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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Закон за ратифициране на Финансовия договор между Република България
и Европейската инвестиционна банка
(проект „България – съфинансиране по
Фондовете на ЕС 2014 – 2020 г. (СПЗ)“)
 Закон за ратифициране на Договора
за заем между Република България и
ЕЙЧ ЕС БИ СИ БАНК ПИ ЕЛ СИ, СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ, СИТИБАНК, ЕН ЕЙ
(клон Лондон) и „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД – в ролята на регистратори и упълномощени водещи организатори, и „УНИКРЕДИТ БАНК“ АГ
(клон Лондон) – в ролята на агент
 Решение за приемане на процедурни
правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и
публично оповестяване на документи
и изслушване на кандидати за главен
инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
 Решение за приемане на процедурни
правила за избор на главен инспектор
в Инспектората към Висшия съдебен
съвет
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Министерски съвет
 Постановление № 394 от 11 декември 2014 г. за изменение и допълнение
на Устройствения правилник на Министерството на земеделието и храните, приет с Постановление № 188
на Министерския съвет от 2013 г.

5

 Постановление № 395 от 11 декември 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2014 г. 16
 Постановление № 396 от 11 декем
ври 2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2014 г. за изплащане на стипендии по Програмата
на мерките за закрила на деца с изя
вени дарби от държавни и общински
училища през 2014 г., приета с Постановление № 93 на Министерския съвет от 2014 г.
17

 Постановление № 397 от 11 декември 2014 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/
бюджетни програми по бюджета на
Министерството на околната среда
и водите за 2014 г.
 Постановление № 398 от 11 декември 2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите
на общините за 2014 г. за финансово
осигуряване на дейности по Национална програма „На училище без отсъствия“, одобрена с Решение № 221
на Министерския съвет от 2014 г. за
одобряване на национални програми за
развитие на средното образование
 Постановление № 399 от 11 декември 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2014 г. за
изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства
за физическо възпитание и спорт
 Постановление № 400 от 11 декември 2014 г. за изменение и допълнение
на Постановление № 268 на Министерския съвет от 2011 г. за създаване
на Съвет за електронно управление
 Постановление № 401 от 11 декември 2014 г. за одобряване на вътрешно
компенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/
бюджетни програми по бюджета на
Министерството на правосъдието
за 2014 г.
 Постановление № 402 от 11 декември 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2014 г. за
изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с
изявени дарби от държавни и общински училища през 2014 г., приета с Пос
тановление № 93 на Министерския
съвет от 2014 г.
 Постановление № 403 от 11 декември 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи за сметка на резерва
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за непредвидени и/или неотложни разходи в частта за структурни и допълнителни фискални мерки по чл. 1,
ал. 2, раздел II, т. 4.1.3 от Закона за
държавния бюджет на Република България за 2014 г. по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
за 2014 г.
Постановление № 404 от 12 декември 2014 г. за одобряване на вътрешно
компенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/
бюджетни програми по бюджета
на Министерството на финансите
за 2014 г.
Постановление № 405 от 12 декември 2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за бюджетите на
общините за 2014 г.
Постановление № 406 от 12 декември 2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на
общините за 2014 г.
Постановление № 407 от 12 декември 2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2014 г. за финансово осигуряване на дейности по
национални програми, одобрени с Решение № 221 на Министерския съвет
от 2014 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното
образование
Постановление № 408 от 12 декември 2014 г. за изменение на Постанов
ление № 93 на Министерския съвет
от 2014 г. за приемане на Програма на
мерките за закрила на деца с изявени
дарби от държавни и общински училища
през 2014 г.
Постановление № 409 от 12 декември 2014 г. за одобряване на средства
от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II,
т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Постановление № 410 от 12 декември
2014 г. за одобряване на средства от
резерва за непредвидени и/или неот-
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ложни разходи по чл. 1, ал. 2, раздел II,
т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Постановление № 411 от 12 декември 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2014 г. за
изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с
изявени дарби от държавни и общински училища през 2014 г., приета с Пос
тановление № 93 на Министерския
съвет от 2014 г.
Постановление № 412 от 12 декември
2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на разделеното Министерство на икономиката и
енергетиката за 2014 г. за погасяване
на всички взаимни вземания между Федерална република Германия и Република България във връзка с щетата
по казуса „Цемеко“ – ООД“
Решение № 807 от 4 декември 2014 г.
за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3
от Закона за подземните богатства,
в площта „Блок 1-22 Терес“, разположена в изключителната икономическа
зона на Република България в Черно
море, и за уведомление за предоставяне на разрешение чрез конкурс
Решение № 808 от 4 декември 2014 г.
за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3
от Закона за подземните богатства,
в площта „Блок 1-14 Силистар“, разположена в континенталния шелф и изключителната икономическа зона на
Република България в Черно море, и за
уведомление за предоставяне на разрешение чрез конкурс
Решение № 814 от 11 декември 2014 г.
за определяне на дните за религиозни
празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през
2015 г.
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 290
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Финансовия
договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект
„България – съфинансиране по Фондовете
на ЕС 2014 – 2020 г. (СПЗ)“), приет от ХLІII
Народно събрание на 11 декември 2014 г.
Издаден в София на 12 декември 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов

ЗАКОН

за ратифициране на Финансовия договор
между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект „България – съфинансиране по Фондовете на ЕС
2014 – 2020 г. (СПЗ)“)
Член единствен. Ратифицира Финансовия договор между Република България и
Европейската инвестиционна банка (проект
„България – съфинансиране по Фондовете
на ЕС 2014 – 2020 г. (СПЗ)“), подписан на 27
ноември 2014 г.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 11 декември 2014 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
8764

УКАЗ № 291
На основание чл. 98, т. 4 от Конституция
та на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Договора за
заем между Република България и ЕЙЧ ЕС
БИ СИ БАНК ПИ ЕЛ СИ, СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ, СИТИБАНК, ЕН ЕЙ (клон Лондон)
и „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ А Д – в ролята
на регистратори и упълномощени водещи

организатори, и „УНИКРЕДИТ БАНК“ АГ
(клон Лондон) – в ролята на агент, приет от
ХLIIІ Народно събрание на 12 декември 2014 г.
Издаден в София на 12 декември 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов

ЗАКОН

за ратифициране на Договора за заем между
Република България и ЕЙЧ ЕС БИ СИ БАНК
ПИ ЕЛ СИ, СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ, СИТИБАНК, ЕН ЕЙ (клон Лондон) и „УНИКРЕДИТ
БУЛБАНК“ АД – в ролята на регистратори
и упълномощени водещи организатори, и
„УНИКРЕДИТ БАНК“ АГ (клон Лондон) – в
ролята на агент
Чл. 1. Ратифицира Договора за заем между
Република България и ЕЙЧ ЕС БИ СИ БАНК
ПИ ЕЛ СИ, СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ, СИТИБАНК, ЕН ЕЙ (клон Лондон) и „УНИКРЕДИТ
БУЛБАНК“ АД – в ролята на регистратори
и упълномощени водещи организатори, и
„УНИКРЕДИТ БАНК“ АГ (клон Лондон) – в
ролята на агент, подписан на 8 декември 2014 г.
Чл. 2. Законът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 12 декември 2014 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
8788

РЕШЕНИЕ

за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати,
представяне и публично оповестяване на
документи и изслушване на кандидати за
главен инспектор в Инспектората към Висшия
съдебен съвет
Народното събрание на основание чл. 132а,
ал. 2 във връзка с чл. 86 от Конституцията на
Република България във връзка с чл. 89, ал. 7
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
Приема процедурни правила за условията и
реда за предлагане на кандидати, представяне
и публично оповестяване на документи и изслушване на кандидати за главен инспектор
в Инспектората към Висшия съдебен съвет:

С Т Р.
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1. Издигане на кандидатури и представяне на документи на кандидатите за главен
инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет.
Предложенията за кандидати за главен
инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет се правят до Комисията по правни
въпроси в писмена форма от народни представители или парламентарни групи в срок до
30 януари 2015 г., включително. Юридически
лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност,
висши училища и научни организации могат
да предлагат кандидатури за главен инспектор
в Инспектората към Висшия съдебен съвет
на парламентарните групи и народните представители.
Предложенията се придружават с писмени мотиви и към тях се прилагат следните
документи:
– писмено съгласие на кандидата по образец – приложение № 1 към решението;
– подробна автобиография;
– ксерокопие от диплома за завършено
висше юридическо образование;
– дек ларация по образец – приложение
№ 2 към решението, че не е налице обстоятелството по чл. 18, ал. 1, т. 10 от Закона за
съдебната власт;
– документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискванията за стаж;
– свидетелство за съдимост;
– удостоверение от Националната следствена служба.
Предложените кандидати трябва да отговарят на изискванията на чл. 42, ал. 1 и 2 от
Закона за съдебната власт.
Всеки кандидат представя на Комисията
по правни въпроси:
– концепция за работата си като главен
инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет на хартиен и електронен носител;
– декларация за имотното си състояние
и произхода на средствата за придобиването
на имуществото си по образец, утвърден от
министъра на правосъдието.
2. Публично оповестяване на документите.
Предложенията заедно с документите по
т. 1 се публикуват на специалната секция на
интернет страницата на Народното събрание.
Публикуват се и името, и мотивите на народния представител, предложил съответната
кандидатура.
Публикуването на предложенията и документите се извършва в съответствие със
Закона за защита на личните данни и Закона
за защита на класифицираната информация.
Юри ди ческ и лица с нестопанска цел,
регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и
научни организации могат да представят на
Комисията по правни въпроси становища за
кандидата, включващи и въпроси, които да му
бъдат поставяни. Становищата и въпросите се
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изпращат по пощата на адрес: гр. София, пл.
Княз Александър I № 1, Комисия по правни
въпроси, или по електронен път на e-mail:
kpv1@parliament.bg. Анонимни становища и
сигнали не се разглеждат.
Становищата и въпросите се публикуват
на специалната секция в интернет страницата
на Народното събрание и на интернет страницата на Инспектората към Висшия съдебен
съвет. Не се публикуват конкретни данни,
съставляващи класифицирана информация,
както и факти от интимния живот на лицата.
3. Проверка за допускане на кандидатите
до изслушване.
Комисията по правни въпроси на отделно
заседание, предхождащо изслушването, проверява дали предложените кандидати отговарят
на изискванията за заемане на длъжността
главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет и представените от тях
документи.
В случай че Комисията по правни въпроси
установи, че кандидат не е представил всички необходими документи, тя го уведомява,
че може да ги представи в срок от 5 дни от
уведомлението.
До изслушване не се допускат кандидати,
които:
– не отговарят на изискванията по чл. 42,
ал. 2 от Закона за съдебната власт;
– не са представили документите по т. 1.
След извършване на проверката Комисията
по правни въпроси изготвя списък на кандидатите, които са допуснати до изслушване.
Списъкът се изготвя по азбучен ред на личните имена на кандидатите и се публикува на
специалната секция на интернет страницата
на Народното събрание.
4. Изслушване на допуснатите кандидати
за главен инспектор в Инспектората към
Висшия съдебен съвет.
Комисията по правни въпроси изслушва
само допуснатите кандидати по поредността
им в списъка.
Вносителят на предложението представя
кандидата в изложение до 2 минути.
На кандидата се дава възможност да допълни данни от професионалната си биография и
да представи концепцията си за работа като
главен инспектор в Инспектората към Висшия
съдебен съвет в изложение до 15 минути за
всеки кандидат.
Народните представители могат да задават
въпроси към кандидата, включително и такива
от становищата, постъпили от юридически
лица с нестопанска цел, регистрирани за
осъществяване на общественополезна дейност,
висши училища и научни организации. Времето за изложение на въпросите е до 3 минути.
На всеки кандидат се предоставя право
на отговор след задаването на въпрос към
него. Времето за отговор на всеки въпрос е
до 3 минути.
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Заседанието на Комиси я та по п равни
въпроси е публично и се излъчва в реално
време в интернет чрез специалната секция на
интернет страницата на Народното събрание.
5. Комисията по правни въпроси изготвя
подробен доклад за проведеното изслушване на
кандидатите за главен инспектор, към който
се прилага списък на кандидатите, участвали
в изслушването, подреден по азбучен ред на
личните им имена.
Решението е прието от 43-то Народно съб
рание на 11 декември 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Приложение № 1
към Решение за приемане на процедурни
правила за условията и реда за предлагане на
кандидати, представяне и публично оповестяване на документи и изслушване на кандидати за главен инспектор в Инспектората
към Висшия съдебен съвет
Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният/ата ...........................................
..............................................., с ЕГН …………………………,
л.к. № ……………………..., изд. на …...………………….
от МВР ……………...............................……….............…..,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм съгласен/на да бъда предложен/а за
главен инспектор в Инспектората към Висшия
съдебен съвет.
Декларатор: ....................

Приложение № 2
към Решение за приемане на процедурни
правила за условията и реда за предлагане на
кандидати, представяне и публично оповестяване на документи и изслушване на кандидати за главен инспектор в Инспектората
към Висшия съдебен съвет
Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният/ата ...........................................
..............................................., с ЕГН …………………………,
л.к. № ……………………..., изд. на …...………………….
от МВР ……………...............................……….............…..,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
не съм дисциплинарно освободен от длъжност
изборен член на Висшия съдебен съвет.
Декларатор: ....................
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РЕШЕНИЕ

за приемане на процед у рни правила
за избор на главен инспектор в Инспектората
към Висшия съдебен съвет
Народното събрание на основание чл. 132а,
ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 89, ал. 7 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
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РЕШИ:
Приема следните процедурни правила за
избор на главен инспектор в Инспектората
към Висшия съдебен съвет:
1. Кандидатите се представят от вносител
на предложението по поредността им, определена в списък, изготвен по азбучен ред на
личните имена на кандидатите – до 2 минути.
2. Комисията по правни въпроси представя
доклад за проведеното изслушване.
3. След представянето на док лада Народното събрание провежда разискванията
по представените кандидатури по реда на
Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание. По време на разискванията народните представители могат да
поставят въпроси към кандидатите.
4. След приключване на разискванията
кандидатите за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет могат да
правят изказвания и да отговарят на зададени
към тях въпроси – до 10 минути.
5. Гласуването се извършва по поредността,
определена в списъка на кандидатите.
6. Избран е кандидатът, който е получил
най-много гласове при изпълнено изискване
за мнозинството за произвеждането на този
избор, определено в чл. 132а, ал. 2 от Конституцията на Република България.
Решението е прието от 43-то Народно съб
рание на 11 декември 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 394
ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Министерството на земеделието и храните, приет с Постановление № 188
на Министерския съвет от 2013 г. (обн., ДВ,
бр. 77 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 91 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В т. 9 думите „бюджетни кредити“ се
заменят с „бюджет“.
2. В т. 18 думите „бюджетни кредити“ се
заменят с „бюджет“.
§ 2. В чл. 9, ал. 1 думите „директора на
дирекция „Връзки с обществеността и протокол“ се заменят с „ръководителя на звеното
за връзки с обществеността“.
§ 3. В чл. 12 основният текст се изменя така:
„Чл. 12. Ръководителят на звеното за връзки
с обществеността:“.
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§ 4. В чл. 18 навсякъде думите „бюджетни
кредити“ се заменят с „бюджет“.
§ 5. В чл. 19, ал. 1, изречение първо думите
„със средства, получени от републиканския
бюджет“ се заличават.
§ 6. В чл. 20 навсякъде думите „бюджетни
кредити“ се заменят с „бюджет“.
§ 7. В чл. 21, ал. 1, т. 28 накрая се поставя
запетая и се добавя „както и поддържането
на системите за видеонаблюдение в сградата
на министерството“.
§ 8. В чл. 23 т. 2 – 5 се изменят така:
„2. дирекция „Административно и правно
обслужване“;
3. дирекция „Финансово управление“;
4. дирекция „Инвестиции и управление на
собствеността“;
5. дирекция „Електронно управление“;“.
§ 9. В чл. 24 навсякъде думите „бюджетни
кредити“ се заменят с „бюджет“.
§ 10. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Основният текст се изменя така:
„Чл. 25. Дирекция „Административно и
правно обслужване“:“.
2. Създават се нови т. 1 – 4:
„1. координира техническата дейност по
подготовката и съгласуването на проекти
на актове на министерството и организира
внасянето им за разглеждане на заседания на
Министерския съвет;
2. осигурява необходимата информация
на членовете на политическия кабинет и на
главния секретар на министерството относно
провеждането на заседанията на Министерския съвет;
3. организира информирането на политичес
кия кабинет и на служителите на министерството относно актове на Министерския съвет,
които засягат или са свързани с дейността на
министерството;
4. организира дейността по съгласуване,
одобряване и изпращане за обнародване в
„Държавен вестник“ на нормативни актове,
които се издават от министъра.“
3. Досегашните т. 1 – 4 стават съответно
т. 5 – 8.
4. Досегашната т. 5 става т. 9 и в нея думите
„бюджетни кредити“ се заменят с „бюджет“.
5. Досегашните т. 6 – 16 стават съответно
т. 10 – 20.
6. Досегашната т. 17 става т. 21 и в нея
думите „бюджетни кредити“ се заменят с
„бюджет“.
§ 11. В чл. 26 се правят следните изменения:
1. Основният текст се изменя така:
„Чл. 26. Дирекция „Финансово управление“:“.
2. В т. 2, 3, 5 и 7 думите „бюджетни кредити“ се заменят с „бюджет“.
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3. В т. 8 думите „извънбюджетните сметки и фондове“ се заменят със „сметките за
средства от Европейския съюз“.
4. В т. 10, 13 и 21 думите „бюджетни кредити“ се заменят с „бюджет“.
5. Точки 23 – 34 се отменят.
§ 12. Член 27 се изменя така:
„Чл. 27. Дирекция „Инвестиции и управление на собствеността“:
1. подпомага министъра при осъществяване
на концесионната политика и дейността по
предоставяне на концесии и обекти, предоставени за управление на министерството или
на второстепенните разпоредители с бюджет
към министъра;
2. организира провеждането на процедурите
за предоставяне на концесии на обекти, предоставени за управление на министерството
или на второстепенните разпоредители с
бюджет към министъра;
3. подготвя становища по предоставените
проекти на актове във връзка с прилагането
на Закона за концесиите;
4. организира и осъществява контрол по
изпълнението на концесионните договори и
задълженията на концесионера по концесионния договор на обекти, предоставени за
управление на министерството или на второстепенните разпоредители с бюджет към
министъра;
5. подготвя и изпраща до Националния
концесионен регистър данните за сключените
концесионни договори и документацията за
архивното досие на концесията;
6. отговаря за спазването на нормативните
актове при експлоатацията на концесиите
и осигурява поддръжката на собствеността
на министерството и на недвижимите имоти – държавна собственост, предоставени на
министерството за управление;
7. поддържа регистър на недвижимите
имоти – държавна собственост, предоставени
за управление на министерството;
8. предлага предприемане на разпоредителни действия по отношение на недвижимите имоти и движимите вещи – държавна
собственост, предоставени за управление на
министерството, с цел постигане на максимална ефективност;
9. изготвя становища за разпоредителни
действия по отношение на недвижимите имоти
и движимите вещи – държавна собственост,
предоставени на професионалните гимназии
и училища – второстепенни разпоредители с
бюджет към министъра;
10. осигурява разпределението на помещенията в сградата на министерството за
ползване от служителите на съответното административно звено по изработена и одобрена
от главния секретар план-схема;
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11. участва в разработването и поддържането на правилата за пропускателния режим
и на плана за охраната на министерството;
12. осигурява поддържането и функционирането на оборудването и електронната
техника в сградата на министерството;
13. организира и осъществява цялостното
техническо обслужване на министерството с
транспорт, както и дейностите по регистрация
на моторни превозни средства, застраховане,
поддръжка и ремонт, годишни прегледи;
14. отговаря за снабдяването, съхраняването, стопанисването и използването на
стоково-материалните ценности;
15. организира и осигурява почистването и
отговаря за санитарно-хигиенните условия в
административните сгради на министерството
и прилежащите им терени, както и организира извършването на текущата поддръжка на
административната сграда на министерството,
инвентара и техниката.“
§ 13. Член 28 се изменя така:
„Чл. 28. Дирекция „Електронно управление“:
1. изготвя и провежда секторна стратегия
за електронното управление в министерството и във второстепенните разпоредители с
бюджет към министъра в съответствие със
Стратегията за електронно управление в Република България;
2. разработва програми за реализация на
Секторната стратегия, включително ресурсното осигуряване на мерките по нея;
3. координира дейностите по прилагането
на Закона за електронното управление и подзаконовите нормативни актове по прилагането
му в министерството и във второстепенните
разпоредители с бюджет;
4. отговаря за изменението на нормативни
актове, регламентиращи предоставянето на
административни услуги, с цел съобразяването
им със Закона за електронното управление;
5. отговаря за изпълнението на решенията на Съвета по електронно управление в
обхвата на структурите на министерството
и второстепенните разпоредители с бюджет;
6. отговаря за реинженеринга на процесите
по предоставяне на административни услуги
с цел преминаване към предоставянето им и
по електронен път;
7. отговаря за реализирането на електронни
административни услуги в съответствие със
Закона за електронното управление и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
8. отговаря за общосистемната интеграция
на електронния документооборот и електронната идентификация в структурата на
министерството в съответствие със Закона
за електронното управление и подзаконовите
нормативни актове по прилагането му;
9. отговаря за въвеждането и внедряването
на системи в структурата на министерството,
свързани с електронното правителство, и за
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въвеждането на правила и технологии за информационна сигурност и оперативна съвместимост на документите и данните, обменяни
между администрациите, в съответствие с
действащата нормативна уредба;
10. отговаря за интеграцията на ИКТ системите на министерството с цел унификация
на данни и е-услуги;
11. отговаря за интеграцията на ИКТ системите на министерството към централните
системи на електронното правителство в
съответствие с изискванията на наредбите за
оперативна съвместимост и информационна
сигурност;
12. осигурява съвместно с органите по
сигурността на информацията защитата на
класифицирана информация в електронен вид;
13. участва и съгласува дейностите в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет по доставка на хардуер,
софтуер и системни решения в съответствие
с изискванията за оперативна съвместимост
и информационна сигурност;
14. участва в разработването на прогнозите
и проектобюджета на министерството, както и
в изпълнението на програмите от програмния
бюджет на министерството;
15. организира и осигурява техническата
поддръжка на информационно-комуникационната инфраструктура на министерството,
системния софтуер и хардуера;
16. осигурява поддържането и функционирането на системата за електронен документооборот и организира издаването, използването, подновяването и прекратяването на
удостоверения за електронен подпис;
17. поддържа служебните регистри на потребителите за достъп до компютърната мрежа
на министерството и компютърната техника;
18. поддържа и актуализира вътрешната
информационна система – интранет;
19. проучва, съгласува и контролира закупуването на нов хардуер, както и внедряването
на регистри, база данни и нови съвременни
технологии с цел повишаване на сигурност
та и ефективността на съществуващите информационни и комуникационни системи
и въвеждането на нови софтуерни решения
в министерството и във второстепенните
разпоредители с бюджет към министъра в
съответствие с изискванията на Закона за
електронното управление;
20. осигурява провеждането на информационната политика на министерството, като
планира и координира осъществяването є;
21. отговаря за предоставяне на информацията в съответствие с конституционните права
на гражданите след вземане на решение от
компетентните и упълномощените лица по
Закона за достъп до обществена информация;
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22. информира обществеността за политиката на министерството и за осъществяваните
от него програми и дейности;
23. организира публичните изяви на служителите на министерството и на админис
тративните структури към него;
24. отговаря за координацията на взаимоотношенията с браншовите организации,
функциониращи в областта на земеделието
и горите;
25. осъществява методическо ръководство
и координация на връзките на административните структури към министерството с
обществеността;
26. организира проучването и анализирането на общественото мнение преди, по време
и след провеждането на определена политика
на министерството и анализира публикациите в средствата за масово осведомяване за
дейността на министерството;
27. работи в координация със звената за
връзки с обществеността на Министерския
съвет и на другите министерства и ведомства;
28. съгласува подготвените от парламентарния секретар отговори на министъра на
въпроси и питания по време на парламентарния контрол в Народното събрание;
29. отговаря за дизайна, поддържането и
ежедневното актуализиране на българската
и английската версия на официалния интернет сайт на министерството, като публикува
информация;
30. изготвя и координира програмата на
министъра и на ръководството на министерството;
31. организира и осъществява дейностите
по регистрирането и движението на документалния фонд на министерството посредством
Автоматизираната система за управление на
документооборота;
32. класира в дела, систематизира и съхранява съгласно Номенклатурата на делата със
срокове за съхраняването им всички документи, създадени от дейността на министерството;
33. организира и осъществява дейностите
по използването на документите, съхранявани
в деловодството и в учрежденския архив на
министерството;
34. предоставя справки за състоянието и
движението на документите, регистрирани в
Автоматизираната система за управление на
документооборота;
35. осигурява техническото обслужване на
администрацията на министерството, като
предоставя ку риерски услуги и извършва
размножаване на документи за нуждите на
администрацията;
36. организира дейностите по предоставяне
на информация и административни услуги на
физически и юридически лица.“
§ 14. Член 30 се изменя така:
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„Чл. 30. Специализираната администрация
е организирана във:
1. Главна дирекция „Земеделие и регионална политика“ с едно териториално звено – Център „Поддържане на бази данни на
Системата за идентификация на земеделските
парцели“ (СИЗП) със статут на дирекция, със
седалище София;
2. дирек ци я „Поземлени отношени я и
комасация“;
3. дирекция „Търговски дружества и държавно участие“;
4. дирекция „Развитие на горския сектор“;
5. дирекция „Пазарни мерки и организации
на производители“;
6. дирекция „Директни плащания и промоции“;
7. дирекция „Анализ и стратегическо планиране“;
8. дирекция „Наука, образование и иновации“;
9. дирекция „Държавни помощи и регулации“;
10. дирекция „Европейска координация и
международни отношения“;
11. дирекция „Развитие на селските райони“;
12. дирекция „Морско дело и рибарство“;
13. дирекция „Политики по агрохранителната верига“;
14. дирекция „Биологично земеделие и
растениевъдство“;
15. дирекция „Животновъдство“;
16. дирекция „Хидромелиорации“.“
§ 15. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 накрая се поставя запетая и се
добавя „в това число на областните дирекции
„Земеделие“;
б) в т. 6 думите „дейностите на регионалните центрове“ се заменят с „дейността на
център“.
2. В ал. 2:
а) в основния текст думите „Регионалните
центрове“ се заменят с „Център“;
б) в т. 1 думите „дешифрират“, „анализират“ и „извършват“ се заменят съответно с
„дешифрира“, „анализира“ и „извършва“;
в) в т. 2 думата „отразяват“ се заменя с
„отразява“;
г) в т. 3 думата „контролират“ се заменя
с „контролира“;
д) в т. 4 думите „контролират“ и „обучават“ се заменят съответно с „контролира“ и
„обучава“;
е) в т. 5 думата „извършват“ се заменя с
„извършва“;
ж) в т. 6 думата „обучават“ се заменя с
„обучава“;
з) в т. 7 думата „оказват“ се заменя с
„оказва“;
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и) в т. 9 думите „предоставят“ и „участват“ се заменят съответно с „предоставя“ и
„участва“.
§ 16. В чл. 33 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „държавните предприятия“ се заменят с „Държавно предприятие
„Кабиюк“.
2. В т. 3 думите „държавните предприятия“ се заменят с „Държавно предприятие
„Кабиюк“.
3. В т. 4 думите „държавните предприятия“ се заменят с „Държавно предприятие
„Кабиюк“.
4. Точка 6 се изменя така:
„6. координира планирането и провеждането на възлаганите обществени поръчки
от Държавно предприятие „Кабиюк“ и от
търговските дружества;“.
5. В т. 8 думите „както и по отношение
на държавните предприятия“ се заменят с
„и Правилника за устройството и дейността
на Държавно предприятие „Кабиюк“, приет с
Постановление № 228 на Министерския съвет
от 2004 г. (ДВ, бр. 78 от 2004 г.)“.
6. Точки 11 – 27 се отменят.
§ 17. Създават се чл. 33а и 33б:
„Чл. 33а. Дирекция „Развитие на горския
сектор“:
1. участва в разработването на нормативни актове в областта на горското и ловното
стопанство;
2. разработва и осъществява контрол върху
изпълнението на Националната стратегия за
развитие на горския сектор;
3. подпомага министъра при координацията
и контрола по изпълнението на Стратегическия
план за развитие на горския сектор, годишни
програми за изпълнение на приоритети и други
документи, свързани с държавната политика
в областта на горското стопанство;
4. подпомага министъра при упражняване
на правата му като орган на управление и
контрол на държавните предприятия по Закона
за горите, в т. ч.:
а) при определяне на районите на дейност;
б) при създаване и закриване на териториални поделения и при определяне на техния
район на дейност и седалище;
в) при подготовката и провеждането на
конкурси за избор на директори;
г) осъществява контрол по прилагането на
правилниците за организацията и дейността;
д) организира изготвянето, анализира, отчита и контролира изпълнението на годишните
финансови планове;
е) контролира, обобщава и отчита изпълнението на инвестиционната политика и
капиталовите разходи;
ж) при вземане на решение за разпределение на печалбата и за покриване загубата
на държавните предприятия;
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з) при вземане на решение за изразходване на средствата по фондовете, създавани и
управлявани от държавните предприятия, и
контролира тяхното изпълнение;
и) извършва анализ на годишните финансови отчети и/или годишните доклади
за дейността на държавните предприятия и
подготвя становище на министъра относно
одобрението им;
к) изготвя становища и прави предложения
до министъра за подобряване на организацията и дейността на държавните предприятия;
л) при вземане на решения за учредяване
на вещни права и ипотеки и при съгласуване
на искания за отдаване под наем на имоти – собственост на държавните предприятия,
или предоставени им за управление, които не
са горски територии;
м) при вземане на решение за отдаване
под наем или под аренда на горски територии – държавна собственост, предоставени за
управление на държавните предприятия по
Закона за горите;
н) при закупуване, разпореждане, бракуване
или ликвидация на дълготрайни материални
активи с балансова стойност над 30 000 лв.;
о) изготвя анализи и становища до министъра, свързани с одобряване ползването на
кредити от държавните предприятия;
п) организира и подпомага участието на
държавните предприятия в проекти в Програмата за развитие на селските райони и по
други програми, финансирани по Структурните фондове на Европейския съюз;
р) подпомага държавните предприятия
за разработването на годишни програми за
обучение на работниците и служителите им
в областта на горското стопанство;
с) като координира и контролира дейността на държавните предприятия, свързана с
маркетинга, търговията и реализацията на
дървесина;
т) координира и контролира дейността на
държавните предприятия, свързана с дългосрочното договаряне на добива и продажбата
на дървесина;
у) координира и контролира ловностопанската дейност в държавните предприятия
съгласно Закона за горите и Закона за лова
и опазване на дивеча;
5. подпомага участието на държавните
предприятия по Закона за горите във връзка
с изпълнението на европейските проекти,
стратегии, планове за действие, регламенти,
директиви и др., свързани с тяхната дейност;
6. координира и осъществява контакти
със заинтересуваните страни във връзка с
функциите на дирекцията и дейностите на
държавните предприятия по Закона за горите;
7. събира, анализира и предоставя информация за състоянието и тенденцията на пазарите
на дървесина и недървесни горски продукти;
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8. координира и анализира изпълнението
на горскостопанските планове за горските
територии – държавна собственост;
9. анализира и контролира дейността на
държавните предприятия по Закона за горите;
10. събира, обобщава и анализира информацията, получена от държавните предприятия,
свързана с дейността им, в т. ч. за планираните
и проведените обществени поръчки;
11. осъществява контакти и координация с
Агенцията за държавна финансова инспекция
във връзка с постъпващите в дирекцията
доклади за извършени финансови инспекции;
12. изготвя становища по предложения
за уедряване на поземлени имоти, когато се
засягат горски територии – държавна собственост, включени в района на дейност на
държавното предприятие;
13. организира дейността по предоставяне за
управление от общините на поземлени имоти
в горски територии, представляващи горски
автомобилни пътища – държавна собственост;
14. подпомага министъра при упражняване на правомощията му за провеждане на
конкурси за съвместно извършване на дейностите по чл. 9, ал. 9, т. 1 – 6 от Закона за
лова и опазване на дивеча на територията на
държавните ловни стопанства, както и при
провеждане на конкурси за стопанисване и
ползване на дивеча в дивечовъдните участъци;
15. изразява становище по предложения за
промяна на границите на ловностопанските
райони на държавните ловни стопанства, както
и на дивечовъдните участъци, стопанисвани
от държавни горски стопанства;
16. осъществява контрол по прилагането на
наредбата по чл. 95, ал. 1 от Закона за горите;
17. подпомага министъра при определяне на
държавната политика в областта на горското
и ловното стопанство;
18. организира създаването, координира и
подпомага работата на Националния съвет
по горите.
Чл. 33б. Дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“:
1. подпомага министъра при провеждане
на националната политика по прилагане на
Общата селскостопанска политика (ОСП) на
Европейския съюз в областта на пазарните
мерки и на организациите на производители;
2. изготвя стратегии, планове за действие,
оценки на прилагането и други програмни
документи в областта на пазарните мерки и
на организациите на производители;
3. разработва и съгласува проекти на нормативни и административни актове, свързани
с прилагането на пазарни мерки и свързани
с организациите на производители;
4. изготвя и съгласува схемите и мерките за пазарна подкрепа на земеделските
производители и предложения за тяхното
финансиране съгласно законодателството на
Европейския съюз;
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5. оказва методическа помощ на дирекциите в министерството и на Разплащателната
агенция при прилагане на пазарните мерки
и на политиката за създаване на организации
на производители;
6. осъществява взаимодействието със съответните служби на Европейската комисия,
Съвета на ЕС и Европейския парламент във
връзка с политиката по прилагане на ОСП в
областта на пазарните мерки и на организациите на производители;
7. организира и подпомага дейността по
признаване на организации на производители,
асоциации на организации на производители
и междубраншови организации;
8. упражнява контрол на признатите организации на производители за спазване на
критериите за признаване и поддържа бази
данни за тях;
9. участва във въвеждането и контрола на
системи за договаряне в определени сектори
на земеделието;
10. участва в подготовката и провеждането на преговорите за либерализация на
търговията със селскостопански стоки между
Европейския съюз и трети страни във връзка
със съществуващи или сключване на нови
споразумения;
11. участва в изпълнението на функциите
и задълженията на Република България във
връзка с членството на Европейския съюз в
Световната търговска организация;
12. организира и координира изпълнението
на дейностите по прилагането на търговските
механизми на ОСП и режима на стоките извън
Анекс 1 на Договора за функционирането на
Европейския съюз.“
§ 18. Член 34 се изменя така:
„Чл. 34. Дирекция „Директни плащания
и промоции“:
1. подпомага министъра при провеждане
на националната политика по прилагане на
ОСП в областта на директните плащания,
системата за кръстосаното съответствие и
промоциите на земеделски продукти;
2. изготвя стратегии, планове за действие,
анализи и оценки на прилагането и други програмни документи в областта на директното
подпомагане на земеделските производители
и промоциите на земеделски продукти;
3. изготвя и съгласува схемите и мерките за
директно подпомагане на земеделските производители съгласно законодателството на ЕС;
4. изготвя и съгласува предложения за финансиране на схемите и мерките за директно
подпомагане на земеделските производители
и промоциите на земеделски продукти в съответствие с правилата на ЕФГЗ;
5. разработва и съгласува проекти на нормативни и административни актове, свързани
с предоставянето на директни плащания,
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с промоциите на земеделски продукти и с
прилагането на системата на кръстосаното
съответствие;
6. разработва и съгласува ръководства и
методики за прилагане на системата на кръстосаното съответствие;
7. оказва методическа помощ на Разплащателната агенция при прилагане на схемите
за директно подпомагане на земеделските
производители, на промоциите на земеделски
продукти, както и на системата на кръстосаното съответствие;
8. оказва методическа помощ на дирекциите в министерството при прилагане на
схемите и мерките за директно подпомагане
и на промоциите на земеделски продукти;
9. изпълнява функциите на национален
компетентен орган за разработване, приемане
и одобряване на промоционални програми
съгласно европейското законодателство;
10. осъществява взаимодействието със съответните служби на Европейската комисия
и Съвета на ЕС във връзка с политиката на
директното подпомагане на земеделските
производители и нейното прилагане, както
и на политиката за промоции на земеделски
продукти.“
§ 19. Член 35 се изменя така:
„Чл. 35. Дирекция „Анализ и стратегическо
планиране“:
1. събира и обобщава информация от всички
информационни масиви и бази данни, администрирани в системата на министерството,
с цел разработване на анализи, стратегии и
планове в областта на земеделието;
2. анализира макроикономическите показатели, състоянието на отрасъла и тенденциите
в неговото развитие;
3. определя и анализира външни и вътрешни фактори на влияние върху системата на
земеделието с цел улесняване вземането на
оперативни решения и оценка на рисковете;
4. идентифицира и разработва стратегически цели, изискващи дългосрочно планиране
в земеделието, предвижда тенденциите за развитие, както и интегрирането им в конкретен
стратегически документ;
5. координира дейности за постигане на
съгласуваност и обвързаност при формулирането на политики за развитие на аграрния
сектор, приоритети, цели и мерки за тяхната
реализация;
6. подпомага процеса на формиране на общата политическа рамка за аграрния сектор,
обхващаща националните приоритети и цели
в аспекта на прилагане на ОСП на Европейския съюз и инструментите є за финансово
въздействие;
7. подпомага дефинирането на ежегодните
цели и приоритети на министерството в съответствие с програмата на правителството
и с други стратегически документи;
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8. изготвя ежегодния доклад за дейността на
министерството и подчинените му структури;
9. разработва и разпространява ситуационно-перспективни анализи за основни селскостопански продукти с цел подпомагане
при вземането на решения от стопанските
субекти в аграрния сектор;
10. разработва годишен доклад за състоянието и развитието на земеделието (Аграрен
доклад) съгласно чл. 3 от Закона за подпомагане на земеделските производители;
11. осъществява наблюдение и анализ на
развитието на местния и международните
пазари на земеделски продукти и предоставя
информация на земеделските производители;
12. извършва анализ и оценка на структурата и изменението на цените на земеделската
продукция;
13. осъществява наблюдение на движението
на цените на основни хранителни продукти
по веригата на предлагане;
14. докладва ценова информация на Европейската комисия в сроковете и по начина,
определени в правото на Европейския съюз;
15. осъществява и други задачи във връзка
с дейността на политическия кабинет, възложени чрез главния секретар.“
§ 20. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 накрая се добавя „и иновациите“.
2. В т. 5 след думите „учениците и“ се
добавя „учените и дава“.
3. В т. 8 думите „бюджетни кредити“ се
заменят с „бюджет“.
4. В т. 9 думите „бюджетни кредити“ се
заменят с „бюджет“.
5. Точка 10 се изменя така:
„10. осигурява и предоставя на дирекция
„Финансово управление“ необходимата информация за извършване на корекции по
бюджетите на професионалните гимназии и
училища – второстепенни разпоредители с
бюджет към министъра;“.
6. В т. 11 думите „бюджетни кредити“ се
заменят с „бюджет“.
7. Точка 14 се изменя така:
„14. председателства и ръководи работата
на Комисията по чл. 23 от Наредба № 12 от
2009 г. за условията и реда за придобиване и
отнемане на правоспособност за работа със
земеделска и горска техника, издадена от
министъра на земеделието и храните (обн.,
ДВ, бр. 35 от 2009 г.; изм., бр. 82 от 2011 г.);“.
8. Създават се т. 15 – 21:
„15. методически ръководи работата на
научните организации в системата на Селскостопанската академия в съответствие с
програмата на правителството и осъществява
координация с висши учебни заведения, като
предоставя информация относно нововъведения и научни постижения в областта на
земеделския сектор;
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16. ръководи и контролира разработването
на планове, методики и иновативни предложения от краткосрочен и дългосрочен характер
по отношение на професионалното образование и обучение и научните изследвания в
аграрния сектор;
17. формулира и възлага на Селскостопанската академия разработването на тематични
проекти, като осъществява мониторинг за
тяхното изпълнение и устойчивост;
18. съвместно с браншовите организации
в земеделския сектор и научните институти
от системата на Селскостопанската академия
формулира разработването на научни проекти
с приложен характер според потребностите
на практиката, съобразени с приоритетните
области в земеделието;
19. изгражда и поддържа информационна
система с база данни за разработените проекти – резултати и устойчивост; постижения
в областта на иновациите в аграрния сектор;
20. систематизира и подготвя публикации
за иновационни решения съвместно със Селскостопанската академия – резултат от научни
изследвания и реализирани партньорства по
Европейското партньорство за иновации;
организира представителни проучвания за
нуждите от иновации в аграрния сектор по
подсектори и направления;
21. подпомага министъра при осъществяване на дейностите, свързани с осъвременяване
на учебните планове и учебните програми на
професионалните гимназии в системата на
министерството.“
§ 21. В чл. 37 точки 7, 12, 13, 14 и 15 се
отменят.
§ 22. В чл. 38 се създават т. 20 – 26:
„20. осъществява контакти с посолствата
на чужди държави в Република България по
повод уреждане на протоколни и делови срещи
с ръководството на министерството;
21. изготвя и координира програмите за
посещение в страната на официални гости
на министъра и на ръководството на министерството;
22. осъществява протоколната кореспонденция на министъра и съдейства при осигуряването на преводи от и на български език;
23. подготвя необходимите документи и
организира протоколно задграничните командировки на служителите на министерството,
на ръководителите на второстепенните разпоредители в системата на министерството и на
едноличните търговски дружества с държавно
участие, в които правата на държавата като
собственик на капитала се упражняват от
министъра;
24. осигурява протоколната логистика при:
а) национални празници и мероприятия с
церемониален характер на други организации
с участието на министъра и на ръководството
на министерството;
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б) посещения на чужди делегации в страната на ниво министър и заместник-министър;
в) пътувания в страната и в чужбина на министъра и ръководството на министерството;
г) работни и официални срещи на министъра
и ръководството на министерството;
25. координира и контролира организирането, провеждането и протоколното осигуряване
на официални и работни срещи, семинари и
дискусии с участието на министъра и ръководството на министерството;
26. отговаря за прилагането на протоколните стандарти на Република България в
министерството.“
§ 23. В чл. 39, т. 11 думите „с дирекция
„Връзки с обществеността и протокол“ се
заменят със „със звеното за връзки с обществеността“.
§ 24. Създава се чл. 39а:
„Чл. 39а. Дирекция „Морско дело и рибарство“:
1. подпомага министъра при провеждане
на държавната политика в областта на рибарството, прилагането на Общата рибарска
политика и определ яне на националните
приоритети в тази област;
2. участва в разработването на нормативни
актове, свързани с прилагането на Общата
политика по рибарство и прилагането на
държавната политика в областта на рибарството, в съответствие със законодателството
на Европейския съюз;
3. разработва и/или съгласува проекти на
нормативни актове, свързани с управлението,
ползването и опазването на рибните ресурси
във водите на Република България;
4. участва в разработването на стратегии,
програми и проекти за развитие на рибарството
и опазване на рибните ресурси;
5. подпомага дейността на министъра по
контрол и мониторинг на Изпълнителната
агенция по рибарство и аквакултури като управляващ орган на Програмата за морско дело и
рибарство с цел гарантиране изпълнението на
изискванията на европейското законодателство
и прилагане на националната (държавната)
политика в областта на рибарството;
6. осъществява надзор върху контролните
функции на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури;
7. контролира изготвянето и предоставянето на Европейската комисия на доклади
относно баланса между риболовния капацитет на флота и възможностите за риболов и
изпълнението на националната програма за
събиране на данни съгласно изискванията на
европейското законодателство;
8. участва в разработването на схемите
за национално подпомагане в областта на
рибарството в съответствие с европейското
законодателство за държавните помощи;
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9. подпомага министъра при осъществяването на дейността по управление на националните квоти за риболов, предоставени на
Република България съгласно регламентите
на Съвета за определяне на възможностите за
риболов на определени рибни запаси и групи
рибни запаси, приложими в Черно море;
10. координира дейностите на министерството с Министерството на околната среда
и водите, както и с други ведомства и организации, имащи отношение към устойчивото
развитие на рибните ресурси.“
§ 25. Член 40 се изменя така:
„Чл. 40. Дирекция „Политики по агрохранителната верига“:
1. подпомага министъра при разработването, координирането и прилагането на
държавната политика в областта на качеството и безопасността на храните и фуражите,
здравеопазването на животните и хуманното
отношение към тях, здравето на растенията и
растителния репродуктивен материал;
2. разработва и/или съгласува проекти на
нормативни актове, свързани с безопасността на храните и фуражите, здравеопазването
на животните и хуманното отношение към
тях, здравето на растенията и растителния
репродуктивен материал;
3. коорд и н и ра изг о т вя не т о на ед и нен
многогодишен национален план за контрол
в изпълнение на чл. 41 от 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, и
годишен доклад за изпълнение на единния
многогодишен национален план за контрол;
4. подпомага методически структурите на
министерството по безопасност на храни и фуражи, здравеопазване на животните и хуманно
отношение към тях, здраве на растенията и
растителния репродуктивен материал;
5. координира дейностите на министерството с Министерството на здравеопазването
и с други ведомства и организации, имащи
отношение към качеството и безопасността
на храните и фуражите, здравеопазването
на животните и хуманното отношение към
тях, здравето на растенията и растителния
репродуктивен материал;
6. координира дейността на лабораториите
към министерството, извършващи лабораторни анализи по хранителната верига;
7. осъществява функции на национална
контактна точка по Кодекс Алиментариус
и координира ефективното функциониране
на дейностите по Кодекс Алиментариус в
България;

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3

8. приема заявления за предлагане на генетично модифицирани организми на пазара
като продукти или съставка на продукти и
участва в Комисията по генетично модифицирани организми;
9. води и поддържа в електронен вид публичен регистър на издадените от министъра
разрешения за пускане на пазара на генетично
модифицирани организми;
10. изгражда и поддържа Система за бързо
предупреждение за храни и фуражи (R ASFF)
в Република България и изпълнява ролята на
национално звено за контакт на системата;
11. координира дейността на министерството с браншовите организации по отношение
на качеството и безопасността на храните и
фуражите, здравеопазването на животните
и хуманното отношение към тях, здравето
на растенията и растителния репродуктивен
материал;
12. участва в осъществяване на съвместна
дейност с Европейския орган по безопасност
на храните, Световната здравна организация,
Организацията за прехрана и земеделие, Кодекс Алиментариус, Световната организация
за здравеопазване на животните и с други
международни организации по безопасност
на храните и фуражите, здравеопазване на
животните и хуманно отношение към тях,
здраве на растенията и растителния репродуктивен материал;
13. участва в работата на работните групи
към Съвета на ЕС в конфигурацията му „Селско
стопанство и рибарство“ и към Европейската
комисия по въпросите от компетентността
на дирекцията;
14. участва в работата на Постоянния комитет по растения, животни, храни и фуражи,
Кодекс Алиментариус и на работните групи
към него;
15. участва в изготвянето на становища и
позиции за участие в работните органи към
Съвета на Европа, Съвета на ЕС и Европейската комисия по въпросите от компетентността
на дирекцията;
16. участва при разработването на държавната профилактична програма и на Списъка
на заразните болести по чл. 118, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и
програмите за надзор върху заразните болести;
17. извършва одит и верификация на официалния контрол, осъществяван от Българската
агенция по безопасност на храните;
18. извършва одити на звената за контакт
по Системата за бързо предупреждение за
храни и фуражи, разположени в Българската
агенция по безопасност на храните, и методически ги ръководи;
19. провежда обучения на експертите от
звената за контакт по Системата за бързо
предупреждение за храни и фуражи в Република България;
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20. издава удостоверения за съответствие
с качествените характеристики на млечните
продукти по Българския държавен стандарт
(БДС);
21. води и поддържа публичен регистър на
издадените от министъра удостоверения за
съответствие с качествените характеристики
на млечните продукти по БДС;
22. извършва проверки за установяване
на съответствие със законодателството в областта на безопасността на храни и фуражи,
здравеопазването на животните и хуманното
отношение към тях, здраве на растенията и
растителния репродуктивен материал;
23. изпълнява задълженията по Постановление № 165 на Министерския съвет от 2004 г.
за организацията и координацията на обмена
на информация за технически регламенти
и правила за услуги на информационното
общество и за установяване на процедурите,
свързани с прилагането на някои национални
технически правила за продукти, законно
предлагани на пазара на друга държава членка (обн., ДВ, бр. 64 от 2004 г.; изм. и доп.,
бр. 91 от 2005 г., бр. 40 от 2006 г., бр. 48 от
2009 г. и бр. 52 от 2011 г.), като контактна
точка за системата на Министерството на
земеделието и храните по Директива 98/34/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета
от 22 юни 1998 г., установяваща процедура за
предоставянето на информация в сферата на
техническите стандарти и регламенти и правила относно услугите на информационното
общество, отговорна за нотификацията пред
Министерството на икономиката;
24. изпълнява и други задачи, възложени
от министъра или от ресорния заместникминистър.“
§ 26. Член 41 се изменя така:
„Чл. 41. Дирекция „Биологично земеделие
и растениевъдство“:
1. подпомага министъра при осъществяването и изпълнението на държавната политика в
областта на растениевъдството, биологичното
земеделие и политиката на качество;
2. съвместно с областните дирекции „Земеделие“ извършва обследване на земеделски
култури за установяване на моментното им
състояние съобразно агроклиматичните условия и изготвя доклад до министъра;
3. подпомага дейността на министъра при
управление на дейността на риска и кризите,
насочени към противодействие и компенсиране на щети при природни бедствия и приравнени към тях неблагоприятни климатични
условия;
4. подпомага министъра при осъществяването на мониторинг върху дейността на
изпълнителните агенции в областта на растениевъдството;
5. участва в състава на Държавната сортова комисия по приемане на нови сортове от
земеделски култури, в Съвета по продукти
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за растителна защита, в Експертната комисия за регистрация на торове, подобрители
на почвата, биологично активни вещества
и хранителни субстрати, в Комисията по
предоставяне на земи от ДПФ по чл. 24а,
ал. 2, т. 1 и 2 ЗСПЗЗ и в Експертния съвет
за издаване на лицензи за промишлена обработка на тютюн;
6. участва в дейността на Консултативния
съвет по зърното;
7. участва в заседания на управителните
комитети в секторите – влакнодайни култури, хмел, зърно, плодове и зеленчуци към
Европейската комисия, и в работни групи
към Съвета на ЕС;
8. участва в разработването, наблюдението,
актуализирането и контрола върху Условията
за поддържане на земята в добро земеделско
и екологично състояние;
9. участва и изготвя информация за ситуацията на българския пазар на растителни
продукти чрез изготвени позиции за заседания
на Управителния комитет на Европейската
комисия и на работни групи към Съвета на ЕС;
10. изпраща на Европейската комисия информация чрез системата ISAMM;
11. изпълнява функциите на компетентно
звено при провеждане на политиката на Европейския съюз и на националната политика
в областта на биологичното земеделие, и на
политиката на качество, както и на надзора
и контрола;
12. участва: в разработването и съгласуването на нормативни актове, в работни групи и
комитети към Европейската комисия и Съвета
в областта на биологичното земеделие и на
политиката на качество;
13. изготвя годишни доклади до Европейската комисия в съответствие с Регламент
(ЕО) № 834/2007 на Съвета от 2007 г. относно
биологичното производство и етикетирането
на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91;
14. поддържа база данни на лицата, получили разрешение да осъществяват контрол за
съответствие на биологичното производство, и
на лицата, които с цел търговия произвеждат
по биологичен начин или внасят в страната
растения и/или животни, растителни и/или
животински продукти и храни от растителен
и/или животински произход;
15. изпълнява функциите на национален
компетентен орган съгласно европейското
законодателство за земеделски продукти и
храни със защитени географски означения и
с традиционно специфичен характер;
16. участва в разработването на проекти
на нормативни актове в областта на маркетинговите стандарти за качество на пресни
плодове и зеленчуци;
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17. обменя информаци я с Българската
агенция по безопасност на храните относно
контрола на качеството на пресни плодове
и зеленчуци;
18. обработва постъпващата оперативна
информация в областта на растениевъдството от областните дирекции „Земеделие“ и
изготвя бюлетин;
19. подпомага министъра при провеждането
на националната политика и политиката на
Европейския съюз в областта на тютюно
производството.“
§ 27. Член 43 се изменя така:
„Чл. 43. Дирекция „Хидромелиорации“:
1. контролира изпълнението на дейностите
по напояване на земеделските земи;
2. представя на министъра доклад за резултатите от извършени проверки за нормалното
провеждане на поливния сезон и извършването
на услугата „водоподаване за напояване“;
3. участва в разработването на проекти на
нормативни актове в областта на хидромелиорациите и комплексното използване на
водните ресурси;
4. организира и координира дейност та
по разработване на проекти и програми за
развитие на хидромелиорациите, включително за изграждане, ремонт и поддържане на
хидромелиоративния фонд, с цел ефективно
използване на водите за напояване;
5. предлага за включване в инвестиционната
програма на министерството за проектиране, изграждане, ремонт и реконструкция на
хидромелиоративни обекти;
6. контролира упражняването на инвеститорски контрол върху обектите, включени в
инвестиционната програма на министерството, както и върху обектите, финансирани от
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет;
7. създава и поддържа технически регистър
на хидромелиоративните обекти за напояване,
както и регистър на обектите за предпазване
от вредното въздействие на водите – публична
държавна собственост;
8. участва в разработването на националния водностопански план и в съставянето
на водните и водностопанските баланси на
страната в частта им, свързана с напояването;
9. предлага възлагането на доклади за оценка на въздействието върху околната среда и
други екологични анализи при изграждането
и ремонта на хидромелиоративни обекти;
10. организира извършването на технико-икономически оценки за състоянието и
използваемостта и участва при разработването на инвестиционни проекти и програми
за развитие на хидромелиоративния фонд и
при разглеждането им в експертния техникоикономически съвет;
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11. организира провеждането на техникоикономически съвет за разглеждане, приемане
и одобряване на предварителни (прединвестиционни) проучвания и проектни разработки
от инвестиционното проектиране за обектите
от хидромелиоративната инфраструктура;
12. подпомага министъра при упражняване
на функциите му на надзорен орган съгласно
Закона за сдружения за напояване (ЗСН);
13. създава и поддържа регистър на сдруженията за напояване по ЗСН;
14. дава становища по придобиването и
отнемането от сдруженията за напояване на
правото на ползване върху обектите от хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника на територията на сдружението, включена в имуществото на еднолични
търговски дружества с държавно имущество;
15. контролира извършването на охраната на
комплексните и значими язовири – публична
държавна собственост на министерството;
16. предлага за включване в бюджетната
прогноза на министерството средствата съгласно чл. 10, ал. 1 от Методиката за определяне
размера на несправедливата финансова тежест
въз основа на нетните разходи, понесени от
т ърговско дружество „Напоителни системи“ – ЕАД, на което със закон е възложено
задължението за извършване на обществена
услуга за защита от вредното въздействие на
водите на територията на цялата страна, приета с Постановление № 364 на Министерския
съвет от 2014 г. (ДВ, бр. 94 от 2014 г.);
17. изпълнява дейностите по чл. 13, ал. 3
от Методиката за определяне размера на несправедливата финансова тежест въз основа
на нетните разходи, понесени от търговско
дружество „Напоителни системи“ – ЕАД, на
което със закон е възложено задължението за
извършване на обществена услуга за защита
от вредното въздействие на водите на територията на цялата страна;
18. изпълнява дейности по Правилника
за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и
подпомагане към Министерския съвет;
19. съдейства при издаване на актове за
собственост на обектите за предпазване от
вредното въздействие на водите и на комплексните и значими язовири – публична
държавна собственост на министерството;
20. изготвя два пъти в годината – за всяко
шестмесечие, доклад за състоянието на язовирите, на съоръженията към тях, дигите на река
Дунав, коригираните участъци на вътрешните
реки, напоителните и отводнителни системи
и съоръжения, включително отводнителните
помпени станции, на територията на цялата
страна;
21. събира и предоставя информация на
комисията, определена със заповед на министъра, която съгласно изискванията на
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§ 4б, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за водите приема
ежегодно отчет за направените разходи при
извършване на обществена услуга за защита
от вредното въздействие на водите от „Напоителни системи“ – ЕАД;
22. участва при разработване на инструкция за одобряване на проекти за инвестиции в напоително оборудване по схемата на
държавна помощ „Помощ за инвестиции в
напоително оборудване чрез преотстъпване
на корпоративен данък“;
23. създава и поддържа регистър на язовирите от системата на министерството и подпомага дейностите по тяхното паспортизиране.“
§ 28. Приложението към чл. 15, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение
към чл. 15, ал. 2
Обща численост на персонала в Министерството
на земеделието и храните – 602 щатни бройки
Политически кабинет
16
в т.ч.:
експертни и технически сътрудници
11
Главен секретар
1
Инспекторат
15
финансови контрольори
2
дирекция „Вътрешен одит“
15
дирекция „Сигурност“
10
дирекция „Наблюдение, координация и
17
контрол на Разплащателната агенция“
Обща администрация
146
в т.ч.:
дирекция „Човешки ресурси“
16
дирек ци я „А дминист ративно и правно
обслужване“
30
дирекция „Финансово управление“
23
дирекция „Инвестиции и управление на
собствеността“
34
дирекция „Електронно управление“
30
дирекция „Обществени поръчки“
13
Специализирана администрация
380
в т.ч.:
Главна дирекция „Земеделие и регионална
политика“
69
в т.ч.:
Централно управление
41
Център „Поддържане на бази данни на
СИЗП“ – София
28
дирекция „Поземлени отношения и комасация“
45
дирекция „Търговски дружества и държавно
участие“
13
дирекция „Развитие на горския сектор“
17
дирекция „Пазарни мерки и организации
на производители“
14
дирекция „Директни плащания и промоции“
18
дирекция „Анализ и стратегическо планиране“
16
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дирекция „Наука, образование и иновации“ 11
дирекция „Държавни помощи и регулации“ 17
ди рек ц и я „Европейска координац и я и
международни отношения“
24
дирекция „Развитие на селските райони“ 50
дирекция „Морско дело и рибарство“
13
дирекция „Политики по агрохранителната
верига“
21
дирекция „Биологично земеделие и растениевъдство“
16
дирекция „Животновъдство“
23
дирекция „Хидромелиорации“
13“

Заключителна разпоредба
§ 29. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8769

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 395
ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на правосъдието
за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер 11 740 лв. по бюджета на Министерството на правосъдието за 2014 г. за изплащане на обезщетения през 2014 г. по Решение
№ 295 на Министерския съвет от 2013 г. за
одобряване на едностранни декларации по
делата „Хрисафова-Ванцова и други срещу
България“ (жалба № 55521/07) и „Косеков
срещу България“ (жалба № 15650/06) пред
Европейския съд по правата на човека.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2014 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на правосъдието“, бюджетна програма „Правна рамка за функционирането на съдебната
система“ по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2014 г.
Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат показателите по чл. 13, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г.
Чл. 4. Министърът на правосъдието да
извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на правосъдието за 2014 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния
бюджет за 2014 г.
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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 правосъдието.
§ 3. 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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ниците от общинските училища, разпределени
съгласно приложението.
Чл. 2. Сумата по чл. 1 да се осигури за
сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2014 г.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 89, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
във връзка с чл. 2 от Постановление № 93 на
Министерския съвет от 2014 г. за приемане
на Програма на мерките за закрила на деца
с изявени дарби от държавни и общински
училища през 2014 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите и на
кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
10 декември 2014 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

8779

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 396
ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери за
2014 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени
дарби от държавни и общински училища
през 2014 г., приета с Постановление № 93
на Министерския съвет от 2014 г. (обн., ДВ,
бр. 37 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 92 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителни трансфери
по бюджетите на общините за 2014 г. в размер
32 940 лв. за изплащане на стипендии на уче-

Приложение
към чл. 1
№ по
ред

Община

Област

Трето тримесечие на 2014 г.
брой стипендии

сума (лв.)
810

1.

Бургас

Бургас

1

2.

Варна

Варна

4

2835

3.

Велико Търново

Велико Търново

4

3240

4.

Враца

Враца

1

810

5.

Балчик

Добрич

1

945

6.

Луковит

Ловеч

1

945

7.

Пазарджик

Пазарджик

1

675

8.

Пловдив

Пловдив

4

2565

9.

Разград

Разград

1

1215

10.

Сливен

Сливен

1

675

11.

Столична община

София град

12

9315

12.

Самоков

Софийска област

1

1215

13.

Казанлък

Стара Загора

1

675

14.

Стара Загора

Стара Загора

3

2160

15.

Хасково

Хасково

3

2160

16.

Ямбол

Ямбол

ОБЩО:
8780

3

2700

42

32 940
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 397
ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на околната среда и
водите за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики и бюджетна програма „Администрация“ по бюджета на Министерството на
околната среда и водите за 2014 г., както следва:
1. намаляване на утвърдените разходи по
„Политика в областта на управление на водите“ с 1 119 779 лв.;
2. намаляване на утвърдените разходи по
„Политика в областта на управление на отпадъците и опазване на почвите“ с 267 514 лв.;
3. намаляване на утвърдените разходи по
„Политика в областта на опазване на чистотата
на атмосферния въздух“ с 85 939 лв.;
4. намаляване на у твърдените разходи
по „Политика в областта на Националната
система за мониторинг на околната среда и
информационна обезпеченост“ със 177 112 лв.;
5. намаляване на утвърдените разходи по
„Политика в областта на предотвратяването
и контрола на замърсяването и управлението
на химикалите“ с 294 120 лв.;
6. намаляване на утвърдените разходи по
„Политика в областта на управление на дейностите по изменение на климата“ с 9442 лв.;
7. увеличаване на утвърдените разходи по
„Политика в областта на опазване на биологичното разнообразие“ със 112 324 лв.;
8. увеличаване на утвърдените разходи по
„Политика в областта на повишаване на екологичното съзнание и култура“ с 68 695 лв.;
9. увеличаване на утвърдените разходи
по бюджетна програма „Администрация“ с
1 772 887 лв.
Чл. 2. Министърът на околната среда и
водите да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на околната среда
и водите за 2014 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните
финанси и чл. 78, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на околната среда и
водите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
15 декември 2014 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8781
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 398
ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери
по бюджетите на общините за 2014 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „На училище без отсъствия“,
одобрена с Решение № 221 на Министерския
съвет от 2014 г. за одобряване на национални
програми за развитие на средното образование
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 234 699 лв., разпределени по общини съгласно приложението, за финансиране на
дейности, изпълнявани от общински училища
по Националната програма „На училище без
отсъствия“, мярка „Без свободен час“.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1
да се осигурят за сметка на намаление на
утвърдените разходи по „Политика в област
та на всеобхватно, достъпно и качествено
образование и обучение в предучилищното
възпитание и подготовка и училищното образование. Учене през целия живот“, бюджетна
програма „Училищно образование“, по бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2014 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия
за делегираните от държавата дейности за
сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета
на Министерството на образованието и науката за 2014 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2014 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 350 на Министерския съвет от 2014 г. за одобряване на
допълнителни трансфери за 2014 г. за финансово осигуряване на дейности по национални
програми за развитие на средното образование за 2014 г., одобрени с Решение № 221 на
Министерския съвет от 2014 г. (ДВ, бр. 93
от 2014 г.), се правят следните изменения и
допълнения:
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1. В чл. 1, ал. 1 числото „3 150 107“ се
заменя с „3 149 337“.
2. В приложението към чл. 1, ал. 1:
а) на ред „Варна“, в колона 5 числото
„4620“ се заменя с „3850“ и в колона 6 числото
„153 657“ се заменя със „152 887“;
б) на реда след ред „Суворово“, в колона 5
числото „34 650“ се заменя с „33 880“ и в колона 6 числото „232 474“ се заменя с „231 704“;
в) на ред „Мъглиж“, в колона 3 числото
„3080“ се заменя с „3850“ и в колона 6 числото
„6028“ се заменя с „6798“;
г) на ред „Павел баня“, в колона 3 числото
„1540“ се заменя с „2310“ и в колона 6 числото
„3850“ се заменя с „4620“;
д) на ред „Стара Загора“, в колона 3 числото „11 550“ се заменя с „10 010“ и в колона
6 числото „71 702“ се заменя със „70 162“;
е) на ред последен, в колона 1 се добавя
„общо за националната програма“, в колона
5 числото „764 544“ се заменя със „763 774“
и в колона 6 числото „3 150 107“ се заменя
с „3 149 337“.
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 89, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и
науката и на кметовете на общини.
§ 4. Постановлението влиза в сила от
10 декември 2014 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 1
Трансфери по бюджетите на общините за
финансиране на дейности, изпълнявани от
общински училища по Национална програма „На училище без отсъствия“, мярка „Без
свободен час“

Област

1
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград

Община

2
Банско
Благоевград
Гоце Делчев
Кресна
Сатовча
Струмяни
Хаджидимово
Якоруда

Одобрени
средства
за периода
1.09. –
31.10.2014 г.
3
230
4 358
735
203
1 623
728
1 311
413

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 9

1

2

Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Варна
Варна
Варна
Варна
Варна
Варна
Велико Търново
Велико Търново
Велико Търново
Велико Търново
Велико Търново
Велико Търново
Велико Търново
Велико Търново
Велико Търново
Видин
Видин
Видин
Враца
Враца
Враца
Враца
Враца
Враца
Враца
Враца
Враца
Габрово
Габрово
Добрич
Добрич
Добрич
Добрич
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Монтана

Бургас
Несебър
Руен
Созопол
Аксаково
Белослав
Варна
Вълчи дол
Провадия
Суворово
Велико Търново
Горна Оряховица
Елена
Златарица
Лясковец
Павликени
Полски Тръмбеш
Свищов
Стражица
Белоградчик
Брегово
Видин
Борован
Бяла Слатина
Враца
Козлодуй
Криводол
Мездра
Мизия
Оряхово
Роман
Габрово
Севлиево
Генерал Тошево
Добрич
Каварна
Шабла
Кирково
Крумовград
Кърджали
Дупница
Кюстендил
Сапарева баня
Априлци
Ловеч
Луковит
Тетевен
Троян
Берковица

3
7 732
138
122
28
905
758
17 089
546
1 239
1 275
5 322
2 116
67
610
70
629
448
807
374
259
119
1 810
321
1 371
3 770
1 363
397
999
700
672
1 694
686
735
256
5 412
550
336
154
1 253
2 639
1 808
2 284
168
49
2 335
72
868
1 479
552

С Т Р.
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1
Монтана
Монтана
Монтана
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Перник
Перник
Перник
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Разград
Разград
Разград
Разград
Русе
Русе
Русе
Силистра
Силистра
Силистра
Сливен
Сливен
Сливен
Сливен
Смолян

ДЪРЖАВЕН
2
Вършец
Лом
Монтана
Брацигово
Велинград
Пазарджик
Панагюрище
Стрелча
Брезник
Перник
Радомир
Белене
Гулянци
Долна Митрополия
Долни Дъбник
Левски
Плевен
Червен бряг
Кнежа
Асеновград
Брезово
Калояново
Карлово
Кричим
Марица
Пловдив
Първомай
Раковски
Садово
Стамболийски
Съединение
Хисаря
Сопот
Кубрат
Лозница
Разград
Цар Калоян
Ветово
Русе
Ценово
Дулово
Силистра
Тутракан
Котел
Нова Загора
Сливен
Твърдица
Девин

ВЕСТНИК

3

2
1
4
1

4
1

1
4
1
3

1

11
1
1

1

11

2

2
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696
713
239
756
790
423
163
56
222
277
218
70
549

Смолян

Златоград

441

Смолян

Мадан

849

Смолян

Неделино

Смолян

Смолян

София-град

Столична

София област

Божурище

365

София област

Ботевград

1 072

София област

Годеч

София област

Етрополе

София област

Златица

София област

Копривщица

588

София област

Пирдоп

126

София област

Правец

906

208
300
449
284
159
63
190
140
609
992
112
203
703
003
278
322
56
378
147
525
336
415
493
54
456
088
49
770
286
686
42
859
230
779
905

София област

Своге

119

София област

Сливница

487

София област

Челопеч

Стара Загора

Братя Даскалови

Стара Загора

Казанлък

Стара Загора

Мъглиж

Стара Загора

Николаево

Стара Загора

Павел баня

Стара Загора

Раднево

Стара Загора

Стара Загора

6 104

Стара Загора

Чирпан

1 281

Търговище

Омуртаг

Търговище

Опака

63

Търговище

Попово

362

Търговище

Търговище

3 346

Хасково

Димитровград

1 435

Хасково

Свиленград

798

Хасково

Симеоновград

125

Хасково

Тополовград

160

Хасково

Харманли

977

Хасково

Хасково

Шумен

Велики Преслав

Шумен

Венец

216

Шумен

Върбица

427

Шумен

Каспичан

Шумен

Никола Козлево

Шумен

Нови пазар

Шумен

Шумен

Ямбол

Болярово

Ямбол

Елхово

Ямбол

Стралджа

Ямбол

Ямбол
ОБЩО:

8782

3

779
2 623
34 651

196
1 968
45

42
126
3 780
28
581
1 295
497

815

2 429
42

649
1 029
170
3 982
35
259
224
3 479
234 699
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 399
ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2014 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните
средства за физическо възпитание и спорт
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери за 2014 г. в размер 513 714 лв. за
изплащане на минимални диференцирани
размери на паричните средства за физическо
възпитание и спорт на студентите и курсантите в редовна форма на обучение във висшите
училища.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. по бюджета на Министерството на образованието и науката 502 728 лв., в това число
448 983 лв. за трансфери за държавните висши
училища съгласно приложение № 1;
2. чрез бюджета на Министерството на отбраната за висшите военни училища 9366 лв.
съгласно приложение № 2;
3. по бюджета на Министерството на вът
решните работи 1620 лв.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури
за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2014 г.
Чл. 3. (1) Със сумата 53 745 лв. да се
увеличат разходите по бюджета на Министерството на образованието и науката за
2014 г., политика „Равен достъп до качествено
висше образование и развитие на научния
потенциал“, бюджетна програма „Студентско
подпомагане“.
(2) Със сумата 53 745 лв. да се увеличат
показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 4. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 3
да се увеличат разходите по бюджета на
Министерството на вътрешните работи за
2014 г., Политика в областта на защита на
националната сигурност, противодействие на
престъпността и опазване на обществения ред,
сигурност на границите, пожарна безопасност
и защита на населението, бюджетна програма
„Информационно осигуряване, обучение и
квалификация, медицинско и административно обслужване“.
(2) Със су мата по чл. 1, ал. 2, т. 3 се
увеличават показателите по чл. 12, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г.
Чл. 5. Първостепенните разпоредители с
бюджет по чл. 1, ал. 2, т. 1 – 3 да извършат
съответните промени по бюджетите си за
2014 г. и да уведомят министъра на финансите.
Чл. 6. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет за 2014 г.

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 1

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 1 и чл. 2, ал. 1 от
Постановление № 129 на Министерския съвет
от 2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства
за физическо възпитание и спорт, които се
осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините (обн., ДВ, бр. 58 от 2000 г.;
изм. и доп., бр. 28 от 2006 г., бр. 13 от 2009 г.
и бр. 62 от 2013 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на образованието
и науката, на министъра на отбраната и на
министъра на вътрешните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
10 декември 2014 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение № 1
към чл. 1, ал. 2, т. 1
Трансфери за държавните висши училища,
финансирани чрез бюджета на Министерството на образованието и науката
№
по
ред

Държавно висше училище

1

2

Сума
(в лв.)
3

1.

Аграрен университет – Пловдив

8 487

2.

Академия за музикално, танцово и
изобразително изкуство – Пловдив

1 953

3.

Великотърновски университет
„Св. св. Кирил и Методий“

4.

Висше строително училище „Любен Каравелов“ – София

2 199

5.

Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София

2 376

6.

Икономически университет –
Варна

29 538

7.

Колеж по телекомуникации и
пощи – София

741

8.

Лесотехнически университет –
София

5 811

9.

Медицински университет –
Плевен

4 587

10. Медицински университет –
Пловдив

10 689

11. Медицински университет – София

19 710

12. Медицински университет „Проф.
д-р Параскев Стоянов“ – Варна

9 411

13. Минно-геоложки университет
„Св. Иван Рилски“ – София

5 478

14. НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ – София

1 590

18 516
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15. Национална музикална академия
„Проф. Панчо Владигеров“ –
София

2 214

16. Национална спортна академия
„Васил Левски“ – София

7 740

17. Национална художествена академия – София

3 003

18. Пловдивски университет „Паисий
Хилендарски“ – Пловдив

40 281

19. Русенски университет „Ангел Кънчев“

17 658

20. Софийски университет „Св. Климент Охридски“

50 208

21. Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов

17 268

22. Технически университет – Варна

11 826

23. Технически университет – Габрово

5 973

24. Технически университет – София

32 037

25. Тракийски университет – Стара
Загора

11 643

26. Университет „Проф. д-р А. Златаров“ – Бургас

8 511

27. Университет за национално и световно стопанство – София

47 829

28. Университет по архитектура, строителство и геодезия – София

10 878

29. Университет по библиотекознание и информационни технологии – София

4 464

30. Университет по хранителни технологии – Пловдив

9 039

31. Химикотехнологичен и металургичен университет – София

4 707

32. Шуменски университет „Епископ
Константин Преславски“

14 667

33. Югозападен университет „Неофит
Рилски“ – Благоевград

27 951

ОБЩО:

448 983

Приложение № 2
към чл. 1, ал. 2, т. 2
Трансфери за държавните висши училища,
финансирани чрез бюджета на Министерството на отбраната
№
по
ред

Държавно висше училище

Сума
(в лв.)

1.

Висше военноморско у чилище
„Никола Й. Вапцаров“ – Варна

4 341

2.

Военна академия „Георги С. Раковски“ – София

312

3.

Национален военен университет
„Васил Левски“ – Велико Търново

4 713

ОБЩО:

9 366

8783

ВЕСТНИК
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 400
ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 268 на Министерския съвет от 2011 г. за
създаване на Съвет за електронно управление
(обн., ДВ, бр. 77 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 50,
67 и 84 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
а) създава се нова т. 2:
„2. задължително съгласува стратегическите документи и политики в областта на
електронното управление;“
б) досегашните т. 2 и 3 стават съответно
т. 3 и 4;
в) досегашната т. 4 става т. 5 и в нея в
началото се добавя „при необходимост“;
г) досегашната т. 5 става т. 6 и в нея думите
„при необходимост“ се заличават;
д) създава се т. 7:
„7. приема и представя в Министерския
съвет годишен доклад за дейността си в срок
до 31 март на следващата година.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) Органите на изпълнителната власт са
длъжни да извършват предварително съгласуване със съвета на всички проекти независимо
от начина на финансирането им, отнасящи
се до развитие на електронното управление
в Република България, за съответствието им
със Стратегията за развитие на електронното
управление в Република България (2014 – 2020)
и с Пътната карта за изпълнението є, както
и за оперативната съвместимост на създаваните или подобряваните информационни
технологии – предмет на съответния проект.“
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Съветът се състои от председател,
секретар и членове.“
2. В ал. 2 думите „икономическа политика, министър на регионалното развитие и
министър на инвестиционното проектиране“
се заменят с „по коалиционна политика и
държавна администрация“.
3. Алинея 3 се отменя.
4. Алинеи 4 и 5 се изменят така:
„(4) Секретар на съвета е заместник-министърът на транспорта, информационните
технологии и съобщени ята, отговорен за
електронното управление. Секретарят участва
в заседанията на съвета с право на глас.
(5) Членове на съвета са:
1. заместник министър-председателят по
европейск ите фондове и икономическата
политика;
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2. заместник министър-председателят по
координация на европейските политики и
институционалните въпроси;
3. за мес т н и к м и н ис т ър -п редс едат ел я т
по демографската и социалната политика и
министър на труда и социалната политика;
4. министърът на финансите;
5. министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
6. трима представители на браншовите
организации от сектора на информационните
и комуникационните технологии, предложени
от Бизнес съвета.“
5. Създава се нова ал. 6:
„(6) Поименният състав на съвета се определя със заповед на заместник министърпредседателя по коалиционна политика и
държавна администрация.“
6. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
след думата „неправителствени“ се добавя
„и бизнес“.
7. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея
изречение второ се заличава.
§ 3. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. (1) Заседанията на съвета се свикват
от неговия председател.
(2) Заседанията на съвета са открити.
(3) Съветът може да реши да проведе закрито заседание въз основа на мотивирано
предложение на председателя.
(4) Дневният ред и материалите за заседанията се изпращат на членовете на съвета не
по-късно от 3 работни дни преди датата на
заседанието по електронен път. Всеки член
може да прави мотивирани предложения за
допълване на дневния ред на заседанията в
срок до един работен ден преди датата на
заседанието. Предложенията се гласуват в
началото на съответното заседание.
(5) Всяко предложение за включване в
дневния ред задължително съдържа и проект
на решение.
(6) Членовете на съвета потвърж дават
участието си в заседанието пред секретариата
не по-късно от един работен ден преди провеждането му. При обективна невъзможност
да участват в заседание на съвета членовете
му се представляват съответно от изрично
овластени за това членове на политическите
кабинети на заместник министър-председателите, заместник-министри и длъжностни лица.
(7) Заседанията на съвета са редовни, ако
на тях присъстват повече от половината от
членовете му.
(8) Съветът приема решения с мнозинство
повече от половината от п рисъст ващи те
членове.
(9) Съветът може да вземе решение и неприсъствено чрез протокол, който се представя
за подпис на всички членове на съвета с из-
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ключение на командированите и ползващите
законоустановен отпуск. Решението се счита
за прието, ако е подкрепено с „да“ от повече
от половината от тях.
(10) Секретариатът на съвета изготвя протокол в срок до 3 работни дни след провеждане
на заседанието, в който се отразяват взетите
решения. Към протокола се прилагат документите, разгледани на заседанието. Протоколът
се утвърждава от председателя.“
§ 4. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 3 думите „организира и“ се
заличават.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Секретарят на съвета:
1. контролира подготовката и провеждането на заседанията на съвета и участва в тях;
2. координира и контролира изготвянето на
анализи, експертизи, становища, инициативи
и мерки по въпроси от компетентността на
съвета;
3. организира и координира изпълнението
на решенията на съвета;
4. изпълнява и други функции, възложени
му от председателя на съвета.“
§ 5. Създава се чл. 5а:
„Чл. 5а. (1) За подпомагане работата на
съвета при изпълнение на функциите му към
него се създава Бизнес съвет, в който участват по двама представители на организации
от сектора на информационните и комуникационните технологии, които отговарят на
следните условия:
1. да са професионални секторни организации;
2. да са упражнявали и да упражняват
реална дейност за развитието на сектора не
по-малко от три години;
3. над 80 на сто от членовете им да са
лица или организации от сектора на информационните и комуникационните технологии;
4. общият брой на лицата, наети от членовете на съответната организация, да е наймалко 2000 души.
(2) Организациите по ал. 1 определят своите представители на ротационен принцип за
срок една година.
(3) Структурата, дейността, организацията
на работата и поименният състав на Бизнес
съвета по ал. 1 се определят със заповед на
председателя на съвета.“
§ 6. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. (1) Административното и техничес
кото обслужване и експертното осигуряване
на съвета се осъществяват от дирекция „Информационни технологии и електронно управление“ на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията,
която изпълнява функциите на секретариат.
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(2) Секретариатът на съвета:
1. организира и координира подготовката
и провеждането на заседанията на съвета;
2. осигурява чрез съответните органи на
изпълнителната власт и на местното само
управление, както и чрез други организации,
информация и материали, необходими за
анализа и подготовката на въпросите, които
подлежат на разглеждане от съвета;
3. изготвя анализи, експертизи, становища
по въпроси от компетентността на съвета;
4. изготвя протоколите от заседанията на
съвета и съхранява документацията на съвета;
5. подготвя годишния доклад за дейността
на съвета.
(3) Секретариатът на съвета поддържа
информационна страница на портала на консултативните съвети, на която се публикуват:
1. актът за създаване;
2. съставът на съвета;
3. протоколите и решенията от заседания
та на съвета;
4. годишният отчет за работата на съвета.“
§ 7. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. (1) С решение на съвета могат да
се създават постоянни или временни работни
групи за решаване на въпроси от неговата
компетентност.
(2) В работните групи участват представители на държавната администрация и на
организации от сектора на информационните
и комуникационните технологии.
(3) Поименният състав на работните групи
по ал. 1 се определя със заповед на председателя на съвета.
(4) Съветът приема правила за работа на
работните групи и осъществява контрол върху
дейността им.“
§ 8. Член 8 се отменя.
§ 9. Член 9 се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 10. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията в
едномесечен срок от влизането в сила на
постановлението да внесе за одобряване в
Министерския съвет предложения за структурно обезпечаване на дейностите, свързани
с изпълнението на политиката и реализацията на стратегическите цели за развитие на
електронното управление.
§ 11. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8784
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 401
ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/ бюджетни програми по бюджета
на Министерството на правосъдието за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява промени на утвърдените
разходи по области на политики/бюджетни
програми по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2014 г., както следва:
1. Намалява утвърдените разходи по „Политика в областта на правосъдието“, бюджетна
програма „Инвестиции на органите на съдебната власт“ с 4 500 000 лв.
2. Увеличава утвърдените разходи по „Политика в областта на изпълнение на наказанията“,
бюджетна програма „Затвори – изолация на
правонарушителите“ с 4 000 000 лв.
3. Увеличава разходите по бюджетна програма „Администрация“ с 500 000 лв.
Чл. 2. Министърът на правосъдието да
извърши налагащите се от чл. 1 промени по
бюджета на Министерството на правосъдието
за 2014 г. и да уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните финанси и чл. 78, ал. 1 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на правосъдието.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8785

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 402
ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2014 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и
общински училища през 2014 г., приета с
Постановление № 93 на Министерския съвет
от 2014 г. (обн., ДВ, бр. 37 от 2014 г.; изм. и
доп., бр. 92 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер 13 635 лв. за изплащане
на стипендии на учениците от общинските
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у чилища и на у чениците от държавните
училища, финансирани от Министерството
на културата.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. по бюджетите на общините – 7020 лв.,
разпределени съгласно приложението;
2. по бюджета на Министерството на културата – 6615 лв.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури
за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2014 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2
да се увеличат разходите по „Политика в
областта на създаване и популяризиране на
съвременно изкуство в страната и чужбина
и достъп до качествено художествено образование“, бюджетна програма „Обучение на
кадри в областта на изкуството и културата“
по бюджета на Министерството на културата
за 2014 г.
(2) Със сумата 38 070 лв. да се увеличат
показателите по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
(3) Със сумата 6615 лв. да се увеличат показателите по чл. 17, ал. 3, т. 2 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 4. Министърът на културата да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на културата за 2014 г. и да
уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1 . По с т а н о в л е н и е т о с е п р и е м а н а
о с н о в а н и е ч л . 10 9, а л . 3 о т З а к о н а з а
п убличните финанси и чл. 89, а л. 1 от Закона за държавни я бюд жет на Реп ублика
Българи я за 2014 г. във връзка с чл. 2 от
По с т а н о в л ен и е № 9 3 н а М и н и с т е р с к и я
съвет от 2014 г. за приемане на Прог рама
на мерк ите за зак рила на деца с изявени
дарби от държавни и общинск и у чилища
през 2014 г. (ДВ, бр. 37 от 2014 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на културата и на
кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
11 декември 2014 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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Приложение
към чл. 1, ал. 2, т. 1
№
по
ред

Община

Област

ІІІ и ІV
тримесечие,
2014 г.
Бройки

Сума

1.

Благоевград Благоевград

1

405

2.

Бургас

Бургас

1

945

Bарна

3.

Варна

4

1620

4.

Велико Тър- Bелико Tърново
ново

2

810

5.

Добрич

Добрич

1

405

6.

Пловдив

Пловдив

2

810

7.

С т о л и ч н а София град
община

2

1620

8.

Ямбол

Ямбол

1

405

ОБЩО:

14

7020
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 403
ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи за
сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи в частта за структурни
и допълнителни фискални мерки по чл. 1,
ал. 2, раздел II, т. 4.1.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за
2014 г. по бюджета на Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюд жета на Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията за 2014 г., целево предоставени
на Авиоотряд 28, в размер 1 007 262 лв. за
текущи разходи.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи в частта за структурни
и допълнителни фискални мерки по чл. 1,
ал. 2, раздел II, т. 4.1.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на транспорта, информационните технологии и съобщенията“, бюджетна програма
„Развитие на транспорта и осигуряване на
безопасност, сигурност и екологосъобразност“ по бюджета на Министерството на
транспорта, информационните технологии
и съобщенията за 2014 г.
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Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат показателите по чл. 22, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г.
Чл. 4. 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. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 1, ал. 8 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2014 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
10 декември 2014 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8787

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 404
ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по
бюджета на Министерството на финансите
за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на финансите за 2014 г.,
както следва:
1. намаляване на утвърдените разходи по:
а) Политика в областта на устойчивите
и прозрачни публични финанси, бюджетна
програма „Бюджет и финансово управление“
с 500 000 лв. и бюджетна програма „Защита на публичните финансови интереси“ с
1 400 000 лв.;
б) Политика в областта на ефективното
събиране на всички държавни приходи, бюджетна програма „Администриране на държавните приходи“ с 1 740 000 лв.;
в) бюджетна програма „Оперативна програма „Административен капацитет“ с 820 000 лв.;
2. увеличаване на утвърдените разходи по:
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а) Политика в областта на защитата на
обществото и икономиката от финансови
измами, контрабанда на стоки, изпиране на
пари и финансиране на тероризма, бюджетна програма „Митнически контрол и надзор
(нефискален)“ с 3 640 000 лв.;
б) бюджетна програма „Администрация“
с 820 000 лв.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на финансите за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните финанси и чл. 78, ал. 1 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите.
§ 3. 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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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 405
ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери
за бюджетите на общините за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери
за бюджетите на общини в размер 40 789 лв.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. за пътни разходи на правоимащи бол
ни – 27 194 лв., разпределени по общини
съгласно приложение № 1;
2. за командироване на експерти от териториалните експертни лекарски комисии
(ТЕЛК) от друга община при освидетелстване
на лица, живеещи на територията на тяхната
община – 13 595 лв., разпределени по общини
съгласно приложение № 2.
(3) Средствата по ал. 2, т. 1 и 2 се предоставят за четвъртото тримесечие на 2014 г. по
ред, определен с указания на министъра на
финансите.
Чл. 2. Допълнителните трансфери по чл. 1,
ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2014 г.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2014 г.
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ДЪРЖАВЕН

Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 19 на Министерския съвет от 2014 г. за одобряване на
средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел
II, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2014 г. (обн., ДВ,
бр. 12 от 2014 г.; попр., бр. 14 от 2014 г.; изм. и
доп., бр. 45, 79 и 88 от 2014 г.), в приложение
№ 1 към чл. 1, ал. 2, т. 1, в пореден № 27.3,
колона 1 думите „Рехабилитация на общински път SHU 2044-І-7 „Иваново – Върбица,
община Върбица) – Конево – Граница общ.
(Върбица – Търговище), Граница общ. (Върбица – Търговище) – Базиликата – Драгановец) TGV 1164“ се заменят с „Рехабилитация
на общински път № SHU 2045-І-7 „Иваново – Върбица – Конево – (граница – община
Върбица – Търговище) – Базиликата – Драгановец TGV 1164“.
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 89, ал. 1 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2014 г. и
чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 3. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите и на
кметовете на съответните общини.
§ 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
Приложение № 1
към чл. 1, ал. 2, т. 1

Област/община

Пътни
разходи на
правоимащи болни
(в лв.)

ВЕСТНИК

Област/община

Bарна
Горна Oряховица
Eлена

198

ОБЛАСТ ВРАЦА
Враца

67

Kозлодуй

68

Kриводол

1435

Оряхово
Габрово

78

Трявна

97

ОБЛАСТ ДОБРИЧ
Балчик

20

Добрич

1721

Kаварна

118

Шабла
Aрдино
Крумовград
Кърджали
Mомчилград

Pазлог

282

ОБЛАСТ МОНТАНА

Сандански

101

Бойчиновци

1265

Mонтана

111
69
78
80
979

Брацигово

532

Пазарджик

700
185

374

Панагюрище

Поморие

862

Септември

1274

138
1431

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

Несебър
Pуен

57

ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

Ловеч

Бургас

16

ОБЛАСТ КЪРДЖ АЛИ

149

ОБЛАСТ БУРГАС

250

ОБЛАСТ ГАБРОВО

Благоевград

590

55

Свищов

ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

Cимитли

164
113

120

40

1435

Полски Tръмбеш

Банско

Cатовча

Пътни
разходи на
правоимащи болни
(в лв.)

ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Kюстендил

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

С Т Р. 2 7

Cтрелча

47
264

Cозопол

350

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Cунгурларе

165

Белене

526

Kнежа

224

ОБЛАСТ ВАРНА

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

Област/община

ВЕСТНИК
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Приложение № 2
към чл. 1, ал. 2, т. 2

Пътни
разходи на
правоимащи болни
(в лв.)

Област/община

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
Кричим

50

Пловдив

865

ОБЛАСТ БУРГАС

Първомай

221

Aйтос

„Pодопи“

627

Поморие

Стамболийски

118

Pуен

Сопот

180

Cозопол

Разходи за
командироване на експерти от ТЕЛК
(в лв.)
20
30
272
30

ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОБЛАСТ РАЗГРАД
Исперих

288

Eлена

Pазград

240

Павликени
Полски Tръмбеш

ОБЛАСТ РУСЕ
Beтово

127

Cвищов

Pусе

297

ОБЛАСТ ВРАЦА
Борован

ОБЛАСТ СИЛИСТРА

30
289
60
240
80

Дулово

850

Kриводол

480

Cилистра

175

Mездра

110

Pоман

90

ОБЛАСТ СЛИВЕН
Kотел

537

Xайредин

Hова Загора

503

ОБЛАСТ ГАБРОВО

ОБЛАСТ СМОЛЯН

Tрявна

Доспат

344

ОБЛАСТ ДОБРИЧ

Mадан

124

Kаварна

ОБЛАСТ СОФИЙСК А
137

Eтрополе

68

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
Гълъбово
Pаднево
Cтара Загора

99
198
80
1053

ОБЛАСТ ХАСКОВО
Любимец
Mинерални бани
Хасково

50

ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

Ботевград

Гурково

20

Бобовдол
Tетевен

30

Угърчин

40

ОБЛАСТ МОНТАНА
Берковица

363

Бойчиновци

120

Bършец
897
90
355

ОБЛАСТ ШУМЕН

105

ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

1263

Георги Дамяново

747

Чипровци

166

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
Белене

1569

Kаспичан

128

Гулянци

611

Шумен

813

Долна Mитрополия

572

Долни Дъбник

540

ОБЛАСТ ЯМБОЛ
Cтралджа

223

Искър

139

Ямбол

679

Левски

797

ВСИЧКО

27 194

Червен бряг

1042
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Област/община

ДЪРЖАВЕН
Разходи за
командироване на експерти от ТЕЛК
(в лв.)

Kнежа

350

ОБЛАСТ РУСЕ
Beтово

276

Две могили

124

Cливо поле

102

Ценово

148

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
Братя Даскалови

50

Гурково

70

Гълъбово

160

Kазанлък

750

Mъглиж

220

Николаево

120

Oпан

190

Павел баня

250

Pаднево

330

Чирпан

320

ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
Aнтоново

20

Попово

20

ОБЛАСТ ШУМЕН
Велики Преслав

60

Kаспичан

30

ОБЛАСТ ЯМБОЛ
Болярово

70

Cтралджа

30

ВСИЧКО
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13 595

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 406
ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери
по бюджетите на общините за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 1 431 512 лв., разпределени по
общини съгласно приложението, за допълнително финансиране на обхванатите ученици
в целодневна организация на учебния ден и
за защитени училища за учебната 2014/2015
година.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1
да се осигурят за сметка на намаление на

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 9

утвърдените разходи по „Политика в област
та на всеобхватно, достъпно и качествено
образование и обучение в предучилищното
въ зпи та ние и подг о т овка и у чи лищ но т о
образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Улесняване на достъпа до
образование. Приобщаващо образование“ по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2014 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия
за делегираните от държавата дейности за
сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета
на Министерството на образованието и науката за 2014 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2014 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 89, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
във връзка с чл. 1, ал. 1 от Постановление
№ 186 на Министерския съвет от 2010 г. за
осигуряване на целодневна организация на
учебния ден за учениците от I до V клас в
държавните и общинските училища (обн., ДВ,
бр. 71 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 40 и 106 от
2011 г., бр. 18 от 2012 г., бр. 17, 40 и 62 от 2013 г.
и бр. 47 от 2014 г.) и чл. 3 от Постановление
№ 212 на Министерския съвет от 2008 г. за
приемане на критерии за определяне на защитените училища в Република България и
на условия и ред за тяхното допълнително
финансиране ( обн., ДВ, бр. 80 от 2008 г.; изм.
и доп., бр. 13 от 2009 г., бр. 2 от 2011 г., бр. 40
от 2013 г. и бр. 8 и 92 от 2014 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и
науката и на кметовете на общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
10 декември 2014 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

С Т Р.
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ВЕСТНИК
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Приложение
към чл. 1, ал. 1
Трансфери по бюджетите на общините за допълнително финансиране на обхванатите ученици в
целодневна организация на учебния ден и за защитени училища за учебната 2014/2015 година

Област

1
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Bарна
Bарна
Bарна
Bарна
Bарна
Bарна
Bарна
Bарна
Bарна
Bелико Tърново
Bелико Tърново
Bелико Tърново
Bелико Tърново
Bелико Tърново
Bелико Tърново
Bелико Tърново
Bидин
Bидин
Bидин
Bраца
Bраца
Bраца
Bраца

Средства за цело- Корекция на средствата
д н е в н а о р г а н и з а - за целодневна организац и я на у чениц и те ция на учениците от 1 – 4
Община
от 5 клас за периода
клас за периода
15.09.2014 г. –
15.09.2014 г. –
31.12.2014 г.
31.12.2014 г.
2
3
4
Банско
6825
Белица
5157
Благоевград
3943
-30 637
Гоце Делчев
24 570
Гърмен
9858
Петрич
7432
Pазлог
3185
Cандански
1213
Cатовча
3033
-10 768
Cимитли
1820
Xаджидимово
1668
-18 503
Aйтос
15 773
Бургас
60 363
Kарнобат
4095
Поморие
152
Pуен
6673
Cозопол
5915
Средец
1820
Cунгурларе
607
Aврен
1517
Aксаково
12 133
Белослав
1365
Bарна
47 017
Девня
3792
Долни чифлик
3640
Дългопол
1972
-9858
Провадия
7128
Cуворово
4095
Bелико Tърново
28 968
Горна
19 868
Oряховица
Eлена
3185
Павликени
7128
Полски
2578
Tръмбеш
Cвищов
2427
Cтражица
4247
Белоградчик
1668
Bидин
1820
Чупрене
1213
Борован
3640
Бяла Cлатина
5915
Bраца
11 072
Kозлодуй
11 830

Средства за
защитени
училища за
периода
15.09.2014 г. –
31.12.2014 г.
5

Общо
средства

6
6825
5157
-26 694
24 570
9858
7432
3185
1213
-7735
1820
-16 835
15 773
60 363
4095
152
6673
5915
1820
607
1517
12 133
1365
47 017
3792
3640
-7886
7128
4095
28 968
19 868
3185
7128
2578
2427
4247
1668
1820
1213
3640
5915
11 072
11 830
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Bраца
Bраца
Габрово
Габрово
Габрово
Добрич
Добрич
Добрич
Kърджали
Kюстендил
Kюстендил
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Mонтана
Mонтана
Mонтана
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Перник
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Pазград
Pазград
Pазград
Pазград
Pусе
Pусе
Pусе
Pусе
Cилистра

ДЪРЖАВЕН
2
Pоман
Xайредин
Габрово
Cевлиево
Tрявна
Добрич
Добричка
Tервел
Черноочене
Дупница
Kюстендил
Ловеч
Луковит
Tетевен
Ябланица
Берковица
Бойчиновци
Mонтана
Белово
Брацигово
Пазарджик
Панагюрище
Пещера
Pакитово
Cептември
Перник
Белене
Долни Дъбник
Левски
Плевен
Червен бряг
Kнежа
Aсеновград
Kалояново
Kарлово
Кричим
Лъки
„Mарица“
Пловдив
Първомай
Pаковски
„Pодопи“
Cадово
Стамболийски
Куклен
Завет
Kубрат
Pазград
Цар Калоян
Борово
Bетово
Pусе
Ценово
Дулово

ВЕСТНИК
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4
455
1365
15 622
1668
5460
20 475
1062
3943
1668
2427
1062
6825
3640
7128
1972
12 588
607
3337
1213
3185
35 793
3792
7280
10 920
3943
20 475
2882
6067
4550
26 087
6977
12 437
26 390
1213
6218
6977
1972
2578
112 233
7128
2427
11 072
7128
3640
3792
6218
5612
6218
5460
2123
4853
36 855
910
5005

5

-4095

-25 328

6977

3943

6
455
1365
15 622
1668
5460
20 475
1062
3943
1668
2427
1062
6825
3640
7128
-2123
12 588
607
3337
1213
3185
35 793
3792
-18 048
10 920
3943
20 475
2882
6067
4550
26 087
6977
12 437
26 390
1213
6218
6977
8949
2578
112 233
7128
2427
11 072
7128
3640
3792
6218
5612
6218
5460
2123
4853
36 855
4853
5005

С Т Р.

32

1
Cилистра
Cилистра
Cливен
Cливен
Cливен
Cливен
Cмолян
Cмолян
Cмолян
Cмолян
Cмолян
София-град
София област
София област
София област
София област
София област
София област
София област
София област
София област
София област
София област
София област
София област
София област
София област
Cтара Загора
Cтара Загора
Cтара Загора
Cтара Загора
Cтара Загора
Cтара Загора
Tърговище
Tърговище
Tърговище
Tърговище
Xасково
Xасково
Xасково
Xасково
Шумен
Шумен
Шумен
Шумен
Шумен
Шумен
Ямбол
Ямбол
Ямбол
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2
Cилистра
Cитово
Kотел
Hова Загора
Cливен
Tвърдица
Девин
Доспат
Златоград
Mадан
Cмолян
Столична
Антон
Ботевград
Долна баня
Eлин Пелин
Eтрополе
Ихтиман
Kопривщица
Kостенец
Kостинброд
Мирково
Правец
Cамоков
Cвоге
Cливница
Чавдар
Братя Даскалови
Гълъбово
Kазанлък
Павел баня
Cтара Загора
Чирпан
Oмуртаг
Oпака
Попово
Tърговище
Димитровград
Cвиленград
Xарманли
Xасково
Bенец
Bърбица
Kаспичан
Hикола Kозлево
Hови пазар
Шумен
Eлхово
Cтралджа
Ямбол
ОБЩО:

ВЕСТНИК

3
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4
5915
2275
8190
6825
24 873
3488
3488
5763
4702
152
21 840
215 822
1668
7432
3185
5005
5157
5915
1668
1820
2578
2123
11 223
7583
3033
1213
1365
3337
1213
15 773
4702
22 750
3337
1972
4550
3488
23 812
5612

5

6

-10 313

14 808

112 688
13 650

7875
3337
19 413
4247
455
3033
2275
3943
7128
1517
3943
21 688
1 381 073

27 756

22 683

5915
2275
8190
6825
24 873
3488
3488
5763
4702
152
11 527
215 822
1668
7432
3185
5005
5157
5915
1668
1820
2578
2123
26 031
7583
3033
1213
1365
3337
1213
15 773
4702
135 438
16 987
1972
4550
3488
23 812
5612
7875
3337
19 413
4247
455
3033
2275
3943
7128
1517
3943
21 688
1 431 512
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ВЕСТНИК

С Т Р. 3 3

Чл. 3. Със сумата по чл. 2, ал. 1, т. 2 да
се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г.
Чл. 4. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени
по бюджета на Министерството на образованието и науката и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2014 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 407
ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери за
2014 г. за финансово осигуряване на дейности
по национални програми, одобрени с Решение
№ 221 на Министерския съвет от 2014 г. за
одобряване на национални програми за развитие на средното образование
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителни трансфери
в размер 4 989 792 лв., разпределени по общини съгласно приложението, за финансово
осигуряване на дейности по национални програми за развитие на средното образование,
изпълнявани от общинските училища.
Чл. 2. (1) Допълнителните трансфери по
ал. 1 да се осигурят, както следва:
1. за сметка на резерва за непредвидени
и/или неотложни разходи в частта за структурни мерки и програми за развитие на образованието по чл. 1, ал. 5, т. 2 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2014 г. – 3 511 987 лв.;
2. за сметка на намаляване на утвърдените
разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2014 г. – 1 477 805 лв.:
по „Политика в областта на всеобхватно, достъпно и качествено образование и обучение в
предучилищното възпитание и подготовка и
училищното образование. Учене през целия
живот“, бюджетна програма „Осигуряване
на качеството в пред у чилищното възпитание и подготовка и училищното образование“ – 1 171 819 лв., бюджетна програма
„Училищно образование“ – 25 986 лв., и бюджетна програма „Образование на българите
в чужбина“ – 280 000 лв.
(2) Допълнителните трансфери по чл. 2,
ал. 1, т. 2 се предоставят по бюджетите на
общините от централния бюджет под формата
на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на намаляване на
бюджетното взаимоотношение на централния
бюджет с бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2014 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. В чл. 2 от Постановление № 88 на Министерския съвет от 2014 г. за одобряване на
средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ,
т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2014 г. (обн., ДВ, бр. 36
от 2014 г.; изм. и доп., бр. 61 и 81 от 2014 г.)
се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 числото „15 125 000“ се заменя с
„11 348 717“;
б) в т. 2 числото „15 000 000“ се заменя с
„14 974 500“;
в) в т. 3 числото „5 398 939“ се заменя с
„9 200 722“.
2. В ал. 2 числото „35 000 000“ се заменя
с „35 573 685“.
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 1, ал. 5, т. 2 и чл. 89, ал. 1 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и
науката и на кметовете на общини.
§ 4. Постановлението влиза в сила от
10 декември 2014 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1

Област

Община

Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“; модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата и
самостоятелните общежития“

1

2

3

Национална програма
„Модернизация на материалната база в училище“; модул „Подобряване на училищната среда“

Общо

4

5

Благоевград

Банско

13 149

13 149

Благоевград

Белица

11 956

11 956

Благоевград

Благоевград

89 482

89 482

Благоевград

Петрич

24 953

24 953

Благоевград

Pазлог

10 704

10 704

С Т Р.
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1

2

ВЕСТНИК
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5

Благоевград

Cандански

25 705

25 705

Благоевград

Cатовча

13 117

13 117

Благоевград

Xаджидимово

2674

2674

Бургас

Aйтос

1904

1904

Бургас

Бургас

261 339

261 339

Бургас

Kамено

18 287

18 287

Бургас

Kарнобат

29 834

29 834

Бургас

Поморие

10 884

10 884

Бургас

Pуен

2066

2066

Бургас

Cозопол

3473

3473

Бургас

Cунгурларе

786

786

Bарна

Aврен

5455

5455

Bарна

Aксаково

8721

8721

Bарна

Белослав

Bарна

Bарна

Bарна

Долни чифлик

Bарна

Дългопол

938

938

187 414

187 414

9261

9261

18 889

18 889

85 367

85 367

55 637

55 637

11 528

11 528

Bелико Tърново Златарица

3755

3755

Bелико Tърново Лясковец

3709

3709

Bелико Tърново Bелико Tърново
Bелико Tърново

Горна
Oряховица

Bелико Tърново Eлена

Bелико Tърново Павликени

25 497

4930

30 427

Bелико Tърново Cвищов

15 578

15 578

Bелико Tърново Cтражица

4880

4880

Bидин

Белоградчик

5478

5478

Bидин

Брегово

8873

8873

Bидин

Bидин

81 503

81 503

Bидин

Димово

1031

1031

Bидин

Kула

5877

5877

Bидин

Mакреш

13 705

13 705

Bидин

Чупрене

5545

5545

Bраца

Борован

4352

4352

Bраца

Бяла Cлатина

3837

3837

Bраца

Bраца

113 602

113 602

Bраца

Kриводол

7830

7830

Bраца

Mездра

15 605

15 605

Bраца

Oряхово

6110

6110

Габрово

Габрово

14 326

14 326

Габрово

Дряново

41 933

41 933

Габрово

Cевлиево

41 923

41 923
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4

5

Габрово

Tрявна

28 144

28 144

Добрич

Балчик

44 260

44 260

Добрич

Генерал Тошево

8940

8940

Добрич

Добрич

136 519

136 519

Добрич

Добричка

5499

5499

Добрич

Kаварна

18 545

18 545

Добрич

Tервел

6938

6938

Добрич

Шабла

12 349

12 349

Kърджали

Джебел

2268

2268

Kърджали

Kирково

33 171

33 171

Kърджали

Kърджали

62 943

62 943

Kърджали

Mомчилград

1799

1799

Kърджали

Черноочене

9930

9930

Kюстендил

Kюстендил

47 217

47 217

Ловеч

Ловеч

48 271

48 271

Ловеч

Tетевен

10 228

10 228

Ловеч

Tроян

36 109

36 109

Ловеч

Угърчин

466

466

Mонтана

Берковица

23 963

23 963

Mонтана

Лом

6655

6655

Mонтана

Mедковец

Mонтана

Mонтана

Mонтана

4549

4549

24 958

24 958

Чипровци

1313

1313

Mонтана

Якимово

6038

6038

Пазарджик

Белово

2789

2789

Пазарджик

Bелинград

30 294

30 294

Пазарджик

Пазарджик

87 269

87 269

Пазарджик

Пещера

8759

8759

Пазарджик

Pакитово

15 904

15 904

Пазарджик

Cептември

35 357

35 357

Перник

Перник

41 813

41 813

Перник

Pадомир

17 333

17 333

Плевен

Белене

1354

1354

Плевен

Долна
Mитрополия

10 304

10 304

Плевен

Долни Дъбник

5516

5516

Плевен

Искър

4200

4200

Плевен

Левски

10 564

10 564

Плевен

Плевен

111 080

111 080

Плевен

Пордим

910

910

Плевен

Kнежа

Пловдив

Aсеновград

2806

2806

19 186

19 186

С Т Р.
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Пловдив

Kарлово

Пловдив

Лъки

Пловдив

Mарица

Пловдив

Перущица

Пловдив

Пловдив

Пловдив

ВЕСТНИК
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30 322

30 322

4254

4254

43 863

43 863

6364

6364

143 274

143 274

Първомай

56 201

56 201

Пловдив

Pаковски

35 954

35 954

Пловдив

„Pодопи“

27 751

27 751

Пловдив

Cадово

1624

1624

Пловдив

Стамболийски

10 496

10 496

Пловдив

Xисаря

7095

7095

Pазград

Завет

6062

6062

Pазград

Исперих

43 321

43 321

Pазград

Kубрат

23 934

23 934

Pазград

Pазград

67 462

67 462

Pазград

Цар Калоян

9707

9707

Pусе

Бяла

51 207

51 207

Pусе

Bетово

13 381

13 381

Pусе

Две могили

7341

7341

Pусе

Pусе

52 192

52 192

Cилистра

Aлфатар

18 424

18 424

Cилистра

Главиница

30 583

30 583

Cилистра

Дулово

20 931

20 931

Cилистра

Kайнарджа

4212

4212

Cилистра

Cилистра

9166

Cилистра

Cитово

6155

6155

Cливен

Kотел

6202

6202

Cливен

Cливен

81 377

81 377

Cливен

Tвърдица

24 526

24 526

Cмолян

Борино

6787

6787

Cмолян

Девин

16 496

16 496

Cмолян

Доспат

4800

4800

Cмолян

Златоград

15 662

15 662

Cмолян

Mадан

9423

9423

Cмолян

Pудозем

9402

9402

Cмолян

Cмолян

40 134

40 134

Cмолян

Чепеларе

456

456

София-град

Столична

787 464

787 464

София област

Ботевград

34 719

34 719

София област

Eтрополе

40 907

40 907

София област

Ихтиман

10 076

10 076

17 500

26 666
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София област

Kостенец

София област

ВЕСТНИК

3
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7071

7071

Правец

39 522

39 522

София област

Cамоков

21 333

21 333

София област

Cвоге

7344

7344

София област

Cливница

2561

2561

София област

Чавдар

6112

6112

Cтара Загора

Гълъбово

1554

1554

Cтара Загора

Kазанлък

76 500

76 500

Cтара Загора

Mъглиж

5918

5918

Cтара Загора

Oпан

4642

4642

Cтара Загора

Павел баня

9452

9452

Cтара Загора

Cтара Загора

91 309

91 309

Cтара Загора

Чирпан

8088

8088

Tърговище

Aнтоново

6204

6204

Tърговище

Oмуртаг

10 953

10 953

Tърговище

Oпака

10 219

10 219

Tърговище

Попово

5671

5671

Tърговище

Tърговище

75 754

75 754

Xасково

Димитровград

57 169

57 169

Xасково

Ивайловград

Xасково

Любимец

7487

7487

Xасково

Mаджарово

1421

1421

Xасково

Mинерални
бани

13 032

13 032

Xасково

Cвиленград

6273

6273

Xасково

Cимеоновград

8040

8040

Xасково

Tополовград

14 357

14 357

Xасково

Xарманли

15 215

15 215

Xасково

Xасково

49 084

49 084

Шумен

Велики
Преслав

7616

7616

Шумен

Венец

17 967

17 967

Шумен

Bърбица

6408

6408

Шумен

Hови пазар

53 200

53 200

Шумен

Cмядово

26 448

26 448

Шумен

Шумен

69 556

69 556

Ямбол

Cтралджа

3175

3175

Ямбол

„Tунджа“

3969

3969

Ямбол

Ямбол

78 493

78 493

ОБЩО:
8799

0

4 963 806

3556

25 986

3556

4 989 792

С Т Р.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 408
ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

за изменение на Постановление № 93 на Министерския съвет от 2014 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през
2014 г. (ДВ, бр. 37 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Приложението към чл. 1 се изменя така:
ПРОГРАМА
НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ
ОТ ДЪРЖ АВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2014 Г.

„Приложение
към чл. 1

РАЗДЕЛ І. М
 ЕРКИ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ, ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА
МЕРКИ ЗА ЗАКРИЛА

ОБХВАТ НА МЕРКИТЕ

1

2

Дете от държавно училище по изкуствата и по
културата, финансирано от Министерството на
1. Насърчаване на творческите заложби и покултурата (МК), класирано индивидуално през
требности на деца с изявени дарби по чл. 8 чрез
2014 г. на първо, второ или трето място на нациоеднократно финансово подпомагане.
нален или международен конкурс, олимпиада или
състезание, включени в програмата.
Дете от училищата по изкуствата и по културата,
1.1. Подпомагане за обучение в курсове по изпредставило служебна бележка от организатора
к уст ва – к у рсове, майст орск и к ласове, лет ни
за включване за обучение в курс по изкуства и
академии.
документ за класиране.
1.2. Подпомагане за участие в пленери.
Брой деца по раздел І, т. 1

Дете от училищата по изкуствата и по културата,
представило служебна бележка от организатора за
участие в пленер и документ за класиране.
20

Ученик от държавно училище по изкуствата и по
културата, финансирано от МК, или ученик от
2. Стимулиране на деца с изявени дарби по чл. 10
общинско училище, класиран индивидуално през
чрез предоставяне на стипендия.
2014 г. на първо, второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или
състезание, включени в програмата.
НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ
2.1. Национален фолклорен конкурс „Орфеево
За индивидуални изпълнители по народно пееизворче“ – Ст. Загора, организиран от Национе, кавал, гайда, гъдулка, тамбура от четвърта
налния музикален фолклорен съюз. Провежда се
възрастова група – от 16- до 18-годишна възраст.
21 – 23 март 2014 г., Ст. Загора.
2.2. Национален конкурс за изпълнение на българска музикална творба „Върбан Върбанов“ – Бургас, организиран от НУМСИ „П. Владигеров“,
дружество „Родни звуци“ – Бургас. Провежда се
21 – 23 март 2014 г., Бургас.

За индивидуални изпълнители от ІІІ възрастова
група – от 16 до 18 години, по пиано, цигулка, нисък щрайх, дървени духови, медни духови, ударни
инструменти, класическо пеене.

2.3. Национа лен конк у рс „Светослав Обретенов“ – Провадия, организиран от МК, Община
Провадия, СБК, ДМА „Панчо Владигеров“, СМТДБ,
НБУ – София, АМТИИ – Пловдив. Провежда се
1 – 4 април 2014 г., Провадия.

За индивидуални изпълнители от ІІ възрастова
група – от 14- до 18-годишна възраст, по специалностите пиано, цигулка, виола, виолончело,
контрабас, и от 16- до 18-годишна възраст – за
духови инструменти – кларинет, фагот, тромпет,
цугтромбон и туба.

2.4. Национален конкурс за изпълнители на народни
За индивидуални изпълнители по народно пеене,
инструменти и народно пеене „Песенна дъга над
кавал и гайда, гъдулка и тамбура от пета възрасКутев“, организиран от НУФИ „Ф. Кутев“ – Котел.
това група – от 16- до 18-годишна възраст.
Провежда се на 1 април 2014 г., Котел.
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2.5. Национален конкурс за гайдари и инструментални камерни състави „Вълшебни ритми“,
гр. Нови пазар, организиран от Община Нови
пазар и НЧ „Хр. Ботев“. Провежда се 9 – 11 май
2014 г., Нови пазар.

За индивидуални изпълнители до 18-годишна
възраст от четвърта възрастова група – от 17 до
18 години, за висока гайда, и от втора група – за
ниска (каба) гайда.

2.6. Национален конкурс за танцьори „Златна
За индивидуални изпълнители от втора възрастова
гега“, организиран от НУФИ „Ф. Кутев“ – Котел.
група – от 15- до 18-годишна възраст.
Провежда се на 26 април 2014 г., Котел.
2.7. Национален конкурс за актова рисунка по наЗа участници от първа възрастова група – Х и
тура – организиран от НГПИ „Св. Лука“ – София.
ХІ клас.
Провежда се на 8 април 2014 г., София.
2.8. Национален ученически конкурс за учебна
рисунка по натура, организиран от НУИИ „Ил. За участници от втора възрастова група – Х и
Петров“ – София, НХА. Провежда се 10 – 11 май ХІ клас.
2014 г., София.
2.9. Национален акордеонен конкурс „Танцуващи
клавиши“ – гр. Нови пазар, организиран от Об- За индивидуални изпълнители от пета възрастова
щина Нови пазар, НЧ „Хр. Ботев“. Провежда се група – от 17 до 18 години.
24 – 26 април 2014 г., Нови пазар.
Една възрастова група: по живопис, графика,
скулптура, худ. керамика, худ. дърворезба и мебел,
2.10. Национален младежки конкурс за изящни,
художествена обработка на метали, художествена
приложни изкуства и дизайн, организиран от
тъкан, рекламна графика/графичен дизайн/илюсМинистерството на културата, НДК. Провежда
трация и оформление на книгата, детски играчки,
се 18 – 27 юни 2014 г., София.
иконопис/стенопис, пространствен и промишлен
дизайн, театрален, кино- и телевизионен декор.
2.11. На ц иона лен ба ле т ен кон к у р с „ А нас тас
Пет ров“ – Добри ч, организи ран о т фон дац и я За индивидуални изпълнители младша възраст,
МБК – Варна, и Община Добрич. Провежда се момчета и момичета от 15 до 18 години.
13 – 15 юни 2014 г., Добрич.
2.12. Национален конкурс „Академика“ за учащи в
специализираните фотографски учебни заведения, Една възрастова група, две категории – репортажна
организиран от „Фотографска академия“. Провежда и артистична фотография.
се на 3 юни 2014 г., София.
2.13. Национален конкурс за изпълнители на тамбура „Руско Стефанов“, организиран от Община За индивидуални изпълнители от трета възрасто
Сунгурларе, област Бургас. Провежда се на 25 ок- ва група – от 16- до 18-годишна възраст.
томври 2014 г., Сунгурларе.
2.14. Национален конкурс „Професор Камен Поп
димитров“, организиран от НБУ, НМУ „Л. Пип
За ученици от Х и ХІ клас.
ков“ – София. Провежда се на 11 април 2014 г.,
София.
2.15. Национален конкурс „Професор Парашкев
Хаджиев“, организиран от НМУ „Л. Пипков“ – Со- За ученици от Х и ХІ клас.
фия. Провежда се на 30 април 2014 г.
Ученик, класиран до навършване на 18 години,
2.16. Национален конкурс/олимпиада или състеза- индивидуално в съответната възрастова група,
ние, включени в раздел ІІ, ІІІ и ІV на програмата състезателна група, категория, вид или жанр изза 2014 г.
куство, инструмент, раздел, направление, формат,
наука, вид спорт, спортна дисциплина.
МЕЖДУНАРОДНИ КОНКУРСИ
2.17. Международен конкурс за инструменталисти
и композитори „Музиката и земята“ – София, орга- За индивидуални изпълнители инструменталисти
низиран от Фондация „Земята и хората“, СБМТД. до 18-годишна възраст.
Провежда се 22 – 27 април 2014 г., София.
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2.18. Международен конкурс за класическа китара
„Акад. Марин Големинов“ – К юстендил, оргаЗа индивидуални изпълнители от трета възраснизиран от читалище „Братство 1869“, Община
това група – от 16 до 18 г.
Кюстендил.
Провежда се 2 – 5 април 2014 г., Кюстендил.
2.19. Меж д у народен конк у рс „М ла ди ви р т уо За индивидуални изпълнители от трета възрасзи“ – София, организиран от НМУ „Любомир
това група до 18 години – пиано, флейта, клариПипков“ – София.
нет – от 16 до 18 г.
Провежда се 24 – 30 март 2014 г., София.
2.20. Международен клавирен конкурс „Класика
и съвременност“ – Стара Загора, организиран от За индивидуални изпълнители от ІІІ възрастова
НУМСИ „Христина Морфова“.
група – от 15 до 18 г.
Провежда се 15 – 19 октомври 2014 г., Стара Загора.
2.21. Меж дународен цигулков конку рс „Проф.
Недялка Симеонова“ – Хасково, организиран от За индивидуални изпълнители от ІІІ възрастова
Община Хасково, СБК, СМТД, НМА, АМТИИ. група – от 16 до 18 г.
Провежда се 24 – 26 октомври 2014 г., Хасково.
2 . 2 2 . Н а ц и о н а л е н к л а в и р е н к о н к у р с „ Шу ман – Брамс“, организиран от НУМТИ „Добрин За индивидуални изпълнители от ІV възрастова
Петков“ – Пловдив.
група – от 16 до 18 г.
Провежда се 5 – 8 ноември 2014 г., Пловдив.
2.23. Международен фолклорен конкурс „Пауталия“,
За индивидуални изпълнители по народно пееорганизиран от Община Кюстендил, НЧ „Братство
не – от 15 до 18 г.
1869“. Провежда се 27 – 29 юни 2014 г., Кюстендил.
2.24. Международен конкурс за млади цигулари
„Проф. Емил Камиларов“, организиран от Фон- За индивидуални изпълнители от втора възрастова
група – от 16 до 18 г.
дация „Проф. Емил Камиларов“.
Провежда се 22 – 30 октомври 2014 г., София.
2.25. Международен младежки фестивал-конкурс
За индивидуални изпълнители до 18 г. от втора
„Надежди, таланти, майстори“ – Добрич – Албена,
възрастова група – от 15 до 18 г., по специалноорганизиран от Община Добрич.
стите пиано, цигулка, виолончело.
Провежда се 11 – 15 септември 2014 г., Добрич.
Ученик, класиран до навършване на 18 години
2.26. Международен конкурс/олимпиада или със- индивидуално в съответната възрастова група,
тезание, включени в раздел ІІ, ІІІ и ІV на про- състезателна група, категория, вид жанр или изграмата за 2014 г.
куство, инструмент, раздел, направление, формат,
наука, вид спорт, спортна дисциплина.
Брой деца по раздел І, т. 2

184

Общ брой деца по раздел І, т. 1 и 2:

204

РАЗДЕЛ ІІ. М
 ЕРКИ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ, ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУК АТА
МЕРКИ ЗА ЗАКРИЛА

ОБХВАТ НА МЕРКИТЕ

1

2

Ученик от държавно училище, финансирано от
Министерството на образованието и нау ката
1. Насърчаване на творческите заложби и по- (МОН), класиран индивидуално през 2014 г. на
требности на деца с изявени дарби по чл. 8 чрез първо, второ или трето място на национален или
еднократно финансово подпомагане.
международен конкурс, олимпиада или състезание в областта на науката, изкуството и спорта,
включени в програмата.
1.1. Подпомагане за обучение в курсове по наука
и изкуства, организирани от училища, извън
училищни педагогически учреждения, научни и
творчески съюзи, фондации, сдружения и фирми.

Ученик от държавно училище, финансирано от
МОН, класиран на първо, второ или трето място
на конкурс, олимпиада или състезание в областта
на изкуството, науката и спорта, представил служебна бележка за включване в курсове по науката
и изкуствата и документ за класиране.
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1.2. Подпомагане за участие в пленери, обучителни
и тренировъчни лагери, организирани от училища,
извънучилищни педагогически учреждения, научни
и творчески съюзи, фондации, сдружения и фирми.

Ученик от държавно училище, финансирано от
МОН, класиран на първо, второ или трето място
на конкурс, олимпиада или състезание в областта
на изкуството, науката и спорта, представил служебна бележка за включване в пленер, обучителни
и тренировъчни лагери и документ за класиране.

Ученик от държавно училище, финансирано от
МОН, класиран на първо, второ или трето място
на конкурс, олимпиада или състезание в област
1.3. Подпомагане за участие в национални и меж- та на изкуството, науката и спорта, представил
дународни конкурси, олимпиади и състезания, покана или документ, потвърждаващ участието в
включени в раздел ІІ, т. 2 от програмата.
национален или международен конкурс, включен
в раздел ІІ, т. 2 от програмата с мерки за закрила
на деца с изявени дарби през 2014 г., и документ
за класиране.
Брой деца по раздел ІІ, т. 1

3

Ученик от държавно училище, финансирано от
МОН, или от общинско училище, класиран инди2. Стимулиране на деца с изявени дарби по чл. 10
видуално през 2014 г. на първо, второ или трето
чрез предоставяне на стипендия.
място на национален или международен конкурс,
олимпиада или състезание, включени в програмата.
НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВАТА
2.1. Национален конкурс „Моите детски мечти“ от
Една група – VІІІ – ХІІ клас, в две направлеНационалния календар за извънучилищни дейности
ния – литература и изобразително изкуство, с два
на МОН, организиран от МОН и НДД. Провежда
раздела – рисунка и приложно изкуство.
се февруари 2014 г., София.
2.2. Национален конкурс за весела детска рисунка
„Малките нашенци“, организиран от МОН, НДД,
Една група – VІІІ – ХІІ клас, втора категория.
Община Казанлък, ОДК „Св. Иван Рилски“ – Казанлък. Провежда се март 2014 г., Казанлък.
2.3. Национален детски конкурс „Диньо Маринов“ за изпълнители на народна музика: певци,
инструменталисти, народни хорове, оркестри и
Една група – VІІІ – ХІІ клас, индивидуални изпълансамбли от Националния календар за извънучинители по народно пеене, първа и втора категория.
лищни дейности на МОН, организиран от МОН,
НДД, ОДК – Варна, и Община Варна. Провежда
се март 2014 г., Варна.
2.4. Национален конкурс за млади изпълнители на
детска и забавна песен от Националния календар
за извънучилищни дейности на МОН, организиран Една група – VІІІ – ХІІ клас, раздел солисти.
от МОН, НДД, ОДК – Пловдив, и Община Пловдив
Провежда се април 2014 г., Пловдив.
2.5. Национален конкурс за класически, характерен
Една група – VІІІ – ХІІ клас, за индивидуални изи съвременен танц, организиран от Община Бургас,
пълнители в три жанрови категории: класически,
Обединен детски комплекс – Бургас. Провежда се
характерен и съвременен танц.
април 2014 г., Бургас.
2.6. Национални конкурси под надслов „За хляба
наш...“ за научна разработка (проект) и за есе от
Една група – VІІІ – ХІІ клас, в конкурса за индиНационалния календар за извънучилищни дейности
видуална научна разработка (проект) и в конкурса
на МОН, организирани от МОН и НДД, ФХСЛ,
за есе.
ОДК – Благоевград, и Община Благоевград. Провежда се април 2014 г., Благоевград.
2.7. Национален литературен конкурс „Петя Дубарова“, организиран от Община Бургас, къща музей Една група – VІІІ – ХІІ клас, в два раздела – по„Петя Дубарова“, МОН, РИО – Бургас. Провежда езия и проза.
се май 2014 г., Бургас.
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2.8. Национален конкурс за стихотворение и есе
„Живеем в земята на Ботев“ от Националния каленЕдна група – VІІІ – ХІІ клас, в два раздела – есе
дар за извънучилищни дейности на МОН, организии стихотворение.
ран от МОН, НДД, ЦРД – Враца, и Община Враца.
Провежда се май 2014 г., Враца
Три групи – VІІІ – ХІІ клас, в жанровете стихотво2.9. Национален конкурс „Бог е любов“, органи- рение, разказ или есе, рисунка и приложно изкуство
зиран от МОН. Провежда се юни 2014 г., Варна. (присъжда се само първо място на националния
етап по статут).
2.10. Национален пленер – конкурс по графика и
живопис „Врачанска есен“, организиран от Община Една група – VІІІ – ХІІ клас, в две категории – граВраца и СОУ „Отец Паисий“, Враца. Провежда се фика и живопис.
септември 2014 г., Враца.
2.11. Национален конкурс за детска рисунка „С
очите си видях бедата“ от Националния каленЕдна група – VІІІ – ХІІ клас, за индивидуално
дар за извънучилищни дейности на МОН, оркласирани участници.
ганизиран от МОН, ГДПБЗН към МВР и НДД.
Провежда се октомври 2014 г., София.
2.12. Национален ученически конкурс от Националния календар за извънучилищни дейности на
Една група – VІІІ – ХІІ клас, за индивидуални
МОН, организиран от Национален клуб „Родоучастници в два формата – реферат и презентация.
любие“, МОН, НДД и др. Провежда се ноември
2014 г., София.
2.13. Национален танцов конкурс за театралносценични танци – характерни и съвременни танци,
Една група – VІІІ – ХІІ клас, за индивидуални изкласически балет „България танцува“, организипълнители в три жанрови категории – класически,
ран от Община Димитровград и ОП „Детски и
характерен и съвременен танц.
младежки център“ – Димитровград. Провежда се
ноември 2014 г., Димитровград.
2.14. Национален конкурс по народно приложно
Една група – VІІІ – ХІІ клас, в народно приложно
изкуство „От Коледа до Васильовден“ от Нациоизкуство, в два раздела – керамика, декоративни
налния календар за извънучилищни дейности на
пана/тъкани.
МОН, организиран от МОН и НДД. Провежда се
декември 2014 г., София.
Ученик от държавно училище, финансирано от
2.15. Национални конкурси, включени в раздел І МОН, класиран индивидуално в съответната възраси ІІІ на програмата.
това група, състезателна група, категория, вид или
жанр изкуство, инструмент, раздел, направление.
НАЦИОНАЛНИ ОЛИМПИАДИ, СЪСТЕЗАНИЯ И КОНКУРСИ В ОБЛАСТТА НА НАУК АТА
2.16. Зимен математически турнир „Атанас Радев“.
Провежда се на 1 и 2 февруари 2014 г., Бургас Четири състезателни групи – VІІІ – ХII клас.
(VІІІ – ХІІ клас). Състезание в рамките на Зимния Две състезателни групи по математическа лингматематически турнир „Атанас Радев“. Провежда вистика – VІІІ – ХІІ клас.
се на 1 и 2 февруари 2014 г., Сливен.
2.17. Зимни състезания по информатика. Провежда
Три състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
се на 1 и 2 март 2014 г., Велико Търново.
2.18. Национална олимпиада по руски език. ПроТри състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
вежда се март 2014 г., Стара Загора.
2.19. Национална олимпиада по френски език.
Четири състезателни групи – VІІІ – ХІ клас.
Провежда се март 2014 г., Велико Търново.
2.20. Национална олимпиада по италиански език.
Четири състезателни групи – VІІІ – ХІ клас.
Провежда се март 2014 г., София.
2.21. Национална олимпиада по испански език.
Четири състезателни групи – VІІІ – ХІ клас.
Провежда се март 2014 г., Дупница.
2.22. Национална олимпиада по английски език.
Четири състезателни групи – VIII – XI клас.
Провежда се март 2014 г., Хасково.
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2.23. Национална олимпиада по немски език.
Четири състезателни групи – VІІІ – ХІ клас.
Провежда се март 2014 г., Русе.
2.24. Национална олимпиада по химия и опазване
Три състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
на околната среда. Провежда се март 2014 г., Бургас.
2.25. Математическо състезание между профилирани гимназии и паралелки на СОУ с чуждоезиков Четири състезателни групи – VІІІ – ХІ клас.
профил. Провежда се април, 2014 г., Ловеч.
2.26. Пролетни математически състезания. ПроЧе т и р и с ъ с т е з а т е л н и г р у п и п о м а т е м а т и веждат се 31 март – 2 април 2014 г.: ІV – VІІІ клас,
ка – VІІІ – ХІ клас.
Русе; ІХ – ХІІ клас, Плевен.
2.27. Пролетно национално състезание по физика.
Пет състезателни групи – VІІІ – ХІ клас.
Провежда се март 2014 г., Сандански.
2.28. Национално състезание по компютърни мреЕдна състезателна група – VІІІ – ХІІ клас.
жи. Провежда се април 2014 г., София.
2.29. Национално състезание „Виртуално предприЕдна състезателна група – VІІІ – ХІІ клас.
ятие“. Провежда се април 2014 г., София.
2.30. Национална олимпиада по техническо чертане.
Две състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
Провежда се април 2014 г., Севлиево.
2.31. Национална олимпиада по астрономия. ПроТри състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
вежда се април 2014 г., Димитровград.
2.32. Национална олимпиада по география и икоДве състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
номика. Провежда се април 2014 г., Ямбол.
2.33. Национална олимпиада по информатика.
Три състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
Провежда се април 2014 г., Варна.
2.34. Национална олимпиада по физика. Провежда
Три състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
се април 2014 г., Казанлък.
2.35. Национално състезание по химия и опазване на околната среда. Провежда се април 2014 г., Една състезателна група – Х – ХІІ клас.
Сливен.
2.36. На ц иона л на ол и м п иа да по биолог и я и
здравно образование. Провежда се април 2014 г., Две състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
Момчилград, област Кърджали.
2.37. Национална олимпиада по философия. ПроЕдна състезателна група – ІХ – ХІІ клас.
вежда се април 2014 г., Хасково.
2.38. Национална олимпиада по математическа
Три състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
лингвистика. Провежда се април 2014 г., Плевен.
2.39. Национална олимпиада по математика. ПроДве състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
вежда се май 2014 г., София.
2.40. Национална олимпиада по информационни
Една състезателна група – VІІІ – ХІІ клас.
технологии. Провежда се май 2014 г., Монтана.
2.41. Национална олимпиада по гражданско обДве състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
разование. Провежда се май 2014 г., Кюстендил.
2.42. Национален конкурс „Млади таланти“, организиран от МОН (част от рамковите програми
на Европейския съюз за научни изследвания).
Провежда се май 2014 г., София.

Една състезателна група – VІІІ – ХІІ клас за индивидуални проекти в три научни области: естествени науки, комуникационни и информационни
технологии и социални науки.

2.43. Национален пролетен турнир по информатика.
Три състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
Провежда се юни 2014 г., Пловдив.
2.44. Математическо състезание „Европейско Кенгуру“, организирано от Съюза на математиците
Три състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
в България и МОН. Финален етап. Провежда се
юни 2014 г., София.
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2.45. Многоезично национално състезание по
английски, испански, италиански, немски, руски
и френски език. Провежда се ноември 2014 г.,
Кюстендил.

Х и ХІ клас – единадесет състезателни групи:
АИ – НЕ; АЕ – ФЕ; АЕ – ИЕ; АЕ – РЕ; НЕ – АЕ;
НЕ – РЕ; ФЕ – АЕ; ФЕ – ИЕ; ИЕ – АЕ, ИЕ – ФЕ;
РЕ – АЕ

МЕЖДУНАРОДНИ КОНКУРСИ В ОБЛАСТТА НА НАУК АТА И ИЗКУСТВАТА
2.46. Международна Менделеева олимпиада по
Възрастова група до 18 години.
химия. Провежда се април – май 2014 г., Украйна.
2.47. Международна олимпиада по философия.
Възрастова група до 18 години.
Провежда се май 2014 г., Литва.
2.48. Международен детски конкурс „Слънце, ра- Една група VІІІ – ХІІ клас, за индивидуални издост, красота“, организиран от Община Несебър. пълнители в три раздела – пиано, народна песен,
Провежда се юни 2014 г., Несебър.
забавна/естрадна песен.
2.49. Международна олимпиада по математика.
Провежда се юни – юли 2014 г., Кейптаун, Южна Възрастова група до 18 години.
Африка.
2.50. Международна олимпиада по физика. ПроВъзрастова група до 18 години.
вежда се юли 2014 г., Казахстан.
2.51. Международен конкурс за изкуства „Радост на
брега“, организиран с подкрепата на РИО – Бургас, Една група VІІІ – ХІІ клас, в раздели: кавал, наОбщина Несебър, Община Поморие и Община родна песен, забавна песен.
Приморско. Провежда се юли 2014 г.
2.52. Международна олимпиада по биология. ПроВъзрастова група ІХ – ХІІ клас.
вежда се юли 2014 г., Бали.
2.53. Международна олимпиада по химия. Провежда
Възрастова група до 18 години.
се юли 2014 г., Ханой, Виетнам.
2.54. Международна олимпиада по математическа
лингвистика. Провежда се юли – август 2014 г., Възрастова група до 18 години.
Пекин, Китай.
2.55. Международна олимпиада по информатика.
Възрастова група до 18 години.
Провежда се юли 2014 г., Тайван.
2.56. Международна олимпиада по география и
икономика. Провеж да се юли – август 2014 г., Възрастова група до 18 години.
Краков, Полша.
2.57. Международен конкурс за изпълнители на
детска и забавна песен „Речни ноти“, организиЕдна група VІІІ – ХІІ клас, за индивидуални изран от Община Тутракан, Общински център за
пълнители на забавна песен.
извънучилищни дейности – Тутракан. Провежда
се август 2014 г., Тутракан.
2.58. Международна олимпиада по астрономия.
Провежда се септември или октомври 2014 г., Възрастова група до 18 години.
Киргизия.
ДЪРЖ АВНИ УЧЕНИЧЕСКИ СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ
Една група (момичета) – VІІІ – Х клас.
Една група (момчета) – VІІІ – Х клас.
1. Ученик от държавно училище или от общинско
училище, класиран на I място в един от спорто2.59. Финали на Ученически игри от Националвете – бадминтон, тенис на маса, шахмат и лека
ния спортен календар на МОН. Провеждат се
атлетика – 7 дисциплини (без щафета).
май – юни 2014 г.
2. Ученик от държавно училище или от общинско
училище, класиран на I място за индивидуална
награда от отбор, класиран на I място в един от
спортовете – баскетбол, волейбол, хандбал, футбол.
2.60. Финали на Ученически игри за учениците
с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна
система от Националния спортен календар на
МОН. Провежда се февруари – март – юни 2014 г.

Една група (момичета) – VІІІ – Х клас.
Една група (момчета) – VІІІ – Х клас.
Ученик от държавно училище или от общинско
училище, класиран на I място в един от спортовете: бадминтон, тенис на маса.
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2.61. Зимни олимпийски игри, световни, европейски, балкански първенства, световни ранглисти
(за спортове, в които не се провеждат световни
и европейски първенства) и аналогични първенства за хора с увреждания през 2014 г. – финали
по олимпийски вид спорт, спортна дисциплина,
категория, едноместни лодки.

Две групи (момичета, девойки) – VІІІ – ХII клас.
Две групи (момчета, юноши) – VІІІ – ХII клас.
1. Ученик от държавно училище, финансирано
от МОН – спортист без прекъснати състезателни
права, класиран на I, II или III място по вид спорт,
спортна дисциплина, категория, едноместни лодки.
2. Ученик от държавно училище, финансирано
от МОН – спортист без прекъснати състезателни
права, класиран на I място за индивидуална награда в колективните спортове.

Две групи (момичета, девойки) – VІІІ – ХII клас.
Две групи (момчета, юноши) – VІІІ – ХII клас.
1. Ученик от държавно училище, финансирано
2.62. Финали на държавни първенства по вид спорт
от МОН – спортист без прекъснати състезателни
през 2014 г., с изключение на:
права, класиран на I място в ДИП по вид спорт,
– ф инали на турнири, купи, кръгове и/или предспортна дисциплина, категория, едноместни лодки.
варителни и подборни серии по вид спорт;
2. Ученик от държавно училище, финансирано от
– ф инали на ДИП по спортове, включени в учеМОН – спортист без прекъснати състезателни пранически игри.
ва, класиран на I място за индивидуална награда
от отбора, класиран на I място от колективните
спортове.
Брой деца по раздел ІІ, т. 2

508

Общ брой деца по раздел ІІ, т. 1 и 2:

511

РАЗДЕЛ ІІІ. М
 ЕРКИ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ, ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
МЕРКИ ЗА ЗАКРИЛА

ОБХВАТ НА МЕРКИТЕ

1

2

Дете от държавно училище, финансирано от Ми1. Насърчаване на творческите заложби и по- нистерството на земеделието и храните (МЗХ),
требности на деца с изявени дарби по чл. 8 чрез класирано индивидуално на първо, второ или
еднократно финансово подпомагане.
трето място на национален конкурс, олимпиада
или състезание, включени в програмата за 2014 г.
1.1. Подпомагане на обучение в курсове по науката,
организирани в училища, извънучилищни педагогически центрове, творчески съюзи, фондации,
фирми, сдружения.
Брой деца по раздел ІІІ, т. 1

Дете от държавно училище, финансирано от МЗХ,
на възраст от 15 до 18 години, представило служебна бележка за включване в курсове по наука
и документ за класиране.
5

Ученик в държавно училище, финансирано от МЗХ,
2. Стимулиране на деца с изявени дарби по чл. 10 или от общинско училище, класиран индивидуално
чрез предоставяне на стипендия.
през 2014 г. на първо, второ или трето място на
национален или международен конкурс, олимпиада
или състезание, включени в програмата.
А. НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ
2.1. Национален ученически горски конкурс.
Провежда се април 2014 г., София.

Възрастова група – от 15 до 18 години.

2.2. Национален конкурс по фермерство в две
направления: Растениевъдство и Животновъдство. Възрастова група – от 15 до 18 години.
Провежда се март 2014 г., Стара Загора.
2.3. Национален конкурс за проектиране на мебели.
Възрастова група – от 15 до 18 години.
Провежда се април 2014 г., София.
2.4. Национален конкурс по хранителни технологии
Възрастова група – от 15 до 18 години.
и техника. Провежда се ноември 2014 г., Пловдив.
Ученик, класиран индивидуално в съответната
възрастова група, състезателна група, катего2.5. Национален конкурс или състезание, включени
рия, вид или жанр изкуство, инструмент, раздел,
в раздел І, ІІ или ІV на програмата.
направление, формат, наука, вид спорт, спортна
дисциплина.
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Б. МЕЖДУНАРОДНИ КОНКУРСИ
2.6. Международен екологичен форум „Сребърна“.
Конкурс за ученически индивидуални проекти по
екология и опазване на околната среда, организиВъзрастова група – от 15 до 18 години.
ран от МОН, НДД, сдружение „Екосвят“, община
Силистра, фондация „Еврика“. Провежда се юни
2014 г., Силистра.
Брой деца по раздел ІІІ, т. 2

14

Общ брой деца по раздел ІІІ, т. 1 и 2:

19

РАЗДЕЛ ІV. М
 ЕРКИ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ, ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ МИНИСТЪРА НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
МЕРКИ ЗА ЗАКРИЛА

ОБХВАТ НА МЕРКИТЕ

1

2

Ученик в държавно спортно училище, финансирано от ММС, или от общинско училище, класиран
на първо, второ или трето място на олимпийски
1. Стимулиране на деца с изявени дарби по чл. 10
игри, световно първенство, европейско първенство,
чрез предоставяне на стипендия.
балканско първенство (източноевропейско първенство) или на първо място на финали на държавно
първенство, включени в програмата за 2014 г.

1.1. Международни състезания и финали на държавни първенства за съответните възрастови групи
и пол, включени в календарите на лицензираните
български спортни федерации.*
*Регистър на спортните федерации е публикуван на
електронната страница на ММС.

1. Ученик в държавно спортно училище от VІІІ до
ХІІ клас, класиран до навършване на 18 години
в индивидуален шампионат на първо, второ или
трето място на олимпийски игри, световно първенство или европейско първенство по индивидуален
спорт, включен в учебната програма на училището;
– в спорта акробатика – постигнато класиране
само в многобой.
2. Ученик в държавно спортно училище от VІІІ до
ХІІ клас, класиран до навършване на 18 години
в индивидуален шампионат на първо, второ или
трето място на балканско първенство (източноевропейско първенство) или на първо място на
финали на държавно първенство по олимпийски
индивидуален спорт, включен в учебната програма на училището, и при спазване на следните
изисквания:
– постигнато класиране при минимум участие на
4 държави и при конкуренция от 6 участници в
дисциплина или категория;
– за спорта модерен петобой – постигнато класиране в дисциплините, по които се провеждат ЕП
и/или СП.
3. Ученик в държавно спортно училище от VІІІ
до ХІІ клас, спечелил до навършване на 18 години индивидуална награда в колективен спорт,
включен в учебната програма на училището, на
олимпийски игри, световно първенство, европейско
първенство, балканско първенство (източноевропейско първенство).
4. Ученик в държавно спортно училище от VІІІ
до ХІІ клас, спечелил до навършване на 18 години индивидуална награда, от отбор, класиран на
първо място на финали на държавно първенство,
в колективен спорт, включен в учебната програма
на училището.
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1.2. Международни състезания и финали на държавни първенства за съответните възрастови групи
и пол, включени в календарите на лицензираните
български спортни федерации по спортовете, по
които през учебната 2013 – 2014 г. се осъществява
обучение в спортните училища.*
*Регистър на спортните федерации е публикуван
на електронната страница на ММС.

1. Ученик в общинско училище от VІІІ до ХІІ
клас, класиран индивидуално до навършване на
18 години в индивидуален шампионат на първо,
второ или трето м ясто на олимпийск и игри,
световно първенство или европейско първенство
по спортовете акробатика, бадминтон, биатлон,
борба (класически и свободен стил), бокс, вдигане
на тежести, гребане, джудо, кану-каяк, карате-до,
кик-бокс, колоездене, конен спорт, лека атлетика,
модерен петобой, плуване, самбо, скокове батут,
ски алпийски дисциплини, ски бегови дисциплини,
сноуборд, спортна гимнастика, спортна стрелба,
тенис, тенис на маса и художествена гимнастика;
– в спорта акробатика – постигнато класиране
само в многобой.
2. Ученик в общинско училище от VІІІ до ХІІ
клас, класиран индивидуално до навършване на
18 години в индивидуален шампионат на първо,
второ или трето място на балканско първенство
(източноевропейско първенство) или на първо място
на финали на държавно първенство по спортовете
бадминтон, биатлон, борба (класически и свободен
стил), бокс, вдигане на тежести, гребане, джудо,
кану-каяк, колоездене, конен спорт, лека атлетика, модерен петобой, плуване, скокове батут, ски
алпийски дисциплини, ски бегови дисциплини,
сноуборд, спортна гимнастика, спортна стрелба,
тенис, тенис на маса, художествена гимнастика и
при спазване на следните изисквания:
– постигнато класиране при минимум участие на
4 държави и при конкуренция от 6 участници в
дисциплина или категория;
– за спорта модерен петобой – постигнато класиране в дисциплините, по които се провеждат ЕП
и/или СП.
3. Ученик в общинско училище от VІІІ до ХІІ клас,
спечелил до навършване на 18 години индивидуална награда в колективните спортове волейбол,
баскетбол, футбол, хандбал, на олимпийски игри,
световно първенство, европейско първенство, балканско първенство (източноевропейско първенство).
4. Ученик в общинско училище от VІІІ до ХІІ клас,
спечелил до навършване на 18 години индивидуална
награда, от отбор, класиран на първо място на
финали на държавно първенство в колективните
спортове волейбол, баскетбол, футбол, хандбал.

Ученик в държавно спортно училище от VІІІ до
ХІІ клас, класиран до навършването на 18 години
1.3. Национален и международен конкурс/олим- индивидуално в съответната възрастова група,
пиада или състезание, включени в раздел I, II или състезателна група, категория, вид или жанр изIII на програмата за 2014 г.
куство, инструмент, раздел, направление, формат,
учебен предмет, наука, проект, вид спорт, спортна
дисциплина.
Общ брой деца по раздел ІV, т. 1

219 деца за 2014 г.

РАЗДЕЛ V. СРЕДСТВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ПО РАЗДЕЛИ І – ІV
Мерки по раздели І – ІV

Брой деца, обхванати от мерките по раздели І – ІV

Необходими финансови средства

1

2

3

Брой деца, класирани по мярка Размер на еднократното финан1. Еднократно финансово подеднократно финансово подпома- сово подпомагане за едно дете
помагане
гане от раздели І – ІV – за 2014 г. до 195 лв.

С Т Р.
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1.1. Министерство на културата

20

3825 лв.

1.2. Министерство на образованието и науката

3

585 лв.

1.3. Министерство на земеделието
и храните

5

975 лв.

Всичко:

28

5385 лв.

Брой деца, класирани по
мярка стипендия от раздели
І – ІV – за 2013 г. и 2014 г.

Размер на стипендията за едно
дете месечно 135 лв.

2.1. Министерство на културата

Общо: 357

280 915 лв.

2.1.1. Стипендии на децата от
държавни училища по изкуствата, обхванати в програмата по
раздел І, т. 2

170 стипендии за 2014 г.

149 830 лв.

2.1.2. Стипендии за изплащане
през 2014 г., предоставени на деца
от държавни училища по изкуствата по програмата за 2013 г.,
по раздел І, т. 2

173 стипендии от 2013 г.

115 830 лв.

2.1.3. Стипендии на децата от
общински училища, обхванати в
програмата по раздел І, т. 2

14 стипендии за 2014 г.

15 255 лв.

2.2. Министерство на образованието и науката

Общо: 1140

1 219 400 лв.

2.2.1. Стипендии на децата от
държавни и общински училища,
обхванати в програмата по раздел ІІ, т. 2

508 стипендии за 2014 г.

269 385 лв.

2.2.2. Стипендии на деца от държавни училища по програмата за
2013 г., по раздел ІІ, т. 2

88 стипендии от 2013 г.

71 280 лв.

2. Стипендии

2.2.3. Стипендии за деца от общински училища по програмата 544 стипендии за 2013 и 2014 г.
за 2013 г., по раздел ІІ, т. 2

878 735 лв.

2.3.Министерство на земеделието
и храните

Общо: 18

14 040 лв.

2.3.1. Стипендии на децата от
държавни у чилища, обхванати
в програмата по раздел ІІІ, т. 2

12 стипендии за 2014 г.

9 720 лв.

2.3.2. Стипендии за изплащане
през 2014 г. предоставени на деца
от държавни училища по програмата за 2013 г. , по раздел ІІІ, т. 2

4 стипендии от 2013 г.

2970 лв.

2.3.3. Стипендии на децата от
общински училища, обхванати
в програмата по раздел ІІІ, т. 2

2 стипендии за 2014 г.

1350 лв.

2.4. Министерство на младежта
и спорта

Общо: 264

280 260 лв.

2.4.1. Стипендии на децата от държавни спортни училища, обхванати в програмата по раздел ІV, т. 1

118 стипендии за 2014 г.

144 990 лв.
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2.4.2. Стипендии за изплащане
през 2014 г. предоставени на деца
от държавни спортни училища
по програмата за 2013 г., по раздел ІV, т. 1

45 стипендии от 2013 г.

36 855 лв.

2.4.3. Стипендии на децата от
общински училища, обхванати
в програмата по раздел ІV, т. 1

101 стипендии за 2014 г.

98 415 лв.

Всичко:

Общо: 925

1 794 615 лв.

Всичко деца, обхванати в програмата за 2014 г., и необходими
средства за еднократно финансово
подпомагане и за стипендии

Общо: 953

1 800 000 лв.
“

Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от 10 декември 2014 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

8800

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 409
ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

за одобряване на средства от резерва по
чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2014 г.
в размер 4 000 000 лв. за допълване на мерките по оптимизация на училищната мрежа
чрез компенсиране стойността на безплатния
превоз на децата и учениците до 16-годишна възраст по чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за
народната просвета съгласно приложението.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта за структурни мерки
и програми за развитие на образованието по
чл. 1, ал. 5, т. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 1, ал. 5, т. 2 и чл. 89, ал. 1 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г. и чл. 109, ал. 3 от Закона
за публичните финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
15 декември 2014 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 1

Област

Община

Средства за компенсиране стойността на
безплатния превоз
на децата и учениците до 16-годишна
възраст

Благоевград Банско

569

Благоевград Белица

8993

Благоевград Благоевград

23 577

Благоевград Гоце Делчев

5074

Благоевград Гърмен

6250

Благоевград Кресна

4665

Благоевград Петрич

33 951

Благоевград Разлог

5190

Благоевград Сандански

22 806

Благоевград Сатовча

10 115

Благоевград Симитли

12 922

Благоевград Струмяни

1874

Благоевград Хаджидимово

8512

С Т Р.
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Община

Благоевград Якоруда

Средства за компенсиране стойността на
безплатния превоз
на децата и учениците до 16-годишна
възраст

6493

Бургас

Айтос

42 220

Бургас

Бургас

6260

Бургас

Камено

7760

Бургас

Карнобат

45 412

Бургас

Малко
Търново

10 306

Бургас

Несебър

4790

Бургас

Поморие

5778

Бургас

Приморско

8024

Бургас

Руен

Бургас

Созопол

Бургас

Средец

10 672

Бургас

Сунгурларе

25 045

Бургас

Царево

11 869

Варна

Аврен

22 629

Варна

Аксаково

8000

Варна

Белослав

4237

Варна

Бяла

Варна

Варна

Варна

Ветрино

13 720

Варна

Вълчи дол

25 169

Варна

Девня

Варна

Долни
Чифлик

11 204

Варна

Дългопол

23 684

Варна

Провадия

18 905

Варна

Суворово

2511

Велико
Търново

Велико
Търново

11 197

Велико
Търново

Горна
Оряховица

14 823

16 763
4743

10 230
8436

1014

Велико
Търново

Елена

17 114

Велико
Търново

Златарица

12 575

Велико
Търново

Лясковец

12 690

Велико
Търново

Павликени

22 827

Велико
Търново

Полски
Тръмбеш

14 312

ВЕСТНИК

Област
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Община

Средства за компенсиране стойността на
безплатния превоз
на децата и учениците до 16-годишна
възраст

Велико
Търново

Свищов

28 639

Велико
Търново

Стражица

21 875

Велико
Търново

Сухиндол

7410

Видин

Белоградчик

7816

Видин

Брегово

8774

Видин

Видин

Видин

Грамада

280

Видин

Димово

19 828

Видин

Кула

4383

Видин

Макреш

6874

Видин

Ново село

5045

Видин

Ружинци

Видин

Чупрене

6791

Враца

Борован

20 162

Враца

Бяла Слатина

21 009

Враца

Враца

37 781

Враца

Козлодуй

5546

Враца

Криводол

17 619

Враца

Мездра

17 905

Враца

Мизия

5181

Враца

Оряхово

4604

Враца

Роман

9758

Враца

Хайредин

14 173

Габрово

Габрово

15 631

Габрово

Дряново

7611

Габрово

Севлиево

Габрово

Трявна

3009

Добрич

Балчик

24 085

Добрич

Генерал
Тошево

27 443

Добрич

Добричка

45 802

Добрич

Каварна

16 072

Добрич

Крушари

10 621

Добрич

Тервел

15 515

Добрич

Шабла

8249

Кърджали

Ардино

22 270

Кърджали

Джебел

15 151

66 991

11 950

31 521
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възраст

ВЕСТНИК

Област
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Община

Средства за компенсиране стойността на
безплатния превоз
на децата и учениците до 16-годишна
възраст

8770

Кърджали

Кирково

80 606

Пазарджик

Пазарджик

Кърджали

Крумовград

61 383

Пазарджик

Панагюрище

Кърджали

Кърджали

131 605

Пазарджик

Пещера

Кърджали

Момчилград

65 592

Пазарджик

Ракитово

Кърджали

Черноочене

28 784

Пазарджик

Септември

Кюстендил

Бобов дол

12 542

Пазарджик

Стрелча

6916

Кюстендил

Бобошево

Кюстендил

Дупница

Кюстендил

Кочериново

Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

11 256
2687
636
15 817

5715

Перник

Брезник

7983

15 023

Перник

Земен

4021

6709

Перник

Ковачевци

3300

55 730

Перник

Перник

32 011

Невестино

4878

Перник

Радомир

15 900

Кюстендил

Рила

1141

Перник

Трън

2974

Кюстендил

Сапарева
баня

4591

Плевен

Белене

4032

Кюстендил

Трекляно

1270

Плевен

Гулянци

14 337

Ловеч

Априлци

5951

Плевен

Долна
Митрополия

21 236

Ловеч

Летница

4229

Плевен

Долни Дъбник

11 751

Ловеч

Ловеч

37 933

Плевен

Искър

5374

Ловеч

Луковит

14 552

Плевен

Левски

9843

Ловеч

Тетевен

9218

Ловеч

Троян

22 521

Плевен

Никопол

15 476

Ловеч

Угърчин

11 498

Плевен

Плевен

13 686

Ловеч

Ябланица

17 649

Плевен

Пордим

14 452

Монтана

Берковица

Плевен

Червен бряг

24 502

Монтана

Бойчиновци

Плевен

Кнежа

Монтана

Брусарци

8603

Пловдив

Асеновград

14 930

Монтана

Вълчедръм

7891

Пловдив

Брезово

24 182

Монтана

Вършец

9376

Пловдив

Калояново

16 165

Пловдив

Карлово

35 679

Монтана

Георги
Дамяново

7847

Пловдив

Кричим

528

Монтана

Лом

40 700

Пловдив

Лъки

Монтана

Медковец

12 221

Пловдив

„Марица“

16 114

Монтана

Монтана

40 763

Пловдив

Първомай

12 782

Монтана

Чипровци

5145

Пловдив

Раковски

9353

Монтана

Якимово

7228

Пловдив

„Родопи“

2035

Пазарджик

Батак

952

Пловдив

Садово

11 307

Пазарджик

Белово

9091

Пловдив

Съединение

15 200

Пазарджик

Брацигово

1428

Пловдив

Хисаря

22 211

Пазарджик

Велинград

22 877

Пловдив

Куклен

66

Пазарджик

Лесичево

3255

Пловдив

Сопот

9796
13 307

1411

1656

23 919
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Община

Средства за компенсиране стойността на
безплатния превоз
на децата и учениците до 16-годишна
възраст

3808
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Община

Средства за компенсиране стойността на
безплатния превоз
на децата и учениците до 16-годишна
възраст

Разград

Завет

Разград

Исперих

19 811

Разград

Кубрат

10 682

Разград

Лозница

28 589

Разград

Разград

31 215

Разград

Самуил

16 021

Разград

Цар Калоян

Русе

Борово

Русе

Бяла

Русе

Ветово

Русе

Две могили

Русе

Иваново

Русе

Русе

23 247

Русе

Сливо поле

17 910

Русе

Ценово

2986

Силистра

Алфатар

7646

Силистра

Главиница

22 478

Силистра

Дулово

37 347

Силистра

Кайнарджа

16 573

Силистра

Силистра

26 004

Силистра

Ситово

Силистра

Тутракан

35 622

Сливен

Котел

14 867

Сливен

Нова Загора

32 184

Сливен

Сливен

26 464

Сливен

Твърдица

Смолян

Баните

10 613

Смолян

Борино

887

Смолян

Девин

5122

Смолян

Доспат

2874

Смолян

Златоград

3155

Смолян

Мадан

Смолян

Неделино

Смолян

Рудозем

11 859

Стара Загора Гълъбово

13 225

Смолян

Смолян

11 655

Стара Загора Казанлък

18 942

Смолян

Чепеларе

4113

София-град

Столична
община

12 140

София
област

Божурище

11 428

400
6902
16 192
3235
31 827
6673

6459

2791

29 574
9591

София
област

Ботевград

8328

София
област

Годеч

5485

София
област

Горна Малина

София
област

Долна баня

1146

София
област

Драгоман

9738

София
област

Елин Пелин

9047

София
област

Етрополе

9087

София
област

Златица

5858

София
област

Ихтиман

11 736

София
област

Костенец

1970

София
област

Костинброд

София
област

Мирково

7239

София
област

Пирдоп

7453

София
област

Правец

2675

София
област

Самоков

20 437

София
област

Своге

27 363

София
област

Сливница

2155

София
област

Челопеч

4336

Стара Загора

Братя
Даскалови

Стара Загора Гурково

23 544

15 392

12 461
7784

Стара Загора Мъглиж

3828

Стара Загора Николаево

5616

Стара Загора Опан

8276

Стара Загора Павел баня

6197
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Община

Средства за компенсиране стойността на
безплатния превоз
на децата и учениците до 16-годишна
възраст

Стара Загора Раднево

52 931

Стара Загора Стара Загора

34 387

Стара Загора Чирпан

15 864

Търговище

Антоново

18 154

Търговище

Омуртаг

46 621

Търговище

Опака

Търговище

Попово

35 558

Търговище

Търговище

44 944

Хасково

Димитровград

43 024

Хасково

Ивайловград

17 560

Хасково

Любимец

12 442

Хасково

Маджарово

12 794

Хасково

Минерални
бани

5905

Хасково

Свиленград

38 314

Хасково

Симеоновград

Хасково

Стамболово

26 399

Хасково

Тополовград

10 445

Хасково

Харманли

25 831

Хасково

Хасково

41 936

Шумен

Велики
Преслав

6826

Шумен

Венец

17 653

Шумен

Върбица

10 912

Шумен

Каолиново

13 457

Шумен

Каспичан

11 028

Шумен

Никола
Козлево

12 199

Шумен

Нови пазар

28 091

Шумен

Смядово

5289

Шумен

Хитрино

11 630

Шумен

Шумен

25 347

Ямбол

Болярово

10 948

Ямбол

Елхово

16 852

Ямбол

Стралджа

17 678

Ямбол

„Тунджа“

45 070

Ямбол

Ямбол

10 534

8801

2552

7181
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 410
ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

за одобряване на средства от резерва за
непредвидени и/или неотложни разходи по
чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер 5 000 000 лв. по бюд жета на Министерството на земеделието и храните за
2014 г. – част от средствата за изпълнение
на § 2 от п реходни те и зак лючи телни те
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 26
от 2014 г.).
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи в частта за икономически
растеж и държавност по чл. 1, ал. 5, т. 5 от
Закона за държавния бюджет на Република
България 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 „Хидромелиорации“ 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 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 във връзка с § 2 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за водите
(ДВ, бр. 26 от 2014 г.).
§ 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
8802
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 411
ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2014 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и
общински училища през 2014 г., приета с
Постановление № 93 на Министерския съвет
от 2014 г. (обн., ДВ, бр. 37 от 2014 г.; изм. и
доп., бр. 92 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер 44 010 лв. за изплащане
на стипендии на учениците от общинските
училища и на учениците от държавните училища, финансирани от Министерството на
образованието и науката.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. по бюджетите на общините – 22 680 лв.,
разпределени съгласно приложението;
2. по бюджета на Министерството на образованието и науката – 21 330 лв.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури
за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2014 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2
да се увеличат разходите по „Политика в областта на всеобхватно, достъпно и качествено
образование и обучение в предучилищното
възпитание и подготовка и училищното образование. Учене през целия живот“, бюджетна
програма „Развитие на способностите на децата и учениците“ по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2014 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се
увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г.
Чл. 4. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2014 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 89, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на съответните общини.
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§ 3. Постановлението влиза в сила от
15 декември 2014 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 2, т. 1
Разпределение на допълнителните трансфери за изплащане от общинск ите у чилища
на стипендии на у ченици по Програмата на
мерк ите за закрила на деца с изявени дарби
през 2014 г.

Община

Област

Средства за стипендии по програмата за 2014 г.
(в лв.)

Благоевград

Благоевград

Бургас

Бургас

5670

Варна

Bарна

405

Полски
Тръмбеш

Bелико
Tърново

1350

Видин

Bидин

3105

Враца

Bраца

2835

Кюстендил

Kюстендил

540

Столична
община

София-град

3915

Етрополе

Софийска
област

1755

Казанлък

Cтара Загора

Шумен

Шумен
ОБЩО:

945

810
1350
22 680

8803

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 412
ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на разделеното Министерство на
икономиката и енергетиката за 2014 г. за погасяване на всички взаимни вземания между
Федерална република Германия и Република
България във връзка с щетата по казуса
„Цемеко“ – ООД“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на разделеното Министерство
на икономиката и енергетиката за 2014 г. за
сметка на преразпределение на разходите по
централния бюджет в размер 4 094 240,67 лв.
(2 093 352,02 евро).
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(2) Разходите по ал. 1 да послужат за погасяване на всички взаимни вземания между
Федерална република Германия и Република
България във връзка с щетата по казуса „Цемеко“ – ООД“.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1 да се увеличат
разходите по политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност, бюджетна програма „Привличане и
насърчаване на инвестициите“ на разделеното
Министерство на икономиката и енергетиката
за 2014 г.
Чл. 3. Министърът на икономиката да
извърши съответните промени по бюджета
на разделеното Министерство на икономиката и енергетиката за 2014 г. и да уведоми
министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и на основание ратифицираните от
Народното събрание със закон Споразумение
между Министерството на икономиката на
Република България и Федералното министерство на икономиката и енергетиката на
Федерална република Германия за решаване
по взаимно съгласие на щетата по казуса
„Цемеко“ – ООД“, София, България, и Споразумение между Министерството на икономиката на Република България и „Klösters
Beteiligungsgesellschaft mbH“ – Кемпен, Германия, подписани на 5 декември 2014 г. в Берлин
от германска страна и на 8 декември 2014 г.
в София от българска страна.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на икономиката и на
министъра на финансите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8804

РЕШЕНИЕ № 807
ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

за откриване на производство за издаване
на разрешение за търсене и проучване на
нефт и природен газ – подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните
богатства, в площта „Блок 1-22 Терес“, разположена в изключителната икономическа зона
на Република България в Черно море, и за
уведомление за предоставяне на разрешение
чрез конкурс
На основание чл. 5, т. 2, чл. 7, ал. 2, т. 8,
чл. 42, ал. 1, т. 1 и чл. 44, ал. 3 от Закона за
подземните богатства и чл. 4, ал. 1, т. 1 и
чл. 16 от Наредбата за провеждане на конкур-
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си и търгове за предоставяне на разрешения
за търсене и/или проучване и на концесии
за добив на подземни богатства по Закона за
подземните богатства, приета с Постановление № 231 на Министерския съвет от 2010 г.,
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива производство за издаване на
разрешение за търсене и проучване на нефт
и природен газ в площта „Блок 1-22 Терес“,
разположена в изключителната икономическа
зона на Република България в Черно море, с
размер 4032 кв. км, с координати на граничните
точки от № 1 до № 7 съгласно приложението.
2. Уведомява, че предоставянето на разрешението по т. 1 ще се извърши чрез неприсъствен конкурс.
3. Определя срок на разрешението за търсене и проучване 5 години от датата на влизане
в сила на договора за търсене и проучване с
право на продължение съгласно чл. 31, ал. 3
от Закона за подземните богатства.
4. Срокът за закупуване на конкурсните
книжа е до 17,00 ч. на 120-ия ден от обнародването на решението в „Официален вестник“
на Европейския съюз.
5. Срокът за подаване на заявленията за
участие в конкурса е до 17,00 ч. на 140-ия ден
от обнародването на решението в „Официален
вестник“ на Европейския съюз.
6. Срокът за внасяне на предложенията по
конкурсните книжа е до 17,00 ч. на 155-ия ден
от обнародването на решението в „Официален
вестник“ на Европейския съюз.
7. Определя цена на конкурсните книжа
в размер 10 000 лв. Конкурсните книжа се
получават в Министерството на енергетиката
в определения по т. 4 срок след представяне
на платежно нареждане.
7.1. Сумата по т. 7 се превежда по банкова
сметка на Министерството на енергетиката.
7.2. В платежното нареждане следва да
бъде записано: За конкурсни книжа за площ
„Блок 1-22 Терес“, закупувани в полза на кандидата, чието име се изписва задължително
на платежното нареждане.
7.3. Лицето, което получава конкурсните
книжа, подписва декларация от името на
кандидата за опазване тайната на сведенията,
които се съдържат в тях.
8. Кандидатите за участие в конкурса трябва
да отговарят на изискванията на чл. 23, ал. 1
от Закона за подземните богатства.
9. Кандидатът, а когато същият е обединение – всеки един от участниците в обединението, да представи декларация за липса
на обстоятелствата по чл. 2 от Закона за
икономическите и финансовите отношения
с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните
с тях лица и техните действителни собстве-
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ници (ЗИФОДРЮПДСТЛТДС) (ДВ, бр. 1 от
2014 г.) във връзка с § 1 от допълнителните
разпоредби или доказателства за наличие на
обстоятелства по чл. 4 ЗИФОДРЮПДСТЛТДС.
10. Кандидатът търговец или поне един
от участниците в обединението кандидат да
е реализирал нетни приходи от продажби
общо за последните три финансови години в
зависимост от датата, на която е учреден, не
по-малко от 150 000 000 евро. Когато кандидатът е обединение, което не е юридическо
лице, изискването по тази точка се прилага
към обединението като цяло,
или
10.1. кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него,
да представи препоръка от банкова или друга
финансова институция, че разполага с необходимите финансови средства за изпълнение на
дейностите по търсене и проучване на нефт
и природен газ в площта „Блок 1-22 Терес“,
или
10.2. кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него,
да представи писмо-намерение от банкова
или дру га финансова инстит у ци я, че ще
му бъдат предоставени финансови ресурси
за изпълнение на дейностите по търсене и
проучване на нефт и природен газ в площта
„Блок 1-22 Терес“.
11. Предложенията на кандидатите по конкурса се оценяват въз основа на предлаганите
работни програми, средства за опазване на
околната среда и бонуси, както е предвидено
в конкурсните книжа.
12. Определя депозит за участие в конкурса
в размер 15 000 лв., платим до срока по т. 5
по банкова сметка на Министерството на
енергетиката.
13. Депозитът на кандидат, недопуснат до
участие в конкурса, се връща в 14-дневен срок
от датата на влизане в сила на решението на
конкурсната комисия за недопускането му.
14. Депози т ът на у част ника, спечели л
конкурса, се връща в 14-дневен срок след
влизане в сила на договора, а на останалите
участници – в 14-дневен срок след обнародването в „Държавен вестник“ на решението
на Министерския съвет за издаване на разрешение за търсене и проучване.
15. Заявленията за участие в конкурса и
предложенията на кандидатите по конкурсните
условия се подават в служба „Деловодство“
на Министерството на енергетиката на български език съгласно изискванията на чл. 46
от Закона за подземните богатства.
16. Конкурсните предложения се изготвят
в съответствие с изискванията и условията,
посочени в конкурсните книжа.
17. Конкурсът се провежда и когато има
само един допуснат кандидат.
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18. Упълномощава министъра на икономиката и министъра на енергетиката:
18.1. Да изпратят решението за обнародване
в „Официален вестник“ на Европейския съюз.
18.2. Да организират и проведат конкурса.
19. Решението да се обнародва в „Държавен вестник“ и на електронната страница на
Министерския съвет.
20. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването му в „Официален
вестник“ на Европейския съюз пред Върховния
административен съд.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към т. 1
Списък с координати на точките, описващи
площ „Блок 1-22 Терес“
Географски координати, система WGS84
№

Източна дължина
(Longitude)

Северна ширина
(Latitude)

1.

29°07'28,85''

42°48'47,00''

2.

30°34'10,00''

42°48'03,00''

3.

29°58'30,00''

42°33'27,00''

4.

29°49'36,00''

42°29'24,00''

5.

29°34'20,00''

42°26'24,00''

6.

29°20'45,00''

42°14'28,00''

7.

29°07'32,31''

42°11'22,71''

8633

РЕШЕНИЕ № 808
ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

за откриване на производство за издаване на
разрешение за търсене и проучване на нефт и
природен газ – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства,
в площта „Блок 1-14 Силистар“, разположена
в континенталния шелф и изключителната
икономическа зона на Република България в
Черно море, и за уведомление за предоставяне
на разрешение чрез конкурс
На основание чл. 5, т. 2, чл. 7, ал. 2, т. 8,
чл. 42, ал. 1, т. 1 и чл. 44, ал. 3 от Закона
за подземните богатства и чл. 4, ал. 1, т. 1
и чл. 16 от Наредбата за провеж дане на
конкурси и търгове за предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване и на
концесии за добив на подземни богатства
по Закона за подземните богатства, приета
с Постановление № 231 на Министерския
съвет от 2010 г.,

БРОЙ 103

ДЪРЖАВЕН

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива производство за издаване на
разрешение за търсене и проучване на нефт и
природен газ в площта „Блок 1-14 Силистар“,
разположена в континенталния шелф и изключителната икономическа зона на Република
България в Черно море, с размер 6893 кв. км,
с координати на граничните точки от № 1 до
№ 9 съгласно приложението.
2. Уведомява, че предоставянето на разрешението по т. 1 ще се извърши чрез неприсъствен конкурс.
3. Определя срок на разрешението за търсене и проучване 5 години от датата на влизане
в сила на договора за търсене и проучване с
право на продължение съгласно чл. 31, ал. 3
от Закона за подземните богатства.
4. Срокът за закупуване на конкурсните
книжа е до 17,00 ч. на 120-ия ден от обнародването на решението в „Официален вестник“
на Европейския съюз.
5. Срокът за подаване на заявленията за
участие в конкурса е до 17,00 ч. на 140-ия ден
от обнародването на решението в „Официален
вестник“ на Европейския съюз.
6. Срокът за внасяне на предложенията по
конкурсните книжа е до 17,00 ч. на 155-ия ден
от обнародването на решението в „Официален
вестник“ на Европейския съюз.
7. Определя цена на конкурсните книжа
в размер 10 000 лв. Конкурсните книжа се
получават в Министерството на енергетиката
в определения по т. 4 срок след представяне
на платежно нареждане.
7.1. Сумата по т. 7 се превежда по банкова
сметка на Министерството на енергетиката.
7.2. В платежното нареждане следва да
бъде записано: За конкурсни книжа за площ
„Блок 1-14 Силистар“, закупувани в полза на
кандидата, чието име се изписва задължително
на платежното нареждане.
7.3. Лицето, което получава конкурсните
книжа, подписва декларация от името на
кандидата за опазване тайната на сведенията,
които се съдържат в тях.
8. Кандидатите за участие в конкурса трябва
да отговарят на изискванията на чл. 23, ал. 1
от Закона за подземните богатства.
9. Кандидатът, а когато същият е обединение – всеки един от участниците в обединението, да представи декларация за липса
на обстоятелствата по чл. 2 от Закона за
икономическите и финансовите отношения
с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните
с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДСТЛТДС) (ДВ, бр. 1 от
2014 г.) във връзка с § 1 от допълнителните
разпоредби или доказателства за наличие на
обстоятелства по чл. 4 ЗИФОДРЮПДСТЛТДС.
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10. Кандидатът търговец или поне един
от участниците в обединението кандидат да
е реализирал нетни приходи от продажби
общо за последните 3 финансови години в
зависимост от датата, на която е учреден – не
по-малко от 150 000 000 евро. Когато кандидатът е обединение, което не е юридическо
лице, изискването по тази точка се прилага
към обединението като цяло,
или
10.1. кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в обединението, да представи препоръка от банкова или
друга финансова институция, че разполага с
необходимите финансови средства за изпълнение на дейностите по търсене и проучване
на нефт и природен газ в площта „Блок 1-14
Силистар“,
или
10.2. кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в обединението, да представи писмо-намерение от
банкова или друга финансова институция, че
ще му бъдат предоставени финансови ресурси
за изпълнение на дейностите по търсене и
проучване на нефт и природен газ в площта
„Блок 1-14 Силистар“.
11. Предложенията на кандидатите по конкурса се оценяват въз основа на предлаганите
работни програми, средствата за опазване на
околната среда и бонуси, както е предвидено
в конкурсните книжа.
12. Определя депозит за участие в конкурса
в размер 15 000 лв., платим до срока по т. 5
по банкова сметка на Министерството на
енергетиката.
13. Депозитът на кандидат, недопуснат до
участие в конкурса, се връща в 14-дневен срок
от датата на влизане в сила на решението на
конкурсната комисия за недопускането на
кандидата.
14. Депози т ът на у част ника, спечели л
конкурса, се връща в 14-дневен срок след
влизането в сила на договора, а на останалите
участници – в 14-дневен срок след обнародването в „Държавен вестник“ на решението
на Министерския съвет за издаване на разрешение за търсене и проучване.
15. Заявленията за участие в конкурса и
предложенията на кандидатите по конкурсните
условия се подават в служба „Деловодство“
на Министерството на енергетиката на български език съгласно изискванията на чл. 46
от Закона за подземните богатства.
16. Конкурсните предложения се изготвят
в съответствие с изискванията и условията,
посочени в конкурсните книжа.
17. Конкурсът се провежда и когато има
само един допуснат кандидат.
18. Упълномощава министъра на икономиката и министъра на енергетиката:
18.1. да изпратят решението за обнародване
в „Официален вестник“ на Европейския съюз;
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18.2. да организират и проведат конкурса.
19. Решението да се обнародва в „Държавен вестник“ и на електронната страница на
Министерския съвет.
20. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването му в „Официален
вестник“ на Европейския съюз пред Върховния
административен съд.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към т. 1
Списък с координати на точките, описващи
площ „Блок 1-14 Силистар“
Географски координати, система WGS84
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
8634

Източна дължина
(Longitude)
28°26'00,00''
29°07'28,85''
29°07'32,31''
28°19'26,00''
28°06'52,00''
28°06'52,00''
27°55'55,00''
27°55'55,00''
28°26'00,00''

Северна ширина
(Latitude)
42°48'43,00''
42°48'47,00''
42°11'22,71''
41°59'52,00''
41°59'52,00''
42°25'35,00''
42°25'35,00''
42°41'24,00''
42°41'24,00''

РЕШЕНИЕ № 814
ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от
източноправославното, през 2015 г.
На основание чл. 173, ал. 5 от Кодекса на
труда
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Определя следните дни от 2015 г. за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, за които се
ползва платен или неплатен годишен отпуск
при условията на чл. 173, ал. 4 от Кодекса на
труда и чл. 57, ал. 5 от Закона за държавния
служител:
1. За Католическата църква в България:
а) Вторият ден на Великден – 6 април;
б) Св. Апостоли Петър и Павел – 29 юни;
в) Всички Светии – 1 ноември;
г) Непорочното зачатие на Св. Богородица – 8 декември.
2. За мюсюлманското вероизповедание:
а) Рамазан байрам – 16, 17 и 18 юли;
б) Курбан байрам – 23, 24 и 25 септември.
3. За Религиозната общност на евреите в
България:
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а) Песах – 4 април;
б) Рош Ашана – 14 септември;
в) Йом Кипур – 23 септември;
г) Сукот – 28 септември.
4. За Арменска апостолическа православна
църква:
а) Рождество Христово – 6 януари;
б) Свети Вартананц – 12 февруари;
в) Задушница на Възкресение Христово –
6 април;
г) Възнесение Господне – 14 май;
д) Задушница на Кръстовден – 14 септември.
5. За общество „Бяло братство“:
а) Ден на пролетното равноденствие –
22 март;
б) Рождението на Учителя Петър Дънов –
12 юли;
в) Съборни дни – 19, 20 и 21 август;
г) Ден я т на кон ч и нат а на Уч и т ел я –
27 декември.
6. За църквите на адвентистите от седмия
ден – четири съботни дни, ако според трудовия договор или акта за назначаването им са
задължени да работят в тези дни.
7. За Бахайската общност:
а) „Ноу-Руз“ (Бахайска Нова година) –
21 март;
б) Празник „Резван“ – 21 април;
в) Обявяване мисията на Баб – 24 май;
г) Възнесението на Бахаулла – 29 май;
д) Мъченическата смърт на Баб – 10 юли;
е) Рождението на Бахаулла – 14 ноември.
8. За Общество за Кришна съзнание:
а) Гаура Пурнима – 5 март;
б) Рама Навами – 28 март;
в) Нарасимха Чатурдаши – 2 май;
г) Баларама Пурнима – 29 август;
д) Ратха Ятра – 18 септември;
е) Кришна Джанмаштами – 5 септември.
9. За Диамантен път на будизма – България:
Весак (денят на раждането, просветление
и паранирвана на Буда Шакямуни) – 2 юни.
10. За Свидетели на Йехова в България:
а) Възпоминанието за смъртта на Исус
Христос – 3 април;
б) Конгресни дни – 24, 25 и 26 юли.
11. За евангелските църкви:
Денят на Реформацията – 31 октомври.
12. За Будистка общност в България:
а) Денят на Буда (Весак) – 4 май;
б) Будистка Нова година – 19 февруари;
в) Денят Дхарма – 2 юли;
г) Денят Бодхи – 8 декември.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8763
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 723
от 6 ноември 2014 г.
В На п ра в лен ие „ А рх и т ек т у ра и г ра доустройство“ на Столичната община е постъпило
заявление вх. № ГР-94-Е-46 от 9.09.2009 г. от
„Миркат“ – ООД, и „Аутотехника“ – ООД – искане за изработване на план за регулация, план
за застрояване и план-схеми по чл. 108, ал. 2
ЗУТ в обхвата на ПИ № 070002, 070003, 069033 и
069034, попадащи в м. Прогоно, землище Горни
Лозен, район „Панчарево“. Имотите попадат в
територия, отредена съгласно общия устройствен
план на Столичната община (ОУП на СО) за
далекоперспективна по смисъла на чл. 15 ЗУЗСО.
Към заявлението са приложени скици на имотите,
документи за собственост и задание.
Заданието е направено въз основа на опорен
план и съдържа допълнителна информаци я
за устройството на съответната територия. В
заданието е обоснована необходимостта от изработването на плана и се съдържа обосновка
относно териториалния му обхват, сроковете и
етапите на изработване. В заданието се съдържа
и необходимата информация за съществуващото
положение и за действащите за съответната територия устройствени схеми и планове.
С Решен ие № 673 по п ро т окол № 78 о т
2.12.2010 г. Столичният общински съвет е допуснал изработването на подробен устройствен
план – план за регулация, план за застрояване
и план-схеми на мрежите и съоръженията на
техническата инфраструктура в обхвата на далекоперспективната територия в м. Прогоно,
землище Долни Лозен, район „Пан чарево“,
на основание чл. 15 ЗУЗСО в обхват на ПИ с
№ 069001, 069032, 069033, 069009, 069010, 069034,
069031, 069030, 069026, 069029, 069028, 069015,
069016, 069017, 069018 и 069019, № 070001, 070002,
070003, 070004, 070026, 070006, 070005, 070016,
070007, 070309, 070031, 070008, 070011 и 070010
от м. Прогоно.
Заданието е разгледано от Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ)
с протокол № ЕС-Г-94 от 2.11.2010 г., т. 22. Заданието е съобразено с ОУП на СО. Заявителят
е пожелал въз основа на заданието да му бъде
разрешено да възложи за негова сметка изработването на проекта за подробен устройствен
план, като е декларирал, че желае да изпълни
условията на чл. 15 ЗУЗСО –  да финансира за
своя сметка изграждането на необходимата за
реализация на проекта обществена инфраструктура в обхвата на далекоперспективната зона.
Със Заповед № РД-09-50-67 от 19.01.2011 г.
главният архитект на Столичната община е
одобрил заданието за изработване на проект на
план за застрояване и регулация, а със Заповед
№ РД-09-50-144 от 2.01.2011 г. е допуснал изработването на проекта по реда на чл. 16 ЗУТ при

задължително спазване указанията на отделите
в Направление „Архитектура и градоустройство“ и Заповед № РД-09-50-228 от 28.03.2014 г.
за поправка на очевидна фактическа грешка
относно погрешно изписан номер на поземлен
имот № 070309 вместо № 070030.
Изработеният проект на план за регулация,
план за застрояване и план-схеми на мрежите
и съоръженията на техническата инфраструктура за квартали 1, 2, м. Автомагистрала Тракия – м. Прогоно, район „Панчарево“, е внесен
в Направление „Архитектура и градоустройство“
със заявление № ГР-94-Е-46/09 от 19.10.2011 г.
Проектът е изработен върху одобрената със Заповед № РД-18-46 от 18.08.2011 г. на изпълнителния
директор на СГКК и влязла в сила кадастрална
карта и е придружен от: обяснителна записка;
схема по част „ВиК“ със становище от „Софийска вода“ – АД, с изх. № ТУ-2938 от 28.04.2014 г.;
схема по част „Електроснабдяване“, съгласувана
от „ЧЕЗ“ – АД, на 3.12.2010 г. и НЕК с писмо
№ 26-1035-1(1) от 10.05.2011 г.; ПТКП, придружено
от становище на АПИ – Областно пътно управление, № 1000-1324 от 9.08.2011 г.; становище
от „Виваком“ с писмо № 95-А-210 от 10.12.2010 г.
Представено е заснемане на високата дървесна
растителност, заверено от дирекция „Зелена система“ – СО, с изх. № 7000-СП-610 от 15.07.2011 г.
Представени са оценки във връзка с изпълнение
на чл. 16, ал. 4 във връзка с чл. 210 ЗУТ, приети
с решение по протокол на ОЕСУТ № ЕС-О-014
от 30.05.2014 г. и решение от РИОСВ относно
преценка на необходимостта от извършване на
ОВОС с № 26-00-6370 от 11.08.2011 г. Представени
са и становища на отделите в НАГ.
Комисията по чл. 210 ЗУТ е приела с решение
по протокол на ОЕСУТ № ЕС-О-014 от 30.05.2014 г.
пазарни оценки на имотите – предмет на плана,
преди и след предвиденото им урегулиране с
проекта на подробен устройствен план, като е
приела за доказано, че с проекта е спазено изискването на чл. 16, ал. 4, изр. трето ЗУТ.
Представеният проект и решението на комисията по чл. 210 ЗУТ по протокол № ЕС-О014 от 30.05.2014 г. към него са съобщени чрез
обнародване в „Държавен вестник“, бр. 49 от
13.06.2014 г., на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ и
са изпратени с писмо изх. № ГР-94-Е-46/09 от
6.06.2014 г. заедно с придружаващите ги плансхеми и други материали в район „Панчарево“.
Въ з о с нов а н а З а пов ед № РД- 0 9 -175 о т
27.06.2014 г. на кмета на район „Панчарево“ е
проведено обществено обсъждане на проекта.
С писмо изх. № 6602-40/4 от 25.08.2014 г.
кметът на район „Панчарево“ е удостоверил,
че в законоустановения срок и при проведеното
обществено обсъждане е постъпило 1 брой възражение с вх. № 9400-2140 от 17.07.2014 г. от Илия
Свиленов Йорданов и е оттеглено със заявление
вх. № 9400-2140 от 30.09.2014 г.
Проектът с придружаващите материали е разгледан и приет в заседание на ОЕСУТ с протокол
№ ЕС-Г-71 от 30.09.2014 г., т. 14, и е предложено
на главния архитект на Столичната община да
внесе проекта за одобряване от Столичния общински съвет.
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С оглед изложената фактическа обстановка
от правна страна се установи следното:
Допускането на изработването на проекта
със Заповед № РД-09-50-144 от 2.01.2011 г. на
главния архитект на Столичната община преди
влизане в сила на ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 82
от 26.11.2012 г., поради което на основание § 124
ПЗРЗИДЗУТ (обн., ДВ, бр. 82 от 2012 г.) производството следва да се довърши по реда, действал
преди 26.11.2012 г.
Производството по изработване на подробен
устройствен план е започнало по искане на
заинтересованото лице по смисъла на чл. 124,
ал. 2 ЗУТ.
Доказано е наличието на предпоставките по
чл. 15 ЗУЗСО за допускане изработването на
подробен устройствен план за далекоперспективна
територия съгласно ОУП на СО. Допускането на
изработването на подробен устройствен план за
далекоперспективната територия е направено от
компетентен орган – Столичния общински съвет.
Одобряването на заданието, допускането на
изработването на проекта и разрешаване то
да бъде възложено от заявителя е направено
от компетентен орган – главния архитект на
Столичната община, оправомощен за това от
кмета на Столичната община на основание
§ 1, ал. 3 ДРЗУТ със Заповед № РД-09-3345 от
29.05.2008 г. (изм. и доп. със заповеди № РД-094338 от 2.12.2008 г., № РД-09-1020 от 10.07.2009 г.,
№ РД-09-660 от 19.04.2010 г., № РД-09-2018 от
23.11.2010 г. и № РД-09-816 от 26.04.2011 г.) на
кмета на Столичната община.
Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта. Проектът е съобщен на заинтересуваните лица по предвидения в
закона ред. Извършено е изискуемото съгласуване
на плана за регулация и застрояване, план-схемите на техническата инфраструктура и съпътстващите ги материали със заинтересуваните
централни и териториални администрации и със
специализираните контролни органи и експлоатационни дружества. Проведено е обществено
обсъждане. Проектът на подробен устройствен
план и план-схемите към него са разгледани и
приети от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането
им. Доказано е спазването на изискването на
чл. 16, ал. 4, изр. трето ЗУТ – проектът предвижда повишаване стойността на всеки един
от урегулираните имоти и на цялата територия.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Проектът е в обхват до три квартала и предвижда придобиване от страна на общината на
части от чужди поземлени имоти за публични
общински нужди по чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради
което на основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21,
ал. 7 ЗОС компетентен да го одобри е Столичният общински съвет.
С проекта на план за застрояване не се допускат намалени отстояния към съседни имоти
и сгради, включително през улица.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 7 ЗОС, чл. 15 ЗУЗСО, § 124 ПЗРЗИДЗУТ
(обн., ДВ, бр. 82 от 2012 г.), Решение № 673 по
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протокол № 78 от 2.12.2010 г. на Столичния общински съвет, чл. 16, ал. 1, чл. 31, чл. 110, ал. 1,
т. 1, чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ, т. 14 от приложението
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-71 от 30.09.2014 г., т. 14, Столичният
общински съвет реши:
Одобрява проект за:
1. План за регулация за квартали 1, 2, м. Автомагистрала Тракия – м. Прогоно, в граници:
улица от о.т. 1 до о.т. 6; улица от о.т. 6 до о.т. 7;
улица от о.т. 7 до о.т. 9; улица от о.т. 9 до о.т. 1А.
Създаване на УПИ в кв. 1: II-29, за обществено
обслужване и трафопост, III-11, за обществено
обслужване и трафопост, IV-12, за обществено
обслужване и трафопост, V – за задържателен
резервоар и озеленяване, VI-30, 31, за обществено
обслужване и трафопост, VII-15, за обществено
обслужване и трафопост, VIII-17, за обществено
обслужване и трафопост, IX-23, за обществено
обслужване и трафопост, Х-27, за обществено
обслужване и трафопост, XI-16, за обществено
обслужване и трафопост, XII-14, за обществено
обслужване и трафопост, XIII-13, за обществено
обслужване и трафопост, XIV-25, за обществено
обслужване и трафопост, XV-26, за обществено
обслужване и трафопост, XVI-28, за обществено
обслужване и трафопост, XVII – за задържателен
резервоар и озеленяване, XVIII – за пречиствателно съоръжение, XIX – за трафопост, ХХ – за
озеленяване и колектор отводнител. Създаване
на УПИ в кв. 2: I-31, за обществено обслужване
и трафопост, II-32, 34, за обществено обслужване
и трафопост, III – за задържателен резервоар и
озеленяване, IV-37, за обществено обслужване
и трафопост, V-36, за обществено обслужване и
трафопост, VI-35, за обществено обслужване и
трафопост, VII-56, за обществено обслужване и
трафопост, VIII-40, за обществено обслужване
и трафопост, XI-39, за обществено обслужване
и трафопост, Х-38, за обществено обслужване и
трафопост, XI-61, за обществено обслужване и
трафопост, XII-60, за обществено обслужване и
трафопост, XIII-46, за обществено обслужване и
трафопост, XIV-41, за обществено обслужване и
трафопост, по червените и сините линии, цифри
и текст съгласно приложения проект.
2. План за застрояване за УПИ: II-29, за
обществено обслужване и трафопост, III-11, за
обществено обслужване и трафопост, IV-12, за
обществено обслужване и трафопост, V – за задържателен резервоар и озеленяване, VI-30, 31,
за обществено обслужване и трафопост, VII-15,
за обществено обслужване и трафопост, VIII-17,
за обществено обслужване и трафопост, IX-23,
за обществено обслужване и трафопост, Х-27, за
обществено обслужване и трафопост, XI-16, за
обществено обслужване и трафопост, XII-14, за
обществено обслужване и трафопост, XIII-13, за
обществено обслужване и трафопост, XIV-25, за
обществено обслужване и трафопост, XV-26, за
обществено обслужване и трафопост, XVI-28, за
обществено обслужване и трафопост, XVII – за
задържателен резервоар и озеленяване, XVIII – за
пречиствателно съоръжение, XIX – за трафопост,
ХХ – за озеленяване и колектор отводнител,
кв. 1; УПИ: I-31, за обществено обслужване и
трафопост, II-32, 34, за обществено обслужване
и трафопост, III – за задържателен резервоар и
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озеленяване, IV-37, за обществено обслужване
и трафопост, V-36, за обществено обслужване и
трафопост, VI-35, за обществено обслужване и
трафопост, VII-56, за обществено обслужване и
трафопост, VIII-40, за обществено обслужване
и трафопост, XI-39, за обществено обслужване
и трафопост, Х-38, за обществено обслужване и
трафопост, XI-61, за обществено обслужване и
трафопост, XII-60, за обществено обслужване и
трафопост, XIII-46, за обществено обслужване
и трафопост, XIV-41, за обществено обслужване
и трафопост, кв. 2, м. А втомагистрала Тракия – м. Прогоно, район „Панчарево“, съгласно
приложения проект.
3. План-схеми на мрежите и съоръженията
на техническата инфраструктура в обхвата на
разработката.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
Председател:
Е. Герджиков
8652

ОБЩИНА АКСАКОВО
РЕШЕНИЕ № 50.18
от 27 ноември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация за изменение на действащия план
на гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна,
в частта му относно улична отсечка между ОТ
167/266/ – ОТ 265.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Административния съд – Варна.
Председател:
Св. Добрева
8647
РЕШЕНИЕ № 50.19
от 27 ноември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за обект: „кабелна линия 20 kV“
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за захранване на ПИ № 044010 по КВС на з-ще
гр. Игнатиево, община Аксаково, област Варна,
с дължина на трасето 108,29 м и териториален
обхват поземлени имоти № 000279 – полски път, и
№ 000282 – дере, собственост на община Аксаково.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Административния съд – Варна.
Председател:
Св. Добрева
8648
РЕШЕНИЕ № 50.20
от 27 ноември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за обект: „водопровод и канализация“
за захранване на ПИ № 044010 по КВС на з-ще
гр. Игнатиево, община Аксаково, област Варна,
и териториален обхват:
за водопровод с обща дъл ж ина 18,66 м:
имоти – публична общинска собственост: ПИ
№ 000195 и 000204 – полски пътища по КВС на
з-ще гр. Игнатиево, ПИ № 000315 по КВС на
з-ще гр. Игнатиево, представляващ път IV клас,
собственост на община Аксаково, и ПИ № 044010
по КВС на з-ще гр.Игнатиево – „Складов терен“,
собственост на „Мания Тийм“ – АД;
з а к а н а л и з а ц и я с о бщ а д ъ л ж и н а 33 м:
имоти – публична общинска собственост: ПИ
№ 000195 и 000204 – полски пътища по КВС на
з-ще гр. Игнатиево, ПИ № 000315 по КВС на
з-ще гр. Игнатиево, представляващ път IV клас,
собственост на община Аксаково, ПИ № 043024
по КВС на з-ще гр. Игнатиево – „Складов терен“, собственост на „Софарма Трейдинг“ – АД,
и ПИ № 044010 по КВС на з-ще гр. Игнатиево – „Складов терен“, собственост на „Мания
Тийм“ – А Д.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Административния съд – Варна.
Председател:
Св. Добрева
8649
РЕШЕНИЕ № 50.21
от 27 ноември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за обект: „кабелна линия“ за захранване
на ПИ № 129003 по КВС на з-ще с. Долище, община
Аксаково, област Варна, с дължина на трасето 54
м, засягащ поземлен имот № 000269 – местен път,
собственост на община Аксаково.
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Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Административния съд – Варна.
Председател:
Св. Добрева
8650
РЕШЕНИЕ № 50.22
от 27 ноември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с § 124, ал. 1
ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.) Общинският
съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 201008 с
площ 3,001 дка по КВС на з-ще с. Долище, община Аксаково, област Варна, с цел отреждане
на имота за жилищно строителство, така както е
указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ
с червени, сини и черни линии и надписи с показатели: Устр. зона – Пп; Е/H – 3(10); Пл – 20 %;
Кинт. – 0,6; Озел. – 40 %.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Административния съд – Варна.
Председател:
Св. Добрева
8651

ОБЩИНА ГР. БЯЛА,
ОБЛАСТ РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 164
от 28 ноември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 2 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1,
чл. 8, ал. 1 – 3 и чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Бяла,
област Русе, реши:
I. Приема анализа на правното състояние (информационен меморандум) за продажба на УПИ
І-2208 в кв. Ханища по регулационния план на
гр. Бяла с площ 7639 кв. м, с построените в него
сервизна работилница с площ 1125 кв. м, баня с
площ 61 кв. м и диспечерна с площ 42 кв. м при
граници на имота: от север – път „Русе – София“
и обслужваща улица; от изток – площадка на
„Модул“ – АД; от   юг – напоителен канал, и
от запад – УПИ II-2208, от имуществото на
„БЕСКУ“ – ЕООД, гр. Бяла, съгласно АЧОС
№ 15 от 5.01.1996 г.
II. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 23-тия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“, ако този
ден е неприсъствен – на първия следващ работен
ден, в 10 ч. в зала в административната сграда
на „БЕСКУ“ – ЕООД, гр. Бяла, област Русе,
ул. Бунар Хисар 9, за продажба на УПИ І-2208 в
кв. Ханища по регулационния план на гр. Бяла
с площ 7639 кв. м, с построените в него сервизна
работилница с площ 1125 кв. м, баня с площ 61 кв.
м и диспечерна с площ 42 кв. м при граници на
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имота: от север – път „Русе – София“ и обслужваща улица; от изток – площадка на „Модул“ – АД;
от юг – напоителен канал, и от запад – УПИ
II-2208, от имуществото на „БЕСКУ“ – ЕООД,
гр. Бяла, съгласно АЧОС № 15 от 5.01.1996 г. при
следните условия:
1. Определя начална тръжна цена – 200 000 лв.
без ДДС.
2. Определя стъпка за наддаване – 10 % от
началната тръжна цена по т. 1.
3. Определя депозит в размер 10 % от началната
тръжна цена по т. 1 и определя краен срок за внасянето му – до 19-ия ден (включително) считано от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ по сметка на „БЕСКУ“ – ЕООД, IBAN:
BG79STSA93000016317754, BIC код: STSABGSF,
Банка „ДСК“ – ЕАД, клон Бяла.
4. Тръжната документация може да бъде получена от деловодството на „БЕСКУ“ – ЕООД,
г р. Бя ла , о блас т Р ус е, ул. Бу нар Х ис ар 9,
срещ у заплащане на цена в размер 20 0 лв.
без ДДС, предварително внесени по набират ел на сме т к а на „БЕСК У“ – ЕООД: IBA N:
BG79STSA93000016317754, BIC код: STSABGSF,
Банка „ДСК“ – ЕАД, клон Бяла, до 19-ия ден
(включително) считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
5. Място и срок за подаване на предложенията за участие в търга – в деловодството на
„БЕСКУ“ – ЕООД, гр. Бяла, област Русе, ул. Бунар
Хисар 9, до 16 ч. на 20-ия ден (включително)
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“. Документите, оформени
съгласно изискванията на условията за провеждане на процедурата, се депозират лично или
чрез представител.
6. Оглед на обекта – всеки работен ден до 19ия ден (включително) считано от обнародване на
решението в „Държавен вестник“ от 9 до 16 ч., с
предварително подадена писмена заявка и представен документ за закупена тръжна документация.
7. Предварителни квалификационни изисквания към участниците в търга –  няма.
8. Назначава комисия по чл. 8 от Наредбата
за търговете и конкурсите.
Съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредбата за търговете
и конкурсите определя по 50 лв. възнаграждение
на председателя и членовете на комисията.
9. Утвърждава тръжна документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване за
продажба на УПИ І-2208 в кв. Ханища по регулационния план на гр. Бяла с площ 7639 кв. м,
с построените в него сервизна работилница с
площ 1125 кв. м, баня с площ 61 кв. м и диспечерна с площ 42 кв. м при граници на имота:
от север – път „Русе – София“ и обслужваща
улица; от изток – площадка на „Модул“ – АД; от
юг – напоителен канал, и от запад – УПИ II-2208,
от имуществото на „БЕСКУ“ – ЕООД, гр. Бяла,
съгласно АЧОС № 15 от 5.01.1996 г.
10. Начин и срок на плащане: Достигнатата
на търга цена се заплаща съгласно условията
и в сроковете на договора в левове по банкови
сметки, както следва:
а) от продажната цена без ДДС се прихваща
размерът на задълженията на „БЕСКУ“ – ЕООД,
към НАП и този размер се внася по специална
сметка на нотариус по чл. 25, ал. 3 ЗННД във
връзка с чл. 264, ал. 4 ДОПК (към момента на
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подписване на договора размерът на задълженията
на „БЕСКУ“ – ЕООД, към НАП се удостоверява
със съответен документ, издаден от НАП);
б) остатъкът от продажната цена без ДДС
се внася по сметка на Община Бяла IBAN:
BG31STSA93003111181800, BIC код: STSABGSF,
Банка „ДСК“ – ЕАД, клон Бяла;
в) данък добавена стойност върху продажната
цена се внася по сметка на „БЕСКУ“ – ЕООД,
гр. Бяла: IBAN: BG79STSA93000016317754, BIC
код: STSABGSF, Банка „ДСК“ – ЕАД, клон Бяла.
11. Възлага на управителя на „БЕСКУ“ – ЕООД,
гр. Бяла, да организира провеждането на процедурата по публичен търг с явно наддаване, да
постанови решение за определяне на спечелилия
търга участник и да сключи договор.
Председател:
А. Александрова-Тюркеджиева
8682

ОБЩИНА БУРГАС
ЗАПОВЕД № 3183
от 27 ноември 2014 г.
На основа н ие ч л. 10, а л. 8 ЗНП, ч л. 15,
ал. 1 ППЗНП и решение на Общинския съвет – гр. Бургас, от 28.10.2014 г. (протокол № 42,
т. 32) нареждам:
1. Преобразувам Целодневна детска градина
№ 28 „Детелина“, намираща се в Бургас, ж.к. П. Р.
Славейков, до Учителския институт, в Обединено
детско заведение № 16 „Детелина“, Бургас, ж.к. П.
Р. Славейков, до Учителския институт, считано
от 1.09.2015 г.
2. Преобразувам Целодневна детска градина
№ 31 „Веселушко“, намираща се в Бургас, ж.к.
Изгрев, до бл. 20, в Обединено детско заведение
№ 17 „Веселушко“, Бургас, ж.к. Изгрев, до бл. 20,
считано от 1.01.2015 г.
3. Разкривам в ОДЗ № 17 „Веселушко“ една
яслена група за деца на възраст от 10 месеца до
3 години считано от 1.01.2015 г.
4. Разкривам в ОДЗ № 16 „Детелина“ една
яслена група за деца на възраст от 10 месеца до
3 години считано от 1.09.2015 г.
5. Персоналът, обслужващ детските заведения,
да се увеличи, както следва:
• непедагогически – 2 щатни бройки в ОДЗ
№ 17 „Веселушко“ считано от 1.01.2015 г.
и 2 щатни бройки в ОДЗ № 16 „Детелина“
считано от 1.09.2015 г.;
• медицински – 2 щатни бройки в ОДЗ № 17
„Веселушко“ считано от 1.01.2015 г. и 2
щатни бройки в ОДЗ № 16 „Детелина“
считано от 1.09.2015 г.
6. За д ъ л жа вам общ и нската а д м и н ис т рация – „Здравеопазване и социални дейности“,
да направи постъпки пред Министерството на
здравеопазването за осигуряване на необходимия за функционирането на яслената група щат
(среден медицински персонал).
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Йорданка Ананиева – заместник-кмет
„Култура и образование“.
Кмет:
Д. Николов
8643
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ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
РЕШЕНИЕ № 414
от 27 ноември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и чл. 44,
ал. 2 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 134,
ал. 2, т. 2, чл. 17, ал. 2, т. 2 и чл. 16 ЗУТ във връзка
с Решение № 2 на ЕСУТ, взето с протокол № 8 от
26.11.2014 г., Общинският съвет – Велинград, реши:
Одобрява ПУП – нов план за улична и дворищна регулация на част от Велинград (в цифров
и графичен вид) за кадастрални райони 507 и
508 по плана на Велинград, като образува нови
квартали, с нови урегулирани поземлени имоти,
попадащи в тях, и нови улици за обслужване на
същите, както следва: за район 508: 76, 77, 78,
82, 83, 84, 99, 101, 117, 120, 761, 763, 771, 831, 991,
1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016; за район 507: 389,
391, 392, 395, 427, 428, 3981, 3911.
Председател:
Д. Кехайова
8713
РЕШЕНИЕ № 415
от 27 ноември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11, чл. 44, ал. 2
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 2,
т. 2, § 8, ал. 2, т. 3 ЗУТ във връзка с Решение № 1
на ЕСУТ, взето с протокол № 8 от 26.11.2014 г.
Общинският съвет – Велинград, реши:
Одобрява П У П – нов п лан за рег улаци я
на Велинград, включващ кадастрални райони
505, 506 по плана на гр. Велинград. С плана за
регулация дворищнорегулационните линии на
имотите, попадащи в тези кадастрални райони,
се поставят в съответствие с имотните граници
на имотите. Уличнорегулационният план не се
изменя.
Председател:
Д. Кехайова
8714

ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ
РЕШЕНИЕ № 120
от 4 ноември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с решение № 7
по т. 6, взето с протокол № 2 от 11.07.2014 г. на
ОЕСУТ – гр. Долна баня, и докладна записка с
вх. № 108 от 23.10.2014 г. от кмета на общината
Общинският съвет – гр. Долна баня, реши:
Одобрява проект на ПУП – ПРЗ на УПИ І – Лятна къпалня, и част от УПИ с ново отреждане, а
именно: УПИ І-289, УПИ ІІ-288, УПИ ІІІ-287, УПИ
ІV-286, УПИ V-285, УПИ VІ-237, УПИ VІІ-323 и
УПИ VІІІ-324 в новообразуван кв. 12а и УПИ І,
УПИ ІV-282, УПИ V-270, УПИ VІ-275, УПИ VІІ269, УПИ VІІІ-268, УПИ ІХ-266, 267 и УПИ Х-234
в кв. 12 по плана на Курорт Долна баня.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от датата на обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – София област.
Председател:
Л. Драганова
8641
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ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
РЕШЕНИЕ № 863
от 9 октомври 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кюстендил, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен ус т ройс т вен п ла н – п ла н за рег ула ц и я
(ПУП – ИПР) за:
кв. 294 по плана за регулация на ЦГЧ на
гр. Кюстендил за УПИ XIV, при което се променя начинът на трайно ползване на имота от
„За картинна галерия, младежки дом, парк и
експониране на археология“ на „За картинна
галерия, младежки дом, парк, експониране на
археология и паркинг“;
кв. 297а по плана за регулация на ЦГЧ на
гр. Кюстендил в обхвата на ПИ 503.751 от одобрената кадастрална карта (КК) на гр. Кюстендил
с ЕКАТТЕ 41112, при което се изменя уличната
регулация на улица с О.Т. 80 – О.Т. 94 и се образува
нов УПИ V в кв. 297а с конкретно предназначение
„За паркинг и озеленяване“;
за ПИ 503.754 от КК, върху терена на който
попада „Дервиш баня“ се отрежда нов УПИ I754 с конкретно предназначение „За обществени
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дейности“ в нов кв. 294б и се променя уличната
регулация от О.Т. 43 до О.Т. 108.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Общинския съвет – гр. Кюстендил, пред
Административния съд – Кюстендил.
Председател:
Ив. Андонов
8663

ОБЩИНА СВОГЕ
РЕШЕНИЕ № 198
от 27 ноември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Своге,
одобрява проекта за ПУП – ПП за изграждане
на съоръжение за укрепване на свлачище в поземлен имот (ПИ) № 000094 с начин на трайно
ползване: пътна мрежа по картата на възстановена собственост (КВС) на с. Редина, община
Своге, Софийска област, като част от КППИ
за обект: „Укрепване на свлачище на път ІV
гр. Своге – с. Лесков дол, на км 3+500“.
Председател:
Ал. Манолов
8642

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 450-05-147 от 22.07.2014 г. на председателя на Народното събрание (ДВ, бр. 63
от 2014 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2015 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
*
*
*
Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2015 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен
вестник“ за 2015 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.; за девет
месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2015 г.:
• „Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, Софи я 1164, ул. Йоан Екзарх 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082,
факс: 02 9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 939-36-74, 981-17-11
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
Печат: „Алианс принт“ – ЕООД, София 1592, ул. Илия Бешков 3
ДЪРЖ АВЕН ВЕСТНИК
ISSN 0205 – 0900

