен
конвой

Принудително
доведени лица
в РУП

С Т Р.
БРОЙ 102

Охранявани от звена за самоохрана

Охранявани от ЧОФ

Общо проверени обекти

Охранявани
масови мероприятия

Човеко/часа

Други

ВЕСТНИК

Държавни и правителствени

Спортни

Протестни

Общ брой мероприятия

Човеко/часа

Общ брой проведени СПО

Други

Фишове по ЗДвП

Наредби на общината

– без СУМС

– алкохол над 1,2

– алкохол до 1,2

ЗДвП

УБДХ

ЗООРПСМ

ДЪРЖАВЕН

Участие в специализирани
полицейски
операции

Административно-наказателна дейност

ЗЧОД

ЗОБВВПИ

ЗГР

ЗБЛД, ЗЧРБ

ЗМВР и ПУДМВР

по чл. 218б НК

Запазени ПТП – тежки

Запазени ПТП – леки

Запазени местопроизшествия

Контрол на
охр. дейност,
извършена от
физ. и юрид.
лица

БРОЙ 102
С Т Р. 7 3

С Т Р.

74

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Приложение № 11
към чл. 43, ал. 2
КОНСТАТА Ц И И
от проверките на непосредствено изпълнение на ППД от нарядите в ..................................................
(структура/звено)
№

1

Дата и
Вид и със- Участък за Име, фамилия, длъжност,
време на
тав на на- обслужване структура/звено и подпис
извършване
ряда
на проверяващия
2

3

4

5

Констатации, препоръки

Подпис на
началник за
заверка

6

7

8563

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 1381-НС
от 9 декември 2014 г.

относно обявяване на Антон Ангелов Долапчиев за народен представител в Единадесети
изборен район – Ловешки
С писмо вх. № НС-02-91 от 5.12.2014 г. на ЦИК е получено Решение на Народното събрание от 4 декември 2014 г., с което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията
на Република България са прекратени пълномощията на народния представител Николай
Нанков Нанков, избран от Единадесети изборен район – Ловешки, издигнат от листата на
политическа партия „ГЕРБ“ в 43-то Народно събрание.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 247, т. 6 във връзка с чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс
Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за народен представител от Единадесети изборен район – Ловешки, Антон Ангелов
Долапчиев от листата на политическа партия „ГЕРБ“ в 43-то Народно събрание.
Председател:
Ивилина Алексиева
Секретар:
Севинч Солакова
8674

БРОЙ 102

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 5

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-852
от 4 ноември 2014 г.
На основание чл. 42, ал. 5 във връзка с чл. 42,
ал. 1, чл. 41, т. 1 и чл. 43 от Закона за защитените
територии (ЗЗТ), както и писмо с вх. № 05-08-305
от 9.01.2014 г. на МОСВ, предвид обстоятелството,
че в природна забележителност „Естествено находище на синя хвойна в м. Хвойната“ в землището
на с. Нане, община Кирково, област Кърджали,
обявена със Заповед № 4051 от 29.12.1973 г. на
министъра на горите и опазване на природната
среда – МГОПС (ДВ, бр. 29 от 1974 г.), липсва
предмет на защита – естествено находище на синя
хвойна, послужил като фактическо основание за
обявяване на защитена територия, поради което
същата не изпълнява предназначението си и не
може да бъде прекатегоризирана в друга категория
защитена територия:
1. Заличавам природна забележителност „Естествено находище на синя хвойна в м. Хвойната“ в землището на с. Нане, община Кирково,
област Кърджали, обявена със Заповед № 4051 от
29.12.1973 г. на МГОПС, с площ 0,8 ха, заведена
под № 298 в Държавния регистър на защитените
територии при Министерството на околната среда
и водите (МОСВ).
2. След вл иза не в си ла на за повед та
РИОСВ – Хасково, да предприеме необходимите
действия по отразяване на промените в картата
на възстановената собственост за землището на
с. Нане, община Кирково, област Кърджали.
3. Промяната да се отрази в Държавния регистър на защитените територии при МОСВ.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Св. Жекова
8671

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 1031
от 27 ноември 2014 г.
На основание чл. 287, ал. 3 от Кодекса за застраховането Комисията за финансов надзор реши:
1.1. Определя размера на вноската на застрахователите, предлагащи в Република България задължителна застраховка „Гражданска
отговорност“ на автомобилистите по чл. 249,
т. 1 от Кодекса за застраховането, на 8,50 лв.

за всяко отделно моторно превозно средство за
отговорността, във връзка с чието използване е
сключена задължителна застраховка „Гражданска
отговорност“ на автомобилистите (включително
гранична застраховка „Гражданска отговорност“
на автомобилистите).
1.2. Вноската към Гаранционния фонд се записва на отделен ред в застрахователната полица.
2. Определя размера на вноската на застрахователите, предлагащи в Република България
задължителна застраховка „Злополука“ на пътниците по чл. 249, т. 2 от Кодекса за застраховането,
на 0,15 лв. за всяко място, без мястото на водача,
за което е сключена задължителна застраховка.
3. Определя следните срокове за превеждане
на вноските по сметка на Гаранционния фонд:
– ежемесечно до 10-о число на втория месец
след месеца на сключването на застраховките.
4. Застрахователите събират и внасят пълния
размер на вноската по т. 1 или 2 в сроковете
по т. 3 независимо от разсроченото плащане на
премията, когато такова е предвидено съгласно
застрахователния договор.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
датата на обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Ст. Мавродиев
8635

НАЦИОНАЛЕН КОМПЕНСАЦИОНЕН
ЖИЛИЩЕН ФОНД
ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 4
от 3 декември 2014 г.
На основание чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ във
връзка с чл. 16, ал. 3 и 4 от правилника за прилагането му и решение на общинския съвет управителният съвет на НКЖФ утвърждава промяна
в персонален и числен състав на местни комисии
по чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ, както следва: местна
комисия по чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ при община
Мездра, област Враца (ДВ, бр. 7 от 2012 г.), като:
освобождава Генади Събков Събков – председател
на местната комисия, и утвърждава Нина Димитрова Данколова за нов председател на същата.
Промяната е предложена с Решение № 634, прието
с протокол № 40 от 27.11.2014 г. на Общинския
съвет – гр. Мездра.
Новоутвърденият председател на местната
комисия е легитимен да взема управленски решения и подписва протоколи на същата от деня на
обнародване на решението на управителния съвет
в „Държавен вестник“ и действа през мандата на
предложилия го общински съвет.
Председател:
Д. Иванов
8600

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ОБЩИНА ЦАРЕВО
РЕШЕНИЕ № 605
от 19 ноември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 134, ал. 2, т. 6, чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Царево, реши:
Одобрява представения проект за ПУП – РУП,
обхващащ кв. 114 и кв. 125 в кв. Зона Север по
ПУП на гр. Царево, община Царево, област Бургас,
по силата на който се определя разположението
и очертанието на сградите в план, както и минималните разстояния между тях и до имотните
граници съобразно допустимите за устройствената
зона плътност и интензивност на застрояване,
а именно: Пл. застр. – 40 %; Кинт. – 1,2; Пл.
озел. – мин. 50 %; Н к.к. – 10 м (до 3 ет.).
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в тридесетдневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване от
лицата по чл. 131 ЗУТ чрез Община Царево пред
Административния съд – Бургас.
Председател:
Д. Скулиев
8683

ОБЩИНА ЧИРПАН
РЕШЕНИЕ № 557
от 27 ноември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Чирпан, реши:
Одобрява проекта за ПУП – план за улична
регулация (ПУР) на улица с о.т. 204 – 205 и план
за регулация (ПР) за УПИ I-1003 в кв. 96 по плана на гр. Чирпан. Проектът за ПУР предвижда
промяна на улица с о.т. 204 – 205, вследствие
на което 100 кв. м от улицата се присъединяват
към УПИ I-1003 в кв. 96 по плана на гр. Чирпан.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред А дминистративния съд – Стара Загора,
чрез Общинския съвет – гр. Чирпан, съгласно
разпоредбите на чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
Председател:
Хр. Стефанов
8681

ОБЩИНА С. РУЕН,
ОБЛАСТ БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 432
от 27 ноември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 136,
ал. 1 във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 7
ЗОС Общинският съвет – с. Руен, реши:
Одобрява проекта за изменение на действащ
подробен устройствен план (ПУП) – план за
регулация (ПР), и план за регулация и застрояване (ПРЗ) – с. Трънак, в териториален обхват
урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ-377, 378,
квартал 26, община Руен, област Бургас, съгласно
текстовата и графичната част на проектоплана.

ВЕСТНИК
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Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“,
определен с чл. 215, ал. 4 по реда на чл. 215, ал. 1
ЗУТ, пред Административния съд – Бургас, чрез
Община Руен.
Председател:
Е. Ешереф
8613
1. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Марица“ Оризово – Капитан Андреево,
участък „Любимец – Капитан Андреево“ от км
89+100 до км 108+260, подучастък Път ІІ-80 (Е85) Свиленград – Пъстрогор, от км 0+000 до км
3+490 и пътен възел „Свиленград“ при км 99+280“
в землището на гр. Свиленград, област Хасково,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на
Георги Димитров Бабианичин, собственик на
имот № 136010 в землището на гр. Свиленград,
община Свиленград, които не могат да бъдат установени, за постановяването на Решение № 813
от 21.12.2013 г. на Министерския съвет, с което е
отчуждена част от имот № 136010 в землището на
гр. Свиленград, община Свиленград. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
8691
2. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Марица“ Оризово – Капитан Андреево,
участък „Любимец – Капитан Андреево“ от км
89+100 до км 108+260, подучастък Път ІІ-80 (Е85) Свиленград – Пъстрогор, от км 0+000 до
км 3+490 и пътен възел „Свиленград“ при км
99+280“ в землището на гр. Свиленград, област
Хасково, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на наследниците на Хрисо Димитрова Филева, собственик на
имот № 146004 в землището на гр. Свиленград,
община Свиленград, които не могат да бъдат установени, за постановяването на Решение № 813
от 21.12.2013 г. на Министерския съвет, с което е
отчуждена част от имот № 146004 в землището на
гр. Свиленград, община Свиленград. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
8692
3. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Марица“ Оризово – Капитан Андреево,
участък „Любимец – Капитан Андреево“ от км
89+100 до км 108+260, подучастък Път ІІ-80 (Е85) Свиленград – Пъстрогор, от км 0+000 до км
3+490 и пътен възел „Свиленград“ при км 99+280“
в землището на гр. Свиленград, област Хасково,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на
Никола Анастасов Шишманов, собственик на
имот № 146006 в землището на гр. Свиленград,
община Свиленград, които не могат да бъдат установени, за постановяването на Решение № 813
от 21.12.2013 г. на Министерския съвет, с което е
отчуждена част от имот № 146006 в землището на
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гр. Свиленград, община Свиленград. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
8693
4. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Марица“ Оризово – Капитан Андреево,
участък „Оризово – Харманли“ от км 5+000 до
км 71+011.31 на територията на област Хасково“,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на
Лъчезар Атанасов Тенев, собственик на имот
№ 038053 в землището на с. Ябълково, община
Димитровград, които не могат да бъдат установени, за постановяването на Решение № 419 от
23.06.2014 г. на Министерския съвет, с което е
отчуждена част от имот № 038053 в землището на
с. Ябълково, община Димитровград. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
8694
5. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Марица“ Оризово – Капитан Андреево, участък „Оризово – Харманли“ от км
5+000 до км 71+011.31 на територията на област
Хасково“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Венета
Василева Велкова, собственик на имот № 19060
в землището на с. Поляново, община Харманли,
която не може да бъде намерена на адрес поради
пребиваването є в чужбина, за постановяването на
Решение № 419 от 23.06.2014 г. на Министерския
съвет, с което е отчуждена част от имот № 19060
в землището на с. Поляново, община Харманли.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
8695
11. – Националната спортна академия „Васил
Левски“, София, на основание чл. 3, ал. 1 и 2
ЗРАСРБ и решение на академичния съвет обявява конкурс за академичната длъжност главен
асистент в област на висшето образование 7.
Здравеопознаване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Педагогика
на чуждоезиковото обучение в спорта – английски
език“, за нуждите на секция „Чужди езици“ към
Департамент „Езиково обучение и информационни
технологии“ със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Списъкът на необходимите
документи за заемане на академични длъжности е
определен в Правилника за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на
академични длъжности в Националната спортна
академия „Васил Левски“(НСА). Документи по
конкурса се подават в Центъра за развитие на
академичния състав на НСА „Васил Левски“,
кабинет 403, ет. 4, Студентски град.
8654
20. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурси за: професор по 1.3.
Педагогика на обучението по история (дидак-

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 7

тика на историята) – един; доценти по: 4.1. Физически науки (квантова информатика) – един;
4.5. Математика (числен анализ и геометрично
моделиране) – един; главни асистенти по: 3.1.
Социология, антропология и науки за културата
(социология – обща социология) – един; 1.3. Педагогика на обучението (методика на обучението
по история) – един; 3.1. Социология, антропология и науки за културата (приложни изследователски методики в областта на културата) – един;
4.1. Физически науки (обща физика – механика,
молек улна физика) – един; 3.1. Социологи я,
антропология и науки за културата (етнология
и съвременност) – един; 4.2. Химически науки
(физикохимия – биофизикохимия) – един; 4.5.
Математика (математическа логика) – един; 4.2.
Химически науки (органична химия) – един,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Списъкът с необходимите
документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени
и заемане на академични длъжности в СУ „Св.
Кл. Охридски“. Документи – в ректората, стая
108, София 1504, бул. Цар Освободител 15, тел.
02/987-36-34; 02/9308-701. Приемно време – от
15 до 17,30 ч.
8668
88. – Университетът по архитектура, стро
ителство и геодезия, София, обявява конкурси
по професионално направление 5.7 Архитектура,
строителство и геодезия за: професори по научна
специалност: „Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство (Градоустройство)“
към катедра „Градоустройство“ – един; „Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство (Хидравлика на открити течения и Морска
хидродинамика)“ към катедра „Хидравлика и
хидрология“ – един, двата със срок 2 месеца; доценти по научна специалност: „Хидротехническо
строителство (ВЕЦ и ДС)“ към катедра „Хидротехника“ – един, със срок 2 месеца; „Синтез на
архитектурата с другите изкуства, интериор и
архитектурен дизайн (Интериор)“ към катедра
„Интериор и дизайн в архитектурата“ – един,
със срок 3 месеца; „Синтез на архитектурата
с другите изкуства, интериор и архитектурен
дизайн (Дизайн)“ към катедра „Интериор и дизайн в архитектурата“ – един, със срок 3 месеца;
„Фотограметрия и дистанционни методи“ към
катедра „Фотограметрия и картография“ – един,
със срок 3 месеца; главни асистенти по научна
специалност: „Фотограметрия и дистанционни
методи“ към катедра „Фотограметрия и картография“ – един, със срок 2 месеца; „Водоснабдяване
и канализация“ към катедра „Водоснабдяване,
канализация и пречистване на водите“ – един, със
срок 2 месеца; „Фотограметрия и дистанционни
методи“ към катедра „Фотограметрия и картография“ – един, със срок 3 месеца; по професионално направление 3.8 Икономика за: професор по
научна специалност „Организация и управление
на производството (строителство)“ към катедра
„Организация и икономика на строителството“
със срок 2 месеца; доценти по научна специалност
„Организация и управление на производството
(строителство)“ към катедра „Организация и
икономика на строителството“ – двама, със
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срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в университета, бул. Хр.
Смирненски 1, тел. 963-52-45, в. 449, и 866-90-54.
8638
2. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на план за рeгулация за ул. Богатица
в участъка от бул. Арсеналски до бул. Джеймс
Баучер, м. Лозенец – І част, и м. Лозенец – жилищна група „Южен парк“, който е изложен в район
„Лозенец“. Заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез район „Лозенец“ и район „Триадица“.
8669
19. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – план за улична регулация от
о.т. 489б – о.т. 1003 до о.т. 1008 и улица от о.т. 1003 –
о.т. 1004 – о.т. 1005 – о.т. 1006 до о.т. 1007 и план за
регулация и застрояване за УПИ І – 430, 480, 497,
500, 2759 и план-схема за вертикално планиране
на новопредвидената улица, кв. 180, местност
С. Лозен, район „Панчарево“. Планът е изложен
в район „Панчарево“. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до главния архитект на Столична община чрез район „Панчарево“.
8670
4. – Община Варна на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че e изработен проект на
подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ І-012029 „за
производствено-складови и обслужващи сгради и
съоръжения“, УПИ ІІ-012030 „за производственоскладови и обслужващи сгради и съоръжения“,
УПИ ІІІ-012069 „за производствено-складови и
обслужващи сгради и съоръжения“, УПИ ІV012070 „за производствено-складови и обслужващи сгради и съоръжения“, УПИ V-012071 „за
производствено-складови и обслужващи сгради и
съоръжения“, УПИ VІ-012032 „за производственоскладови и обслужващи сгради и съоръжения“,
УПИ VІІ-012033 „за производствено-складови и
обслужващи сгради и съоръжения“ и УПИ VІІІ000009 „за трафопост“ от кв. 7, УПИ І-012034 „за
производствено-складови и обслужващи сгради и
съоръжения“, УПИ ІІ-012074 „за производственоскладови и обслужващи сгради и съоръжения“,
УПИ ІІІ-012075 „за производствено-складови и
обслужващи сгради и съоръжения“, УПИ ІV-01209,
012037, 012038, 012052, 01253, 01276, 012077, 012078
„за производствено-складови и обслужващи сгради
и съоръжения“, УПИ V-012054 „за производственоскладови и обслужващи сгради и съоръжения“
и УПИ VІ-012055 „за производствено-складови и
обслужващи сгради и съоръжения“ от кв. 6, УПИ
І-012038 „за производствено-складови и обслужващи сгради и съоръжения“ и УПИ ІІ-012064 „за
производствено-складови и обслужващи сгради
и съоръжения“ от кв. 5 и улична регулация от
о.т. 74 до о.т. 102, от о.т. 75 до о.т. 108, от о.т. 100
до о.т. 105, от о.т. 101 до о.т. 103 и източната регулационна линия на улична регулация от о.т. 74
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до о.т. 75 по плана на м. Пред гробище, землище
с. Тополи, община Варна. Проектът е изложен в
техническата служба на кметство – с. Тополи, при
Община Варна. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да прегледат изработения план и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до Община Варна чрез кметство – с. Тополи.
8623
6. – Община Варна на основание чл. 128, ал. 1
във връзка с чл. 128, ал. 10 ЗУТ съобщава, че e
изработен проект на подробен устройствен план
(ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ)
и работен устройствен план (РУП) за УПИ ІІ-342
„за жилищно строителство“, кв. 542, 14 м.р., Варна,
и улична регулация от о.т. 3435 до о.т. 3440. Проектът е изложен в техническата служба на район
„Одесос“ при Община Варна, стая 301, понеделник
и четвъртък от 9 ч. до 12 ч. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да прегледат изработените планове и да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до кмета на район „Одесос“.
8622
36. – Община Велинград съобщава на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за трасе на полустанционарен скивлек ПВС 12 – 7,5 кВт „Старина“ в ПИ
№ 000038 „Старина“ по КВС на с. Юндола, община
Велинград, ЕКАТТЕ 86115. Проектът се намира
в община Велинград, ет. 1, стая № 2 – „КРЗП“.
Заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения в едномесечен срок от обнародването
на обявата в „Държавен вестник“ пред кмета на
община Велинград.
8621
37. – Община Велинград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
частично изменение на влязъл в сила подробен
устройствен план – план за регулация, засягащ
част от кв. 6 и част от кв. 1 по плана на с. Всемирци така, че: 1. вътрешните регулационни
линии на IV-16 в кв. 6 се поставят в съответствие
с одобрените имотни граници по Заповед № 1654
от 13.12.2013 г. на кмета на община Велинград;
2. УПИ № IV в кв. 6 се отрежда освен за имот
пл. № 6 и за имот пл. № 219; 3. променят се регулационните граници на УПИ № V-67 и № VII68 в същия квартал № 6; 4. променя се улица
с ос. т. 18 – 4, като се обособява нова улица с
ос. т. 18 – 18а – 18б – 4 с ширина 5 м по съществуващите намясто огради; 5. обособява се нова
пешеходна алея, съществуваща намясто, с ширина
2,5 м между УПИ № IV-16, № V-67 и № VII-68
в кв. 6; 6. променят се и границите на УПИ IV17 и № Х-68 в кв. 1 по плана на с. Всемирци.
Проектът и съпътстващата го документация се
намират в отдел „КРЗП“ на община Велинград,
ет. 1, стая № 2. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
се запознаят с материалите по преписката и да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за ПУП – ПР до кмета на
община Велинград.
8645
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13. – Община гр. Козлодуй, област Враца,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен подробен устройствен план – специализирана схема за линейната инфраструктура
(ПУП) – окончателен проект на „Близу медиа
енд броудбенд“ – ЕАД, за обект: „Изграждане
на подземна оптична мрежа в ж.к. 1, гр. Козлодуй, област Враца“. Проектът се намира в стая
№ 103 в дирекция „Устройство на територията и
икономически дейности“. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания до общинската администрация.
8644
13. – Община гр. Котел, област Сливен, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – ПР и ПП за външен
водопровод до ПИ 119073 и ПИ 119104 в землището
на с. Медвен, област Сливен. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните могат да
направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
8646
31. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за обект: „Локално
платно от км 223+960 до км 224+265 (дясно),
път I-9 „Варна – Бургас“ в землище на гр. Поморие“, с трасе и сервитут, засягащи поземлени
имоти: ПИ 57491.18.157 – нива, собственост на
„Янадел“ – ЕООД, и Трайчо Петров Павлов, ПИ
57491.18.188 – лозе, собственост на Димитър Богомилов Пюскюлев, ПИ 57491.18.190 – лозе, собственост на Начо Иванов Радев, ПИ 57491.18.273 – нива,
собственост на наследници Ортодокс Костадинов
Къчоолу, ПИ 57491.18.401 – лозе, собственост на
Евтим Иванов Стоянов, ПИ 57491.18.402 – лозе,
собственост на Лилия Иванова Йовева, ПИ
57491.18.406 – лозе, собственост на Надежда Михайлова Стоянова, ПИ 57491.18.413 – лозе, собственост на Начо Иванов Радев, ПИ 57491.18.643 – лозе,
собственост на Димитрина Петрова Неделчева,
ПИ 57491.18.644 – лозе, собственост на Михаил
Петров Петров-Георгиев, ПИ 57491.18.645 – лозе,
собственост на Роса Петрова Момчева, ПИ
57491.18.681 – полски път, общинска публична собственост, ПИ 57491.18.687 – полски път, общинска
публична собственост, ПИ 57491.18.695 – полски
път, общинска публична собственост, и ПИ
57491.18.655 – урбанизирана територия, собственост на „Интермодал консулт“ – ЕООД, и „Плеона“ – ЕООД. Проектът за ПУП – ПП е изложен
в сградата на Община Поморие, ул. Солна 5. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
проекта до Община Поморие в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
8678
48. – Община Симеоновград на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
ПУП – парцеларен план за обект „Реконструкция и електрификация на жп линия Димитровград – Свиленград, фаза 4.1: Димитр овград – Харманли, част: Реконструкция на съществуващи
ВЛ 20 kV“, с възложител Национална компания
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„Железопътна инфраструктура“. Проектът е изработен за териториите, засегнати от проектните
трасета за реконструкция на четири съществуващи въздушни електропроводни линии 20 kV
при пресичането им с проектното трасе на жп
линията. Целта на парцеларния план е да се
определят площите за отчуждаване и площите
с ограничено право на ползване, необходими за
осъществяването на проектите за реконструкция
на въздушните електропроводни линии. Проектът е разгледан на Общински експертен съвет
по устройство на територията и е допуснат с
решение, вписано в протокол № 21 от 25.11.2014 г.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните могат да се запознаят с проекта
(който се намира в стая № 22 на общината) и да
направят писмени възражения, предложения и
искания по него до общинската адинистрация.
8676
244. – Областният управител на Софийска
област на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с
чл. 148, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е издадено Разрешение
за строеж № 6 от 1.12.2014 г. на „Дънди Прешъс
Металс Челопеч“ – ЕАД, за строеж „Подобрения
в съществуващ тръбопровод от дренажна помпена
станция до чашата на хвостохранилище „Челопеч“,
намиращ се в УПИ I – 80323.76.44, 80011.44.106,
80011.44.107, 80011.053.093, 80011.053.126, кв. 1 в
землището на с. Челопеч, община Челопеч, и в
землището на с. Чавдар, община Чавдар, Софийска област. Разрешението за строеж подлежи на
обжалване пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез областния управител
на Софийска област.
8614
69. – Община гр. Троян, област Ловеч, съобщава на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ, че е изработен
проект за подробен устройствен план – план за
регулация (ПУП – ПР) за частично изменение
на уличната регулация на кръстовища с ОТ
800 – 801 между квартали 34, 78, 37 и 80 по плана
на с. Орешак. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
8615
86. – Община Угърчин на основание чл. 128,
ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици на
поземлени имоти в масив 32 по кадастралната
карта на землището на с. Микре, че е изработен
проект на подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за елементите на техническата инфраструктора извън
границите на урбанизираните територии за ПИ
№ 48060.32.3, част от ПИ № 48060.32.22, част от
ПИ № 48060.32.23 и част от ПИ № 48060.32.44 в
м. Команското, с. Микре, община Угърчин, обособени в УПИ І, отреден „За добив на подземни
богатства и трафопост“. Подробният устройствен план – план за регулация и застрояване
(ПУР – ПРЗ) и ел. схемата към него за захранване
на новообразувания УПИ I се намират в стая
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№ 106, ет. 1 в сградата на Община Угърчин за
разглеждане от заинтересованите лица през всеки
работен ден от седмицата. Заинтересованите лица
в 30-дневен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“, след като се запознаят с
проекта и схемите, могат да направят мотивирано
възражение, предложение или искане по проекта,
ако имат такива. Възраженията, предложенията
или исканията се подават чрез кмета на Община
Угърчин до общинската адвимистрация на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
8688
87. – Община Угърчин на основание чл. 128,
ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици на
поземлени имоти в масив 32 по кадастралната
карта на землището на с. Микре, че е изработен
проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) на елементите на техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии за обект: Ел. схема
към ПУП – ПРЗ, обслужваща новообразувания,
УПИ І в м. Команското, с. Микре, община Угърчин, обособен от: ПИ № 48060.32.3, част от ПИ
№ 48060.32.22, част от ПИ № 48060.32.23 и част
от ПИ № 48060.32.44 и отреден „За добив на
подземни богатства и трафопост“. Подробният
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
и ел. схемата се намират в стая № 106 на първия
етаж в сградата на Община Угърчин за разглеждане от заинтересованите лица през всеки работен ден от седмицата. Заинтересованите лица
в 30-дневен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“, след като се запознаят с
проекта и схемите, могат да направят мотивирано
възражение, предложение или искане по проекта,
ако имат такива. Възраженията, предложенията
или исканията се подават чрез кмета на община
Угърчин до общинската адвимистрация на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
8689
29. – Община с. Струмяни, област Благоевград,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ,
че е изработен подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Електронна оптична
съобщителна мрежа на „Вайтъл – И“ – ЕООД,
от кабелна шахта на път III-1082, през с. Вълково
до с. Микрево“. Проектът е изложен в сградата
на общината, дирекция „ОССИД“, ет. 3, стая 306,
и може да бъде разгледан всеки работен ден от
8,30 до 17 ч. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация, с. Струмяни, пл. Седми април 1, п.к. 2825.
8677
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Зора-001“, София, на основание
чл. 14, ал. 2 и 3 от устава на сдружението и чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
27.01.2015 г. в 10 ч. в София, бул. Цар Борис III
№ 126, ет. 5, при следния дневен ред: 1. освобождаване на Валери Емилов Митков като член на
сдружението на основание чл. 30, ал. 1 от устава;
2. освобождаване на Валери Емилов Митков като
член на управителния съвет на сдружението на
основание чл. 12, ал. 3 от устава; 3. освобождаване
на Емил Ганчев Попов като член на сдружението
на основание чл. 30, ал. 1 от устава; 4. освобождаване на Емил Ганчев Попов като член на
управителния съвет на сдружението на основание
чл. 12, ал. 3 от устава; 5. избор на нови членове на сдружението и членове на управителния
съвет на мястото на освободените. Писмените
материали по дневния ред са на разположение
на членовете в деловодството на сдружението по
адреса на управление от 9 до 17 ч. всеки работен
ден и ще бъдат предоставени при поискване на
лицата, които по закон представляват членовете
или техни представители с нотариално заверени
пълномощни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час
по-късно, на същото място и при същия дневен
ред и може да се проведе колкото и членове да
се явят съгласно разпоредбите на чл. 15 от устава
на сдружението.
8639
1. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Ловеч, на основание чл. 81 от Закона
за адвокатурата свиква редовно общо отчетно
събрание на колегията на 31.01.2015 г. в 9 ч. в
заседателната зала на хотел „Президиум“ – Ловеч,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
адвокатския съвет през 2014 г.; 2. отчет на контролния съвет; 3. отчет на дисциплинарния съд; 4.
отчет за изпълнение на бюджета на САК – Ловеч,
за 2014 г. и приемане на бюджет за финансовата
2015 г.; 5. приемане и гласуване на отчетите; 6.
избор на делегати за общото събрание на адвокатите от страната; 7. разни.
8684
28. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Търговище, на основание чл. 81, ал. 2
ЗА свиква редовно общо отчетно събрание на
колегията на 31.01.2015 г. в 10 ч. в залата на
колегията на ул. Лилия 4, вх. А, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на адвокатския
съвет през 2014 г.; 2. доклад на контролния съвет
за дейността през 2014 г.; 3. отчет на дисцип
линарния съд за 2014 г.; 4. приемане бюджет
на колегията за финансовата 2015 г.; 5. избор
на делегати за общото събрание на адвокатите
в страната; 6. разни. При липса на кворум на
основание чл. 81, ал. 4 ЗА събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
8655
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