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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 447
ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

за приемане на Устройствени правилници на
Министерството на икономиката, на Министерството на енергетиката и на Министерството на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Приема Устройствен правилник на
Министерството на икономиката.
Чл. 2. Приема Устройствен правилник на
Министерството на енергетиката.
Чл. 3. Приема Устройствен правилник на
Министерството на туризма.
Чл. 4. (1) Министърът на икономиката
е първостепенен разпоредител с бюджет по
бюджета на Министерството на икономиката.
(2) Бюджетните организации, ръководите
лите на които са второстепенни разпоредители
с бюджет по бюджета на Министерството на
икономиката, имат следната обща численост
на персонала:
1. Изпълнителната агенция „Българска
служба за акредитация“ – 40;
2. Изпълнителната агенция за насърчаване
на малките и средните предприятия – 53;
3. Българската агенция за инвестиции – 28;
4. Агенцията за приватизация и следпри
ватизационен контрол – 65;
5. Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор – 340;
6. Бъ лгарск и я т инст и т у т по мет роло 
гия – 287;
7. Комисията за защита на потребители
те – 171;
8. Държавната комисия по стоковите борси
и тържищата – 20;
9. Патентното ведомство – 115;
10. Центърът на промишлеността на Репу
блика България в Москва – 11;
11. Агенцията по обществени поръчки – 75.
Чл. 5. (1) Министърът на енергетиката
е първостепенен разпоредител с бюджет по
бюджета на Министерството на енергетиката.
(2) Агенцията за устойчиво енергийно разви
тие е бюджетна организация, ръководителят на
която е второстепенен разпоредител с бюджет
по бюджета на Министерството на енергети
ката, с обща численост на персонала 60.
Чл. 6. Министърът на туризма е първо
степенен разпоредител с бюджет по бюджета
на Министерството на туризма.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Устройственият правилник на Минис
терството на икономиката и енергетиката,
приет с Постановление № 197 на Минис

терския съвет от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 79 от
2013 г.; изм. и доп., бр. 110 от 2013 г. и бр. 14
от 2014 г.), се отменя.
§ 2. Постановление № 197 на Министерския
съвет от 2013 г. за приемане на Устройствен
правилник на Министерството на иконо
миката и енергетиката (обн., ДВ, бр. 79 от
2013 г.; изм. и доп., бр. 110 от 2013 г. и бр. 14
от 2014 г.) се отменя.
§ 3. (1) В едномесечен срок от влизането
в сила на постановлението министърът на
икономиката да внесе в Министерския съвет
проект на постановление за изменение на
устройствените правилници на второстепен
ните разпоредители с бюджет към него и да
измени Устройствения правилник на Центъра
на промишлеността на Република България в
Москва, Руската федерация (обн., ДВ, бр. 76
от 2012 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2013 г.).
(2) В срока по ал. 1 председателят на Па
тентното ведомство да измени Устройствения
правилник на Патентното ведомство (ДВ,
бр. 76 от 2014 г.).
§ 4. В едномесечен срок от влизането
в сила на постановлението министърът на
енергетиката да внесе в Министерския съ
вет проект на постановление за изменение
на устройствения правилник на Агенцията
за устойчиво енергийно развитие (обн., ДВ,
бр. 72 от 2012 г.; изм., бр. 14 от 2014 г.).
§ 5. В тримесечен срок от влизането в
сила на постановлението минист ърът на
икономиката, министърът на енергетиката и
министърът на туризма да внесат предложе
ния за промени в съответните нормативни
актове на Министерския съвет, произтичащи
от преобразуването, съгласно Решение на
Народното събрание от 7 ноември 2014 г. за
приемане на структура на Министерския съвет
на Република България (ДВ, бр. 93 от 2014 г.).
§ 6. (1) Министърът на икономиката, минис
търът на енергетиката и министърът на туризма
да организират предаването и приемането на
документацията по неприключените преписки
и архива, създаден във връзка с дейностите,
които преминават към Министерството на
икономиката, Министерството на енергети
ката и Министерството на туризма.
(2) Счетоводният архив и ведомостите за
заплати на служителите на преобразуваното
Министерство на икономиката и енергети
ката се съхраняват в Министерството на
икономиката.
§ 7. (1) Активите, пасивите, правата и
задълженията, свързани с дейността на пре
образу ваното Министерство на икономи
ката и енергетиката, съгласно Решение на
Народното събрание от 7 ноември 2014 г.
за приемане на структура на Министерския
съвет на Република България (ДВ, бр. 93 от
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2014 г.) преминават към Министерството на
икономиката, Министерството на енергети
ката и Министерството на туризма в срок до
31 март 2015 г.
(2) Правата и задълженията на главна дирек
ция „Европейски фондове за конкурентоспособ
ност“ на преобразуваното Министерство на
икономиката и енергетиката в качеството є на
управляващ и договарящ орган на Оперативна
програма „Развитие на конкурентоспособност
та на българската икономика“ 2007 – 2013,
включително по договорите за безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на бъл
гарската икономика“ 2007 – 2013, се поемат
от главна дирекция „Европейски фондове за
конкурентоспособност“ на Министерството
на икономиката.
(3) Правата и задълженията на главна ди
рекция „Европейски фондове за конкуренто
способност“ на преобразуваното Министерство
на икономиката и енергетиката в качеството є
на конкретен бенефициент по приоритетна ос
5 „Техническа помощ“ на Оперативна програ
ма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика“ 2007 – 2013 се поемат
от главна дирекция „Европейски фондове за
конкурентоспособност“ на Министерството
на икономиката.
(4) Правата и задълженията на преобразу
ваното Министерство на икономиката и енер
гетиката по договор за консултантски услуги
с Европейската банка за възстановяване и
развитие за изпълнение на проекти по Опера
тивна програма „Техническа помощ“ по Про
ект № 0125-МИЕ-3.2, BG161PO002-3.2.01-0006
„Разработване на модел за въвеж дане на
система за електронни обществени поръчки
в България“, финансиран със средства по
Оперативна програма „Техническа помощ“, се
поемат от Министерството на икономиката.
(5) Правата и задълженията на преобра
зуваното Министерство на икономиката и
енергетиката в качеството му на бенефици
ент по Оперативна програма „Регионално
развитие“ 2007 – 2013 и резултатите от ус
луги, придобити със средства по договори
за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна програма
„Регионално развитие“ 2007 – 2013, се поемат
от Министерството на туризма.
(6) Министерството на туризма встъпва
в правата и задълженията на бенефициент
по договор № A13-22-53/28.05.2014 г., проект
„Компетентна и ефективна държавна адми
нистрация, участваща активно в процеса на
финансиране и провеждане на националните и
европейски политики в областта на туризма“
по Оперативна програма „Административен
капацитет“, ос 2.
(7) По откритите процедури за възлагане
на обществени поръчки или обособени пози

ВЕСТНИК

С Т Р. 3

ции от тях, както и по сключените договори,
чието изпълнение не е приключило, встъпват,
както следва:
1. за дейностите по програмите към „По
литика в областта на устойчивото икономи
ческо развитие и конкурентоспособност“ и
към „Политика в областта на ефективното
външноикономическо сътрудничество“ – ми
нистърът на икономиката;
2. за дейностите по програмите към „Поли
тика в областта на устойчивото и конкуренто
способно енергийно развитие“ – министърът
на енергетиката;
3. за дейностите по програмите към „По
литика в областта на устойчивото развитие
на туризма“ – министърът на туризма.
(8) Откритите процедури за възлагане на
обществени поръчки или обособени позиции
от тях за дейностите, отчитани в програма
„Администрация“, както и касаещи дейността
на общата администрация на преобразуваното
Министерство на икономиката и енергетика
та или такива, които е невъзможно да бъдат
идентифицирани по област на политика, се
довършват от министъра на икономиката. В
случай че във връзка с Решението на Народ
ното събрание от 7 ноември 2014 г. за при
емане на структура на Министерския съвет
на Република България (ДВ, бр. 93 от 2014 г.)
отпадне необходимостта от провеждане на
процедурата, министърът на икономиката
прекратява процедурата на основание чл. 39,
ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки.
(9) Министърът на икономиката, министъ
рът на енергетиката и министърът на туризма
сключват договори за възлагане на обществена
поръчка с определения при условията на ал. 8
изпълнител за съответната част от предмета
на обществената поръчка съобразно нуждите
на съответния възложител при запазване на
общия обем, характер и стойност на обекта
на поръчката.
(10) Сключените договори, чието изпъл
нение не е приключило за дейностите, от
читани в програма „Администрация“, както
и договорите, касаещи дейността на общата
администрация на преобразуваното Минис
терство на икономиката и енергетиката, или
такива, които към датата на подписването им
е невъзможно да бъдат идентифицирани по
област на политика, се поемат от министъра
на икономиката, министъра на енергетиката
и министъра на туризма за съответната част
от предмета на обществената поръчка съо
бразно нуждите на съответния възложител
при запазване на общия обем, характер и
стойност на обекта на поръчката.
§ 8. В седемдневен срок от обнародва
нето на постановлението минист ърът на
икономиката, министърът на енергетиката и
министърът на туризма да назначат комисии,
които да предприемат необходимите действия
за изпълнение на § 6 и 7.
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§ 9. (1) Служебните и трудовите правоотно
шения на служителите в Министерството на
икономиката и енергетиката, чиито функции
преминават към Министерството на иконо
миката и Министерството на енергетиката, се
уреждат при условията и по реда на чл. 87а
от Закона за държавния служител, съответно
при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса
на труда.
(2) Служебните и трудовите правоотно
шения на служителите от дирекция „Турис
тическа политика“ и дирекция „Маркетинг,
реклама и информация в туризма“ на Ми
нистерството на икономиката и енергетиката
преминават към Министерството на туризма
и се уреждат при условията и по реда на
чл. 87а от Закона за държавния служител,
съответно при условията и по реда на чл. 123
от Кодекса на труда.
(3) Извън случаите по ал. 1 и 2 служебните
и трудовите правоотношения на служите
лите от звената от общата администрация,
дирекция „Вътрешен одит“, Инспектората и
Звено „Сигурност на информацията“ на пре
образуваното Министерство на икономиката
и енергетиката за постигане на определената
численост на персонала в администрациите
на Министерството на икономиката и Ми
нистерството на енергетиката се уреждат от
министъра на икономиката при условията и
по реда на чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на
труда, съответно при условията и по реда на
чл. 106, ал. 1, т. 2 или чл. 106, ал. 1, т. 5 и 6
от Закона за държавния служител.
(4) Във връзка с изпълнението на ал. 1 – 3
се възлага на министъра на икономиката, ми
нистъра на енергетиката и на министъра на
туризма да утвърдят към 1 януари 2015 г. длъж
ностните разписания, както и допълнителни
разписания на длъжностите в преобразуваните
и в новосъздадената администрация, на които
се назначават лица при условията и по реда на
Постановление № 66 на Министерския съвет
от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои
дейности в бюджетните организации (обн.,
ДВ, бр. 29 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 76 и 92
от 1997 г., бр. 5 от 1999 г., бр. 53 от 2000 г.,
бр. 100 от 2005 г., бр. 14 от 2008 г., бр. 4 от
2009 г., бр. 51, 91 и 93 от 2011 г., бр. 49, 80 и
103 от 2012 г., бр. 17, 53, 80, 97 и 110 от 2013 г.
и бр. 2 от 2014 г.), Постановление № 258 на
Министерския съвет от 2005 г. за дейностите
и задачите по отбранително-мобилизационна
подготовка на държавните органи и юриди
ческите лица с военновременни задачи (обн.,
ДВ, бр. 100 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 1 и 39
от 2011 г. и бр. 49 от 2012 г.) и Постановле
ние № 212 на Министерския съвет от 1993 г.
за организиране на денонощно дежурство за
оповестяване при привеждане от мирно във
военно положение, при стихийни бедствия и
крупни производствени аварии (обн., ДВ, бр. 98
от 1993 г.; изм. и доп., бр. 43 от 1994 г., бр. 29
от 1996 г., бр. 18 от 1998 г. и бр. 100 от 2005 г.).
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§ 10. В Устройствения правилник на Дър
жавната агенция за метрологичен и техни
чески надзор, приет с Постановление № 47
на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ,
бр. 20 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 48, 78 и 96
от 2005 г., бр. 15, 28 и 40 от 2006 г., бр. 33 от
2008 г., бр. 48 и 98 от 2009 г., бр. 52 и 97 от
2011 г., бр. 22 от 2012 г. и бр. 14 от 2014 г.), се
правят следните изменения:
1. В чл. 5, ал. 2 числото „351“ се заменя
с „340“.
2. Приложението към чл. 5, ал. 3 се из
меня така:
„Приложение
към чл. 5, ал. 3
Численост на персонала в административните
звена на Държавната агенция за метрологичен
и технически надзор – 340 щатни бройки
Председател
Заместник-председател
Главен секретар
Финансов контрольор
Обща администрация
в т.ч.:
дирек ци я „А дминист ративно-правно и
информационно обслужване“
дирекция „Финансово-стопански дейности
и управление на собствеността“
Специализирана администрация
в т.ч.:
Главна дирекция „Метрологичен надзор“
дирекция „Планиране, координация, кон
трол и разрешения за оценяване на съот
ветствието“
Главна дирекция „Надзор на пазара“
Главна дирекция „Инспекция за държавен
технически надзор“
Главна дирекция „Контрол на качеството
на течните горива“

1
1
1
1
49
25
24
287
72
14
66
92
43“

§ 11. В Устройствения правилник на Бъл
гарския институт по метрология, приет с
Постановление № 109 на Министерския съвет
от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2006 г.; изм. и
доп., бр. 33 и 53 от 2008 г., бр. 98 от 2009 г.,
бр. 12, 22 и 94 от 2012 г. и бр. 14 от 2014 г.),
се правят следните изменения:
1. В чл. 9, ал. 1 числото „304“ се заменя
с „287“.
2. Приложението към чл. 9, ал. 2 се из
меня така:
„Приложение
към чл. 9, ал. 2
Численост на персонала в административните зве
на на Българския институт по метрология – 287
щатни бройки
Председател
Заместник-председател
Главен секретар

1
1
1
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Финансов контрольор
Обща администрация
в т.ч.:
дирекция „Обща администрация“
Специализирана администрация
в т.ч.:
Главна дирекция „Национален център по
метрология“
Главна дирекция „Мерки и измервателни
уреди“, включително регионалните отдели

1
34
34
249
63
186“

§ 12. Постановлението се п риема във
връзка с решение на Народното събрание от
7 ноември 2014 г. за приемане на структура на
Министерския съвет на Република България
(ДВ, бр. 93 от 2014 г.).
§ 13. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2015 г. с изключение на § 8, който
влиза в сила от деня на обнародване на по
становлението в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

на Министерството на икономиката
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се уреждат основните
въпроси, свързани с функциите, организаци
ята на работа и числеността на персонала на
Министерството на икономиката, наричано
по-нататък „Министерството“, на неговите
организационни структури и административни
звена, както и на Службите по търговскоикономическите въпроси към задграничните
представителства на Република България.
Чл. 2. (1) Министерството на икономиката
е юридическо лице на бюджетна издръжка
със седалище в гр. София, ул. Славянска 8.
(2) Министерството на икономиката е
организирано в дирекции, които подпомагат
министъра на икономиката при осъществяване
на правомощията му, осигуряват технически
дейността му и извършват дейности по адми
нистративното обслужване на юридическите
лица и гражданите.
Г л а в а

в т о р а

ПРАВОМОЩИЯ НА МИНИСТЪРА НА
ИКОНОМИК АТА
Раздел I
Общи положения
Чл. 3. (1) Министърът на икономиката,
наричан по-нататък „министъра“, е централен
едноличен орган на изпълнителната власт,
който разработва, организира, координира и
контролира осъществяването на държавната
политика в областта на икономиката.
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(2) Министърът ръководи и представлява
Министерството.
Чл. 4. (1) При осъществяване на поли
тическата програма на правителството, при
разработване на проекти на нормативни ак
тове и при изпълнение на правомощията си
министърът се подпомага от двама замест
ник-министри.
(2) Министърът делегира с писмена запо
вед правомощия на заместник-министрите и
определя техните функции.
(3) Функциите на министъра в негово от
съствие от страната или когато ползва законо
установен отпуск, се изпълняват от определен
с писмена заповед за всеки конкретен случай
заместник-министър.
Раздел II
Правомощия на министъра
Чл. 5. (1) Въз основа на Конституцията
на Република България и в изпълнение на
законите минист ърът самостоятелно или
съвместно с други органи на властта и/или
обществени организации:
1. ръководи, координира и контролира
осъществяването на държавната политика в
областта на икономиката;
2. определя стратегическите цели и прио
ритети на икономическата политика в рам
ките на своите правомощия, организира и
координира разработването на стратегии и
програми за постигането им;
3. обсъжда икономическата политика с
работодателските организации, синдикатите,
бизнес асоциациите и неправителствените
организации и осигурява активното взаимо
действие с тях при разработването, контрола и
наблюдението на отделни програми и проекти
за осъществяване на политиките;
4. участва при провеждането на политиката
за насърчаване на енергийната ефективност
и използването на възобновяеми енергийни
източници (ВЕИ);
5. участва в разработването на национал
ната рамка на политиката за насърчаване
на устойчивата електрическа мобилност и
изпълнението на дейностите в икономиката,
свързани с прилагането на Директива 2014/94/
ЕС на Европейския парламент и на Съвета;
6. осъществява взаимодействие с министер
ства, агенции и неправителствени организа
ции по отношение на дейностите за развитие
на нисковъглеродна и ресурсно ефективна
икономика, опазване на околната среда и
ограничаване на изменението на климата
съобразно функционалната си компетентност;
7. провеж да и координира държавната
политика за защита на пот ребителите и
предприема мерки за нейното интегриране
при провеждане на другите секторни и хори
зонтални политики;
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8. одобрява списък на квалифицираните
организации в Република България, които
имат правен интерес да предявяват искове за
преустановяване или за забрана на действия
или търговски практики, които са в нарушение
на колективните интереси на потребителите;
9. признава сдружения на потребители за
представителни на национално ниво в съответ
ствие със Закона за защита на потребителите;
10. създава помирителни комисии, кои
то съдействат за разрешаването на спорове
между потребители и търговци, и определя
членовете, седалището и района на действие
на тези комисии;
11. участва при формирането на политиката
за развитие на капиталовия пазар в Република
България;
12. ръководи разработването, организира и
координира осъществяването на политиката
за повишаване конкурентоспособността на
националната икономика и отделните сто
пански субекти;
13. организира дейността на управляващия
орган на Оперативна програма „Развитие
на конкурентоспособността на българската
икономика“ 2007 – 2013 г. и на Оперативна
програма „Иновации и конкурентоспособност“
2014 – 2020 г.;
14. осъществява държавната политика в
областта на обществените поръчки;
15. разработва и осъществява държавната
политика в областта на иновациите, като
подкрепя повишаването на иновационната
активност на предприятията и на иноваци
онната култура на предприемачите;
16. разработва и предлага икономически
и правни регулатори и мерки за насърчаване
на икономическите субекти;
17. провежда държавната политика в об
ластта на насърчаване на инвестициите в
страната;
18. ръководи, координира и контролира
осъществяването на държавната политика за
насърчаване на малките и средните предпри
ятия чрез създаването и развитието на конку
рентоспособни малки и средни предприятия
при отчитане на необходимостта от постигане
на балансирано социално-икономическо раз
витие на отделните райони на страната;
19. разработва, организира, координира и
контролира осъществяването на външноиконо
мическата политика на Република България и
защитава външноикономическите є интереси
в международни организации съгласувано с
министъра на външните работи;
20. координира въпросите в областта на
общата търговска политика на Европейския
съюз (ЕС);
21. извършва лицензионна, разрешителна
и регистрационна дейност от нормативно
регламентираните си компетенции, както и
последващ контрол;

ВЕСТНИК
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22. участва в разработването, организира
нето, координирането и контрола по изпъл
нението на държавната политика от компе
тентността на Министерството, произтичаща
от членството на Република България в ЕС,
като предлага и провежда мерки за въвеждане
на стандартите и законодателството на ЕС в
областта на своите правомощия;
23. организира, координира и контролира
преговорите, сключването и изпълнението на
многостранни и двустранни международни
договори за икономическо, търговско и тех
ническо сътрудничество, за взаимно насър
чаване и защита на инвестициите в областта
на икономиката, както и други договори в
областите на своята дейност;
24. ръководи разработването и осъществява
политиката на Министерството за участие в
програми и проекти, финансирани със средства
от ЕС, международни финансови институции
и други донори;
25. ръководи, организира и контролира
осъществяването на сътрудничеството и из
пълнението на задълженията във връзка с
членството на Република България в Светов
ната търговска организация (СТО) и в други
международни икономически организации;
26. представлява Република България пред
меж дународните органи и организации в
областт а на икономиката, изпълнява и коор
динира изпълнението на задълженията на Ре
публика България, произтичащи от членството
є в международните органи и организации;
27. организира прилагането на режимите
за контрол при внос, износ, трансфер, транс
портиране, преминаване, превоз, транзит и
брокерска дейност с продукти, свързани с от
браната, и при износ, внос, трансфер, транзит
и брокерска дейност с изделия и технологии
с двойна употреба;
28. ръководи и контролира дейността на
икономическите съветници в Службите по
търговско-икономическите въпроси към зад
граничните представителства на Република
България; подпомага популяризирането на
българския туризъм в чужбина;
29. упражнява правата на собственост на
държавата и възлага управлението на едно
личните търговски дружества с държавно
имущество от системата на икономиката;
осъщест вява п равата на д ържавата като
а к ц ионер и л и с ъд ру ж н и к в т ърг овск и т е
дружества от системата на икономиката;
преструктурира държавното участие в капи
тала на търговските дружества от системата
на икономиката;
30. участва в разработването на нацио
налните политики в областта на надзора на
пазара, стандартизацията, метрологията, ак
редитацията, патентите и авторското право и
осъществява взаимодействие с националните
институции в тези области;
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31. ръководи и координира политиката в
областта на Космоса, произтичаща от член
ството на Република България в ЕС;
32. ръководи и координира прилагането на
клъстерната политика в икономиката;
33. организира и контролира дейностите по
отбранително-мобилизационната подготовка,
защитата при кризисни ситуации и на критич
ните инфраструктури, утвърждава и упражнява
контрол при разработването на плановете
за работа във военно време и за защита при
кризисни ситуации в Министерството;
34. ръководи, организира и контролира
дейността по защита на класифицираната
информация;
35. прави предложения за изменение на
действащи и за приемане на нови нормативни
актове в областта на правомощията си;
36. представя в Министерския съвет ежего
ден доклад за дейността на Министерството;
37. осъществява и дру ги правомощи я,
възложени му със закон или с акт на Ми
нистерския съвет.
(2) Министърът работи в условията на
публичност при вземането и изпълнението
на решенията си, освен когато национална
та сигурност и опазването на държавната и
служебната тайна налагат ограничаване на
този принцип.
(3) Министърът провежда информацион
на политика, която гарантира откритост и
достъпност на дейността на ръководената от
него администрация.
(4) Министърът контролира дейността на
второстепенните разпоредители с бюджет
към него.
(5) При осъществяване на дейността си
министърът издава правилници, наредби,
инструкции и заповеди.
Раздел III
Политически кабинет
Чл. 6. (1) Министърът образува на свое
пряко подчинение политически кабинет, който
го подпомага при формулирането и разработ
ването на конкретни решения за провеждане
на правителствената политика в сферата на
неговите правомощия, както и при предста
вянето на тази политика пред обществото.
(2) Политическият кабинет има съвеща
телни и информационно-аналитични функ
ции, обобщава оценките за състоянието и
перспективите за развитие на икономиката,
предлага програми за постигане целите на
икономическата политика и дава насоки за
разработване на прогнози и стратегии за ус
пешното развитие на тази политика.
(3) Политическият кабинет включва за
местник-министрите, началника на кабинета,
парламентарния секретар и директора на ди
рекция „Връзки с обществеността и протокол“.
(4) Политическият кабинет:
1. подпомага министъра при изготвянето
на решения, осигуряващи провеждането на
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правителствената политика в сферата на
правомощията му, както и представянето є
пред обществото;
2. предлага на органа на изпълнителната
власт стратегически приоритети, цели и ре
шения, свързани с неговата компетентност,
и следи за тяхното изпълнение;
3. организира и осъществява връзките на
министъра с другите държавни органи и с
обществеността.
(5) Министърът със заповед определя функ
циите на членовете на политическия кабинет.
(6) Работата на политическия кабинет се
организира от началника на кабинета.
(7) Дейността на политическия кабинет
на министъра се подпомага от съветници по
определени въпроси, които не могат да изпъл
няват функции на управление, от експертни
и от технически сътрудници.
(8) Общата численост на политическия
кабинет е посочена в приложението.
Чл. 7. Заместник-министрите подпомагат
министъра при осъществяването на политиче
ската програма на правителството в областта
на икономиката, при разработването на проек
ти на нормативни актове и при изпълнението
на правомощията му.
Чл. 8. Началникът на политическия ка
бинет:
1. организира работата на политическия
кабинет на министъра, участва в съвещанията,
ръководени от началника на кабинета на ми
нистър-председателя, и координира работата
си с политическите кабинети на останалите
членове на Министерския съвет;
2. изготвя седмичната работна програма
на министъра по повод на негови посещения,
срещи и пътувания и координира подготовка
та на докладите и необходимите материали
за срещите и международните участия на
министъра;
3. организира и контролира работата на
съветниците, експертните и техническите
сътрудници към политическия кабинет;
4. осъществява връзките с другите членове
на Министерския съвет, с представители на
държавните органи и с органите на местното
самоуправление, с политически и обществени
организации и с граждани.
Чл. 9. Директорът на дирекция „Връзки с
обществеността и протокол“:
1. организира провеждането на информаци
онната политика на Министерството съгласно
Комуникационната стратегия и принципите
за достъп до обществена информация;
2. предлага и координира публичните изяви
на министъра, на заместник-министрите и на
служителите на Министерството, като ги съ
гласува с началника на политическия кабинет;
3. планира дългосрочната медийна поли
тика за изграждане на публичния имидж на
министъра и на Министерството;

С Т Р.

8

ДЪРЖАВЕН

4. предлага проучвания на общественото
мнение с цел планиране на адекватна медийна
политика по дадена проблематика;
5. координира организирането на семинари,
дискусии и кръгли маси;
6. координира връзките с медиите с цел
осигуряване на пълна и точна информация за
дейността на министъра и на Министерството
в публичното пространство;
7. участва в подготовката на отговорите
на министъра във връзка с парламентарния
контрол;
8. координира дейността на служителите
в дирекция „Връзки с обществеността и про
токол“ и разпределя оперативните задачи;
9. координира публикуването на инфор
мация на интернет страницата на Минис
терството;
10. работи в координация с дирекция „Дър
жавен протокол“ на Министерството на външ
ните работи за държавни посещения, както
и със звената за връзки с обществеността и
протокол в администрацията на Президента,
дирекция „Правителствената информационна
служба“ в администрацията на Министерския
съвет и на другите министерства и ведомства.
Чл. 10. (1) Парламентарният секретар:
1. организира връзките на министъра с
Народното събрание, с парламен тарни те
групи, с постоянните и временните комисии
на Народното събрание и с политическите
партии и го представлява пред тях;
2. изпълнява основните си функции, като:
а) осигурява материалите от дейността на
Народното събрание и на неговите комисии;
б) предоставя необходимата информация
на народните представители и на парламен
тарните групи;
в) координира, участва и контролира под
готовката на отговорите във връзка с парла
ментарния контрол;
г) проследява законопроектите от стадий
на работна група до внасянето им в Народ
ното събрание, като информира министъра за
всички предложения за промени в текстовете
на законопроектите, отнасящи се до отрасъла,
и съдейства за отстраняване на възникнали
проблеми.
(2) Парламентарният секретар координира
работата си с парламентарния секретар на
Министерския съвет.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ
НА РАБОТАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО
Раздел I
Общи положения
Чл. 11. (1) Министерството е структурирано
в една главна дирекция, 13 дирекции, инспек
торат, звено „Сигурност на информацията“ и
финансов контрольор.
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(2) Общата численост на персонала в орга
низационните структури и административните
звена на Министерството е 575 щатни бройки.
(3) Разпределението на общата численост
по ал. 2 е посочено в приложението.
Чл. 12. Министърът:
1. утвърждава структурата на администра
тивните звена и длъжностното разписание на
длъжностите на Министерството по предло
жение на главния секретар;
2. прилага съответните процедури за подбор
и наемане на служителите в Министерството,
включително осигурява извършването на съ
ответните процедури за кариерно развитие и
израстване на служителите в Министерството.
Раздел II
Главен секретар
Чл. 13. (1) Главният секретар се назначава
от министъра и осъществява административ
ното ръководство на Министерството.
(2) Главният секретар координира и кон
тролира административните звена за точното
спазване на нормативните актове и на за
конните разпореждания на министъра, като:
1. отговаря за планирането и отчетността
при изпълнение на ежегодните цели на ад
министрацията;
2. организира, ръководи, координира, кон
тролира, отчита се и носи отговорност пред
министъра за дейността и за изпълнението
на задачите на администрацията;
3. организира разпределянето на задачите
за изпълнение меж ду административните
звена на Министерството;
4. координира и контролира дейността по
ползването и управлението на държавната
собственост, предоставена на Министерството;
5. създава условия за нормална и ефективна
работа на звената в Министерството;
6. осъществява общия контрол за изпъл
нението на възложените задачи;
7. осъществява взаимодействие с главния
секретар на Министерския съвет;
8. утвърждава длъжностните характерис
тики на служителите;
9. организира работата с предложенията и
сигналите в съответствие с разпоредбите на
глава осма от Административнопроцесуалния
кодекс.
(3) Министърът може с писмена заповед
да възложи и други функции и задачи на
главния секретар.
Раздел III
Инспекторат
Чл. 14. (1) Инспекторат ът е на пряко
подчинение на министъра и подпомага из
пълнението на контролните му функции при
провеждането на държавната политика, като
осъществява административен контрол върху
дейността на организационните структури,
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административните звена и служителите в
Министерството и във второстепенните раз
поредители с бюджет към министъра.
(2) Инспекторатът извършва проверки по
утвърден от министъра годишен план, както
и извънпланови проверки по ред, определен в
утвърдените от министъра вътрешни правила
за дейността на звеното.
(3) При изпълнение на функциите си ин
спекторатът се ръководи от принципите на
законност, лоялност, честност, безпристраст
ност, политическа неутралност, отговорност
и отчетност.
(4) Дейността на инспектората е насочена
към всеобхватно, обективно и точно изяснява
не на проверяваните проблеми и предлагане
на мерки за тяхното разрешаване.
(5) Инспекторатът изпълнява контролните
си функции, като:
1. подпомага министъра по отношение на
изпълнението на мерките, произтичащи от
годишните програми за изпълнение на Ин
тегрираната стратегия за превенция и проти
водействие на корупцията и организираната
престъпност;
2. осъществява контрол съгласно Закона
за предотвратяване и установяване на кон
фликт на интереси (ЗПУКИ) и предлага на
министъра конкретни действия;
3. осъществява дейности, свързани с мо
ниторинг, превенция и разкриване на ко
рупционни прояви, включително случаи на
измами и нередности в Министерството и
във второстепенните разпоредители с бюджет
към министъра;
4. разглежда и извършва проверки по по
стъпили сигнали за корупционни прояви и
други нарушения, незаконни или неправил
ни действия или бездействия на служители
в Министерството и в администрациите,
ръководителите на които са второстепенни
разпоредители с бюджет, и изготвя доклад за
резултатите; анализира причините и условията
за констатираните нарушения и предлага мер
ки за отстраняването им; подготвя и изпраща
отговорите до подателите на сигналите;
5. изпраща сигнали до органите на проку
ратурата, когато при проверки установи данни
за извършено престъпление;
6. проверява спазването на вътрешните
правила за организация на работата на ад
министрацията;
7. може да предлага образуването на дис
циплинарно производство при констатирани
нарушения на служебните задължения, както
и на Кодекса за поведение на служителите в
държавната администрация и на вътрешните
актове в Министерството;
8. контролира спазването на препоръките
на външни одитни и контролни органи по
техни доклади, които са насочени към него;
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9. при извършвани проверки анализира
ефективност та на проверяваните обекти,
като предлага и оценка на ефективността на
дейността на проверявания обект;
10. прави оценка на корупционния риск;
11. осъществява и други дейности във
връзка с административния контрол, произ
тичащи от нормативни актове или възложени
от министъра.
(6) Ръководителят на инспектората докладва
директно на министъра.
(7) При осъществяване на своите функции
служителите от инспектората имат право
да изиск ват док у менти, данни, сведени я,
справки и други носители на информация от
проверяваните лица, които са необходими за
извършване на проверките. Служителите в
Министерството и в администрациите, ръко
водителите на които са второстепенни разпо
редители с бюджет към министъра, са длъжни
да оказват пълно съдействие на инспекторите
при осъществяване на функциите им.
(8) Ръководителят на инспектората предста
вя ежегоден отчет на министъра за дейността
на инспектората през съответната година.
Раздел IV
Дирекция „Вътрешен одит“
Чл. 15. (1) Дирекция „Вътрешен одит“ е на
пряко подчинение на министъра и осъщест
вява вътрешен одит по Закона за вътрешния
одит в публичния сектор.
(2) Дирекция „Вътрешен одит“ извършва
дейността по вътрешен одит на структури
те, програмите, дейностите и процесите в
Министерството, включително на разпоре
дителите със сметки за средства от ЕС, и в
администрациите, ръководителите на които са
второстепенни разпоредители с бюджет към
министъра, както и в търговските дружества
по чл. 61 от Търговския закон, в държавните
предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския
закон, когато в посочените организации не е
изградено самостоятелно звено за вътрешен
одит, като:
1. планира, извършва и докладва дейността
по вътрешен одит в съответствие със Стан
дартите за вътрешен одит в публичния сектор,
Етичния кодекс на вътрешните одитори, Стату
та на дирекция „Вътрешен одит“ и утвърдената
от министъра на финансите Методология за
вътрешен одит в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска
тригодишен стратегически план и годишен
план за дейността си, които се утвърждават
от министъра;
3. дава независима и обективна оценка на
министъра за състоянието на одитираните
системи за финансово управление и контрол;
4. оценява процесите за идентифициране,
оценяване и управление на риска, въведени
от министъра;
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5. проверява и оценява: съответствието
на дейностите със законите, подзаконовите
и вътрешните актове и договори; надежд
ността и всеобхватността на финансовата
и оперативната информаци я; създадената
организация по опазване на активите и ин
формацията; ефективността, ефикасността и
икономичността на дейностите, изпълнението
на задачите, договорите, поетите ангажименти
и постигането на целите;
6. консултира министъра по негово искане,
като предоставя съвети, мнения, обучения и
други с цел да се подобрят процесите на уп
равление на риска и контрола, без да поема
управленска отговорност за това;
7. представя и обсъжда с министъра и с
ръководителите на структурите, чиято дейност
е одитирана, резултатите от всеки извършен
одитен ангажимент и представя одитен доклад;
8. дава препоръки в одитните доклади за
подобряване на адекватността и ефективност
та на системите за финансово управление и
контрол и извършва проверки за проследяване
изпълнението на препоръките съгласно план
за действие, утвърден от министъра или от
упълномощено от него длъжностно лице;
9. изготвя и представя на министъра годи
шен доклад за дейността по вътрешен одит в
съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния
одит в публичния сектор.
(3) Директорът на дирекция „Вътрешен
одит“ докладва директно на министъра.
Раздел V
Звено „Сигурност на информацията“
Чл. 16. (1) Звено „Сигурност на информа
цията“ е на пряко подчинение на министъра
със статут на отдел. Служителят, който го
ръководи, е служител по сигурността на ин
формацията.
(2) Служителят по сигурността на инфор
мацията осъществява дейността по защита на
класифицираната информация, като:
1. ръководи звено „Сигурност на инфор
мацията“ и отговаря за защитата и контрола
на достъпа до класифицираната информация,
информационната сигурност на автомати
зираните информационни системи (АИС) и
криптографската сигурност;
2. следи за спазването на изискванията на
Закона за защита на класифицираната инфор
мация (ЗЗКИ) и други нормативни актове,
регламентиращи защитата на класифицира
ната информация;
3. разработва план за защита на класифи
цираната информация чрез организационни,
физически и технически средства;
4. провежда процедура за обикновено про
учване по чл. 47 ЗЗКИ и води регистър на
издадените разрешения за достъп до инфор
мация с ниво на класификация „поверително“
и по-високо;
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5. организира подготовката и изпращането
на необходимите документи за извършване
на разширено и специално проучване на слу
жители в Министерството за получаване на
разрешение за достъп до информация с ниво
на класификация „секретно“ и по-високо;
6. следи за правилното определяне на
нивото на класификация на информацията в
Министерството;
7. организира и провежда обучението на
служителите в Министерството за работа с
класифицирана информация и прилагането
на програмно-техническите и физическите
средства за защита;
8. организира и извършва периодични
проверки за движението и отчетността на
мат ериа ли т е и док у мен т и т е, съд ържащ и
класифицирана информация, и води на от
чет случаите на нерегламентиран достъп и
взетите мерки;
9. извършва анализ на риска, разработва
и периодично актуализира мероприятия за
намаляване на рисковете за нерегламентиран
достъп до класифицирана информация и за
повишаване на информационната сигурност
в Министерството;
10. ръководи регистратури за класифици
рана информация;
11. организира изграждането и акредита
цията на автоматизирани информационни
системи или мрежи за създаване, обработка
и съхранение на класифицирана информа
ция, като контролира тяхната сигурност и
експлоатация;
12. подпомага осъществяването на кому
никациите на Министерството със Службите
по търговско-икономическите въпроси към
задграничните представителства на Републи
ка България в съответните страни, както и
на криптографската защита на обменяната
информация в съответствие с изискванията
на ЗЗКИ и на Закона за Министерството на
вътрешните работи;
13. контролира дейността на органа по
развитие и експлоатация на автоматизирани
информационни системи или мрежи за съз
даване, обработка и съхранение на класифи
цирана информация на Министерството;
14. изпълнява и други задачи, произтича
щи от нормативни актове, регламентиращи
защитата на класифицираната информация.
(3) Звено „Сигурност на информацията“
подпомага служителя по сигурността на ин
формацията при изпълнението на възложените
му със ЗЗКИ задължения, като:
1. организира и отговаря за правилното съх
раняване, създаване, приемане, предоставяне
и пренасяне на класифицираната информация;
2. участва при провеждането на всички
мероприятия по защитата на класифицираната
информация, предвидени в ЗЗКИ и в актовете
по прилагането му;
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3. регистрира и води на отчет движението
на класифицирана информация;
4. осигурява дейността на регистратурите
за класифицирана информация; осигурява съх
ранението и обмена на информация от НАТО,
ЕС и друга чуждестранна класифицирана
информация в областта на международните
отношения.
Раздел VI
Финансов контрольор
Чл. 17. (1) Финансовият контрольор е
пряко подчинен на министъра и осъществява
предварителен контрол за законосъобразност
съгласно Закона за финансовото управление
и контрол в публичния сектор.
(2) Финансовият контрольор извършва
необходимите проверки и изразява мнение за
законосъобразност по отношение на финан
совата дейност на Министерството.
(3) Редът и начинът за извършване на
предварителен контрол от финансовия кон
трольор се определят с вътрешни актове в
съответствие с указанията на министъра на
финансите.
Раздел VII
Обща администрация
Чл. 18. Общата администрация е органи
зирана в 6 дирекции:
1. дирекция „Финанси и управление на
собствеността“;
2. дирекция „Правна“;
3. дирекция „Връзки с обществеността и
протокол“;
4. дирекция „Човешки ресурси и органи
зационно развитие“;
5. дирекция „Административно обслуж
ване“;
6. дирек ци я „Информационно и кому
никационно осигуряване и управление при
кризисни ситуации“.
Чл. 19. Дирекция „Финанси и управление
на собствеността“:
1. прилага националната бюджетна поли
тика и бюджетно законодателство;
2. осиг у рява финансово -счет оводни т е,
бюджетните и стопанските дейности на адми
нистрацията при спазване на Закона за счето
водството, Закона за държавната собственост,
Закона за финансовото управление и контрол
в публичния сектор, Закона за публичните фи
нанси и нормативните актове, регламентиращи
бюджетната политика на Министерството
като първостепенен разпоредител с бюджет и
целеви средства и разпоредител със средства
по международни програми;
3. участва в процеса на управление на
бюджетните средства на Министерството в
съответствие с принципите за законосъобраз
ност, икономичност, ефективност, ефикасност
и публичност, като:
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а) следи за спазването на финансовата и
бюджетната дисциплина;
б) извършва правилно оформяне на пър
вични и вторични счетоводни документи и
ги отразява своевременно в счетоводните
регистри;
в) прилага системата за двоен подпис по
отношение на поемането на задължения и
извършването на разходи;
4. обслужва плащанията и транзитните
сметки на Министерството като първосте
пенен разпоредител с бюджет в системата на
Единната сметка;
5. анализира, разпределя и утвърждава
чрез системата на Единната сметка лимита
на разходите между разпоредителите с бю
джет в системата на Министерството; дава
методологически указания на второстепенните
разпоредители с бюджет;
6. съставя годишен финансов отчет на ад
министрацията и сборен на Министерството;
7. изготвя ежемесечните и тримесечните
отчети за касовото изпълнение на бюджета, на
сметките за средствата от ЕС и на сметките
за чужди средства, като осигурява своевре
менното им представяне пред съответните
институции;
8. разработва проекта на годишен бюджет и
средносрочната бюджетна прогноза за система
та на Министерството съгласно нормативната
уредба и указанията на Министерството на
финансите и в програмен формат;
9. организира, разработва и съставя поимен
ните списъци на инвестиционните програми
и документацията за капиталовите разходи
по бюджета на Министерството;
10. отговаря за правилното управление,
стопанисване и използване на имуществото
на Министерството, организира и извършва
годишни инвентаризации в установените
срокове;
11. осигурява поддръжката на движимото
и недвижимото имущество – държавна соб
ственост, предоставено на Министерството за
управление, като организира и осъществява
извършването на текущи и основни ремонти;
12. организира и осъществява цялостното
техническо обслужване и логистика на звената
в Министерството с транспорт, организаци
онна техника, консумативи и инвентар;
13. отговаря за снабдяването, съхраня
ването, стопанисването и използването на
стоково-материалните ценности;
14. оказва съдействие в рамките на своята
компетентност в нормативно установените сро
кове на дирекция „Правна“ при изпълнението
на задълженията є по Закона за обществените
поръчки, като участва при организирането
и координира извършването на дейностите,
свързани с обществените поръчки, като:
а) участва в планирането и отчитането на
обществените поръчки;
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б) следи и отговаря за спазването на про
цедурните правила и срокове по отношение на
възстановяване на гаранциите за изпълнение
по сключените договори;
в) отговаря за изпълнението на задължени
ята по чл. 22б – 22г от Закона за обществените
поръчки в рамките на своята компетентност;
г) води регистър за сключените договори;
д) следи за спазването на сроковете и из
праща, включително по електронен път, до
изпълнителния директор на Агенцията по
обществени поръчки информацията за изпъл
нените и прекратените договори за обществени
поръчки и информацията по чл. 44, ал. 10 от
Закона за обществените поръчки;
е) поддържа и въвежда в предвидените сро
кове данните от специализирания софтуерен
продукт – електронен регистър за планиране,
организация, изпълнение, контрол и отчитане
на обществени поръчки, от областта на своята
компетентност;
15. осигу рява функционирането и под
дръжката на системите за охранителен и
пропускателен режим, както и поддръжката
и ремонта на пожароизвестителните и пожа
рогасителните системи;
16. организира и осигурява добри санитар
но-хигиенни условия в административните
сгради на Министерството и прилежащите
им терени.
Чл. 20. Дирекция „Правна“:
1. осъществява процесуалното представи
телство на министъра и на Министерството;
2. разработва проекти на нормативни актове
от компетентността на министъра;
3. дава становища по проекти на нормативни
актове в областта на икономиката, както и
във всички случаи, в които Министерството
е заинтересувано ведомство;
4. изготвя проекти на постановления, раз
пореждания, решения и протоколни решения
на Министерския съвет, свързани с дейността
на Министерството;
5. подготвя становища по конституцион
ни дела, по които заинтересувана страна е
министърът;
6. изготвя становища по проекти на меж
дународни договори;
7. изготвя проекти, съгласува по законо
съобразност или дава становища по законо
съобразността на административните актове,
издавани от министъра или от упълномощено
от него длъжностно лице;
8. изготвя проекти на граждански договори,
съгласува по законосъобразност граждански
и трудови договори, сключвани в Министер
ството;
9. изразява становища за даване на за
дължителни предписания и за налагане на
прин удителни админист ративни мерк и и
следи за законосъобразното провеждане на
производството по налагане на принудителни
административни мерки;
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10. съгласува и дава становища по проекти
на актове, с които министърът упражнява
правата на собственост на държавата в тър
говските дружества еднолично или в които
държавата е съдружник или акционер;
11. дава становища по законосъобразността
на пълномощните за участие на представи
телите на държавата в общите събрания на
търговските дружества, в които министърът
упражнява правата на държавата като съдруж
ник или акционер, съобразно отрасловата си
компетентност;
12. дава становища по законосъобразността
на процедури по реда на Закона за държавната
собственост, Закона за държавния служител,
Кодекса на труда, Закона за достъп до об
ществена информация и други, провеждани
в Министерството;
13. подпомага възлагането на обществени
поръчки, като:
а) организира и координира всички дей
ности във връзка с планирането, подготовката
и провеждането на процедури за възлагане
на обществени поръчки и изготвя график за
тяхното провеждане през съответната година;
б) участва в разработването на докумен
тациите по процедурите за възлагане на об
ществени поръчки;
в) участва при провеждането на проце
дурите за възлагане на обществени поръчки
в съответствие с нормативните изисквания
и приложимите правила за обществените
поръчки на европейското и националното
законодателство, като носи отговорност за
законосъобразното им провеждане;
г) следи и отговаря за спазването на про
цедурните правила и срокове по отношение
на възстановяване на гаранциите за участие,
като своевременно изпраща информация на
дирекция „Финанси и управление на соб
ствеността“;
д) изготвя и съгласува договорите за въз
лагане на обществени поръчки и организира
сключването им, организира осъществяването
на наблюдение и контрол върху изпълнението
им съвместно с функционално отговорното
административно звено, от което получава
своевременно необходимата информация;
е) води регистър за проведените процедури
за възлагане на обществени поръчки през
съответната година;
ж) подготвя и изпраща за публикуване в
нормативно установените срокове информаци
ята по чл. 5 от Правилника за прилагане на
Закона за обществените поръчки, с изключение
на информацията за изпълнените и прекра
тените договори за обществени поръчки и на
информацията по чл. 44, ал. 10 от Закона за
обществените поръчки;
з) отговаря за изпълнението на задължени
ята по чл. 22б – 22г от Закона за обществените
поръчки в рамките на своята компетентност;
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и) организира съхраняването на документа
цията по проведените процедури за възлагане
на обществените поръчки;
к) разработва вът решните правила на
Министерството по Закона за обществените
поръчки и подзаконовите нормативни актове
по прилагането му;
л) подготвя становища по проекти на
актове във връзка с прилагането на Закона
за обществените поръчки и подзаконовите
нормативни актове по прилагането му;
м) изготвя становища, съдейства за изграж
дане на правна защита при подадени жалби
във връзка с проведени процедури за възла
гане на обществени поръчки и осъществява
процесуално представителство в образуваните
производства;
н) поддържа и въвежда в предвидените сро
кове данните от специализирания софтуерен
продукт – електронен регистър за планиране,
организация, изпълнение, контрол и отчитане
на обществени поръчки, от областта на своята
компетентност;
14. дава становища и предложения във
връзка с решаването на правни проблеми,
свързани със: лицензионната и регистрацион
ната дейност от отрасловата компетентност на
Министерството; договорите за финансиране
на иновационни и инвестиционни проекти и
съгласуването на тези договори, включител
но свързаните с тях договори за ипотека и
особен залог;
15. участва в изготвянето на договорите
по Закона за насърчаване на инвестициите
и правилника за прилагането му;
16. подпомага дирекция „Икономически
политики за насърчаване“ при изпълнение
на инициативи в областта на по-доброто ре
гулиране и при подготовката на конкретни
предложения за отпадането и/или облекча
ването на съществуващи административни
режими.
Чл. 21. Дирекция „Връзки с обществеността
и протокол“:
1. организира разработването на Комуни
кационна стратегия на Министерството, която
включва план за представяне на политиките,
изграждане и поддържане на институционална
идентичност на ведомството и на имиджа на
министъра, заместник-министрите, предста
вителите на политическия кабинет и експерт
ния екип на Министерството, определен за
публично-м едийно представяне;
2. осигурява провеждането на информаци
онната политика на Министерството, като:
а) организира достъпа до информацията
в съответствие с конституционните права на
гражданите при спазване на Закона за достъп
до обществена информация;
б) информира обществеността за политика
та на Министерството и за осъществяваните
от него програми и дейности;
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в) осъществява методическо ръководство
и координация на връзките на администра
тивните структури към Министерството с
обществеността, като организира публичните
изяви на служителите на Министерството,
включително медийни;
г) предлага извършване на проучвания и
анализ на общественото мнение с цел пла
ниране на адекватна медийна стратегия в
помощ на настоящи или предстоящи решения
и политики на Министерството;
д) всекидневно поддържа и осъвременява
страницата на Министерството в интернет,
като публикува текуща информация на бъл
гарски и на английски език;
е) отговаря за медийния мониторинг по
теми, свързани с дейността на Министерството;
3. подготвя съвместно с парламентарния
секретар отговорите на министъра на въпро
си и питания в рамките на парламентарния
контрол в Народното събрание;
4. работи в координация с дирекция „Дър
жавен протокол“ на Министерството на външ
ните работи за държавни посещения, както
и със звената за връзки с обществеността и
протокол в администрацията на Президента,
с дирекция „Правителствена информационна
служба“ на Министерския съвет и на другите
министерства и ведомства;
5. осъществява контакти с посолствата
на чужди държави в Република България
и с представителствата на водещи фирми и
финансови институции за уреждане на про
токолни и делови срещи с ръководството на
Министерството;
6. съдейства на началника на кабинета при
изготвяне програмата на министъра, на него
вите заместници и на главния секретар при
официални и работни посещения в чужбина
и в страната, както и на официални гости
на министъра, на неговите заместници и на
главния секретар;
7. осигурява в координация с дирекция
„Правителствен протокол“ на Министерския
съвет протоколно задграничните командиров
ки на министъра, включително визи, резер
вации, настаняване, транспортни схеми и др.;
8. осъществява протоколната кореспон
денция на министъра и осигурява наемане
при необходимост на преводачи от и на бъл
гарски език;
9. подготвя необходимите документи за
задграничните командировки на служителите
на Министерството, на ръководителите на
второстепенните разпоредители с бюджет към
министъра, на управителите и на изпълни
телните директори на едноличните търговски
дружества с държавно участие, в които правата
на държавата като собственик на капитала
се упражняват от министъра;
10. координира и контролира организиране
то, провеждането и протоколното обслужване
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на официални и работни срещи, конференции,
семинари, дискусии;
11. участва в разработването на прогнозите
и проектобюджета на Министерството, както и
в изпълнението на програмите от програмния
бюджет на Министерството с оглед функци
оналната си компетентност.
Чл. 22. Дирекция „Човешки ресурси и
организационно развитие“:
1. прилага подходящи политики и стратегии
по управлението и развитието на човешки
те ресурси в държавната администрация в
съответствие със стратегическите цели на
Министерството и за оптимизиране на орга
низационната структура;
2. разработва и прилага система за на
емане и подбор; система за въвеждане на
новопостъпили служители; система за оценка
на трудовото изпълнение, заплащане и раз
витие на кариерата; програми за обучение и
професионална квалификация и проектиране
на работните места;
3. участва в планирането на потребности
от нови служители за администрацията и ме
тодически подпомага дейността на звената по
управление на човешките ресурси в системата
на Министерството;
4. организира дейността по набирането и
подбора на персонала; организира и оказва
методическа помощ при провеждането на
конкурси за постъпване на държавна служба
в Министерството;
5. организира процеса по назначаването
на служители в Министерството;
6. осъществява правнонормативното об
служване в областта на служебните и тру
дови т е п равоо т ношени я; изг о т вя вси чк и
актове, свързани с възникването, изменянето
и прекратяването на служебните и трудовите
правоотношения и с дългосрочно команди
роване на служителите, в съответствие с
действащото законодателство; съставя, води
и съхранява служебните и трудовите досиета;
7. координира и подпомага дейността по
разработване, актуализиране и утвърждаване
на длъжностните характеристики и прилагане
то на процедурите за оценяване изпълнението
на служителите в администрацията;
8. разработва проекти на длъжностните
разписания;
9. съхранява дисциплинарните дела, образу
вани и разглеждани от Дисциплинарния съвет;
10. извършва съгласувателните процедури
при определяне, назначаване и освобождаване
на ръководителите на второстепенните раз
поредители с бюджет към министъра, пряко
назначавани или предлагани от него;
11. изготвя проекта на годишен план за
обучение на служителите в администрацията
и анализира дейностите по обучението;
12. консултира ръководители и служители
по прилагането на процедурите и по пробле
мите, свързани с управлението на човешките
ресурси;
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13. извършва проучвания сред служителите
за повишаване на организационната култура
и подобряване условията на труд;
14. подготвя становища по проекти на
нормативни актове във връзка с управле
нието на човешките ресурси в държавната
администрация;
15. осъществява дейности в рамките на
своята компетентност по привеждане в изпъл
нение на влезлите в сила съдебни решения за
възстановяване на работа на служителите, на
които прекратяването на трудовото или слу
жебното правоотношение с Министерството
е било признато за незаконно;
16. води регистър на декларациите по чл. 12
от Закона за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси (ЗПУКИ) по отно
шение на служителите в администрацията и
ръководителите на второстепенните разпоре
дители с бюджет към министъра и техните
заместници, пряко назначавани от него;
17. участва в разработването на прогнозите
и проектобюджета на Министерството в частта
по численост на персонала и разходваните
средства за възнаграждения, включително
за второстепенните разпоредители с бюджет
към министъра; участва и в изпълнението
на програмите от програмния бюджет на
Министерството с оглед на функционалната
си компетентност;
18. поддържа и актуализира съществува
щите бази данни, свързани с управление на
човешките ресурси.
Чл. 23. Дирекция „Административно об
служване“:
1. осигу рява дейност та по приемането
на предложения и сигнали от граждани и
представители на организации, включител
но изслушването на техните предложения и
сигнали в определени и предварително опо
вестени дни и часове, съгласно глава осма от
Административнопроцесуалния кодекс;
2. осигурява дейностите по администра
тивното обслужване на физическите и юри
дическите лица на „едно гише“;
3. координира подготовката на материали
те на Министерството и на второстепенните
разпоредители с бюджет за заседанията на
Министерския съвет;
4. организира и оформя предложенията на
Министерството за включване в законода
телната програма на Министерския съвет и
изготвя периодични отчети за изпълнението є;
5. организира и осъществява деловодната
дейност и цялостното обслужване на доку
ментооборота посредством автоматизирана
информационна система, включваща система
за архивиране и съхраняване на документа
цията на Министерството, и изготвя заверени
копия на документи, съхранявани в архива;
6. организира експертиза за ценността на
документите, съхранявани в архива, тяхната
обработка и предаване в Централния държа
вен архив;
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7. извършва вписвания в Административ
ния регистър;
8. извършва дейността по заверката на
документи, издадени от Министерството на
икономиката, включително от министерствата
и ведомствата, на които Министерството на
икономиката е правоприемник;
9. организира дейността по съгласуването
и внасянето за заседание на Министерския
съвет на проекти на актове, както и поддържа
архив на приетите от Министерския съвет
актове, като организира информирането на
дирекциите относно актовете, отнасящи се
до дейността на Министерството и на второ
степенните разпоредители с бюджет;
10. координира и контролира подготовката
на становища на министъра по материали за
заседания на Министерския съвет и отговаря
за архивирането им;
11. участва в разработването на прогнозите
и на проектобюджета на Министерството,
както и в изпълнението на програмите от
програмния бюджет на Министерството с
оглед на функционалната си компетентност.
Чл. 24. Дирекция „Информационно и ко
муникационно осигуряване и управление при
кризисни ситуации“:
1. п роу ч ва водещ и и нформа ц ион н и и
комуникационни технологии и изучава ин
формационните потребности, обслужващи
дейността на Министерството, като формира
политики за внедряване на информационни
и комуникационни технологии;
2. организира, администрира и осигурява
техническата поддръжка на информационна
та и комуникационната инфраструктура на
Министерството;
3. организира и осигурява поддръжката
на хардуера и системния софтуер на ком
пютърната техника на Министерството и на
търговските представителства в чужбина;
4. осигурява системна поддръжка и ин
тег раци я на комплексни информационни
системи в Министерството, вк лючително
информационните фондове, съдържащи вът
решноведомствена информация;
5. организира управлението на удостоверени
ята за електронни подписи в Министерството;
6. поддържа служебни регистри на потре
бителите, на компютърната и периферната
техника, на комуникационното оборудване на
Министерството и на използваните софтуерни
продукти и системи;
7. оказва съдействие на дирекция „Прав
на“ и на дирекция „Финанси и управление
на собс т венос т та“ п ри изп ъ л нен ие т о на
задълженията по чл. 22б – 22г от Закона за
обществените поръчки;
8. администрира и осигурява техническата
поддръжка на компютърната техника на Ми
нистерството, съдържаща класифицираната
информация в електронен вид, съвместно с
органите по сигурността;
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9. участва в поддържането и администри
рането на охранителния и пропускателния
режим в сградите на Министерството;
10. следи за прилагането на стандартите,
политиките и правилата за мрежова и ин
формационна сигурност в Министерството
и отговаря за защитата на интелектуалната
собственост и материалните активи на Ми
нистерството в областта на информационните
и комуникационните технологии; поддържа
опис на всички информационни активи на
Министерството и на присъщия им риск по
отношение на информационната сигурност;
11. следи за новости при заплахи на сигур
ността, свързани с наличния в администрацията
софтуер и хардуер, и организира своевременното
инсталиране на коригиращ софтуер;
12. разработва и предлага за утвърждаване
от министъра на политиките, целите, процеду
рите, метриката за оценка на информационната
сигурност и инструкциите, произтичащи от
нормативната уредба, както и всички други
необходими указания и процедури;
13. разследва и анализира инцидентите в
областта на мрежовата и информационната
сигурност, реакциите при инциденти и предлага
действия за подобряване на мрежовата и ин
формационната сигурност в администрацията;
14. периодично (не по-малко от два пъти
годишно) изготвя доклади за състоянието на
информационната сигурност в администра
цията и ги представя на министъра;
15. участва в дейностите, свързани с фор
мирането на държавната политика в областта
на защитата при бедствия, както и във връзка
с разработване, актуализиране, съгласуване
и прилагане на националните документи и
нормативна уредба по защитата при бедствия;
16. организира защитата при бедствия в
съответствие с нормативно делегираните
правомощия на министъра;
17. разработва и поддържа Плана за защита
при бедствия на Министерството, осъществява
координацията и изпълнението му и подпомага
дружествата от системата на икономиката при
разработване и поддържане на аварийните
им планове и/или на плановете за защита
на пребиваващите;
18. организира установяването на кри
тичните инфраструктури и обектите им в
секторите от компетентността на министъра
и осъществява дейностите по контрола на
тяхната защита;
19. предлага за определяне стратегическите
обекти и дейности от значение за национал
ната сигурност и от национално значение в
секторите от компетентността на министъра;
20. осъществява дейностите по защита на
националната сигурност от компетентността
на министъра, като изисква необходимата
информация и изготвя доклади, становища,
анализи и предложения;
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21. разработва план за привеж дане от
мирно във военно положение на Министер
ството и организира изпълнението на ме
роприятията по подготовката за работа във
военно време в съответствие с Директивата
за привеждане на страната в готовност за
работа във военно време;
22. организира, разработва и поддържа
Военновременния план на Министерството
към Държавни я военновременен план за
гарантиране на производството, ремонта и
доставката на основна военна продукция и
на стоки и услуги от стратегическо значение
за населението и отбраната на страната, като
подпомага ръководството на Министерството
при въвеждането му;
23. организира непрекъснато денонощно
деж у рст во за оповестяване, наблюдение,
анализ, оценка на обстановката и обмен на
информация при привеждане от мирно във
военно положение, бедствия, аварии, кризи
и извънредни ситуации в системата на Ми
нистерството;
24. поддържа регистри и база данни за
юридически лица и еднолични търговци – по
тенциа лни производи тели/доставчици на
основна гражданска продукция и услуги от
национално и отраслово значение за военно
време, и предлага създаването на военно
временни запаси в търговските дружества от
системата на икономиката;
25. проектира, изгражда, поддържа и екс
плоатира комуникационно-информационна
система (КИС) за връзка между пунктовете
за управление и обектите от системата на
икономиката при извънредни ситуации, во
енно положение и/или положение на война и
участва в поддържането и експлоатацията на
пунктовете за управление на Министерството;
26. участва в разработването на прогно
зите и проектобюджета на Министерството,
както и в изпълнението на програмите от
програмния бюджет на Министерството с
оглед на функционалната си компетентност,
включително в планирането на бюджетните
средства по функция „Отбрана и сигурност“.
Раздел VIII
Специализирана администрация
Чл. 25. Специализираната администрация
е организирана в една главна дирекция и в
6 дирекции:
1. дирекция „Икономически политики за
насърчаване“;
2. дирекция „Индустриални отношения и
управление на държавното участие“;
3. дирекция „Международно контролирана
търговия и сигурност“;
4. дирекция „Техническа хармонизация и
политика за потребителите“;
5. Главна дирекция „Европейски фондове
за конкурентоспособност“;
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6. дирекция „Външноикономическа по
литика“;
7. дирекция „Регистриране, лицензиране
и контрол“.
Чл. 26. Дирекция „Икономически политики
за насърчаване“:
1. участва в разработването и провеж
дането на политиката за насърчаване на
инвестициите;
2. организира, координира и участва в
провеждането на политиката за по-добро ре
гулиране в сферата на стопанската дейност
и повишаване конкурентоспособността на
българската икономика;
3. участва в прилагането на клъстерната
политика в икономиката;
4. участва в разработването, координиране
то и осъществяването на политиката в областта
на Космоса, произтичаща от членството на
Република България в ЕС, включително като
организира и ръководи дейността на Работна
група „Космическа политика“ към Съвета по
европейските въпроси;
5. координира и осъществява контрол при
издаване на сертификат и прилага финансовите
мерки за насърчаване на инвестициите по реда
на Закона за насърчаване на инвестициите;
6. участва в разработването на проекти на
нормативни актове за насърчаване на инвес
тиционната дейност в страната;
7. участва в координацията и мониторинга
на провежданата политика за насърчаване на
инвестициите при взаимодействие с другите
централни и териториални органи на изпъл
нителната власт и с Българската агенция за
инвестиции;
8. участва в диалога с представителите на
инвеститорската общност по въпросите на
инвестиционната политика;
9. съдейства за реализирането на инвестици
онни проекти, включително като осъществява
координация и поддържа връзки с потенци
ални чуждестранни инвеститори съвместно с
Българската агенция за инвестиции;
10. участва в осъществяването на полити
ката за изграждане и развитие на индустри
алните зони в България;
11. участва в изготвянето на удостоверения
и предложения за получаване на разрешения
за пребиваване на чужденци на икономически
основания по реда на Закона за чужденците в
Република България, съответно за кандидат
стване за българско гражданство, включително
за особени заслуги в икономическата сфера,
по реда на Закона за българското гражданство;
12. участва в подготовката и провеждането
на преговори за сключване на споразумения
за взаимна защита и насърчаване на инвес
тициите;
13. изготвя анализи по сектори и отрасли
на промишлеността, подпомагащи вземането
на решения за провеждането на мерки по
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политиката за по-доброто регулиране и поли
тиката за малките и средните предприятия;
14. осъществява информационен обмен
с държавни и международни институции и
агенции, разработва и поддържа специали
зирана база данни във връзка с изготвянето
на анализи и прогнози за икономическото
развитие на страната;
15. предоставя специализирана икономи
ческа информация, статистически данни и
аналитични материали на дирекциите в Ми
нистерството и подпомага дейността им чрез
предоставяне на необходимите материали;
16. координира дейността на Министер
ст вото с дру гите заин тересу вани органи
във връзка с възможностите за подкрепа
на инвестиционни проекти и сключване на
компенсаторни (офсетни) споразумения и
споразумения за индустриално коопериране
в областта на сигурността и отбраната;
17. участва в подготовката на предложение
на министъра при възлагане на споразумение
за индустриално сътрудничество, както и на
съвместно предложение на министъра и на
възложител на договор по чл. 13, ал. 1, т. 2
ЗОП за основните параметри на споразумение
за индустриално сътрудничество/компенса
торно (офсетно) споразумение, и участва в
работни групи за провеждане на преговори
за сключването им;
18. подпомага министъра при осъществя
ване на контрола относно изпълнението на
задълженията по споразумение за индустриал
но сътрудничество и компенсаторно (офсетно)
споразумение и съдейства при извършването
на проверки върху изпълнението на съответ
ните споразумения;
19. координира дейността на Консулта
тивния съвет към Пакта за индустриална
стабилност;
20. участва в разработването на нацио
налната рамка на политиката за насърчаване
на устойчивата електрическа мобилност и
изпълнението на дейностите в икономиката,
свързани с прилагането на Директива 2014/94/
ЕС на Европейския парламент и на Съвета;
21. осъществява взаимодействие с ми
нистерства, агенции и неправи телст вени
организации по отношение на дейностите
за развитие на нисковъглеродна и ресурсно
ефективна икономика, опазване на околната
среда и ограничаване изменението на климата
съобразно функционалната си компетентност;
22. участва в разработването и в контрола
на изпълнението на оперативните програми,
финансирани от фондовете на ЕС, по въпро
сите, свързани с политиката за насърчаване
на инвестициите, малките и средните пред
приятия и иновациите, и др.;
23. инициира, администрира и участва в
проекти по програми, финансирани със сред
ствата от Структурните фондове по програми
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на Европейската комисия и от държавния бю
джет, в изпълнение на целите и приоритетите
на правителствената политика в областта на
инвестициите, малките и средните предпри
ятия, иновациите, предприемачеството и др.;
24. изпълнява задачи, свързани с участието
на Република България в международните
икономически организации по въпросите на
инвестиционната политика;
25. разработва, координира и осъществява
дейностите и мерките на Националната про
грама за реформи и на Националната програма
за намаляване на административната тежест
о т компетен т ност та на Министерст во то,
участва в мониторинга на изпълнението на
програмите; отчита текущото изпълнение на
програмите пред отговорните институции;
26. подготвя конкретни предложения за
подобряване на бизнес средата и отпадане и/
или облекчаване на съществуващите регула
торни режими;
27. участва в разработването, организи
ра, координира и участва в провеждането
на политиката по отношение на малките и
средните предприятия, гарантираща устойчив
икономически растеж;
28. предлага и реализира проекти и мерки,
насочени към прилагането в Република Бъл
гария на Десетте принципа на Законодателния
акт за малкия бизнес, приет от Европейската
комисия;
29. участва в разработването, контрола
и наблюдението на мерките и операциите
по оперативните програми за усвояване на
средствата по Европейските структурни и
инвестиционни фондове;
30. разработва Националната стратегия
за насърчаване на малките и средните пред
приятия, както и програми за прилагането є;
31. участва в разработването и актуализи
рането на Националния план за развитие и
на Националната програма за реформи;
32. участва в изготвянето на позицията на
министъра по въпроси от компетенциите на
дирекцията;
33. координира и подготвя участието на
министъра в диалога между правителството
и представителите на: бизнеса, сдружения и
органи на местното самоуправление, и техни
чески обслужва дейността на Консултативния
съвет за насърчаване на малките и средните
предприятия;
34. изпълнява задачи, свързани с участие
то на Република България в работни групи,
комитети и форуми на ЕС и в международни
икономически организации по въпросите на
малките и средните предприятия и Полити
ката за по-добро регулиране;
35. организира и ръководи дейността на
Работна група 15 „Индустриална политика
и малки и средни предприятия“ към Съвета
по европейските въпроси;
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36. участва в разработването на норма
тивни актове и международни договори, от
които възникват права и/или задължения за
малките и средните предприятия;
37. разработва и участва в осъществяване
то на Националната иновационна политика;
38. координира и участва в реализацията на
процеса „предприемаческо откритие“, свързан
с разработването и изпълнението на Иноваци
онната стратегия за интелигентна специали
зация на Република България 2014 – 2020 г.;
изпълнява функцията на секретариат, отго
ворен за изпълнението на Иновационната
стратегия за интелигентна специализация на
Република България 2014 – 2020 г.;
39. осигурява дейността на Националния
иновационен фонд;
40. осигурява дейността на Националния
съвет за иновации, като подготвя необходи
мите документи;
41. отговаря за прилагането и изпълнението
на ангажиментите на Република България,
произтичащи от членството в ЕС, в областта
на иновационната политика в контекста на
Стратегия „Европа 2020“;
42. координира и подпомага участието на
Република България в Европейската иници
атива „ЕВРИК А“ и в Съвместната програма
„ЕВРОСТАРС“;
43. предлага схеми за финансово подпома
гане на иновационната активност на предпри
ятията, за насърчаване на предприемаческия
дух, за стимулиране на създаването на нови
фирми и участва в реализацията им;
44. участва в подготовката на междудър
жавните и междуведомствените споразумения,
програми, протоколи и неправителствени
споразумения в областта на иновационната
и космическата политика;
45. участва в разработването на прогнозите
и на проектобюджета на Министерството,
както и в изпълнението на програмите от
програмния бюджет на Министерството.
Чл. 27. Дирекция „Индустриални отноше
ния и управление на държавното участие“:
1. изготвя проекти на актове, с които ми
нистърът упражнява правата на собственост на
държавата в търговски дружества с държавно
участие в капитала – протоколни решения,
пълномощни за участие в общи събрания на
акционерите или съдружниците, договори за
възлагане на управлението и на контрола;
2. анализира финансово-икономическото
състояние на търговски дружества с повече
от 50 на сто държавно участие в капитала и
подготвя цялата документация, свързана с
одобряването на годишните им финансови
отчети;
3. дава становища по предложенията на
едноличните търговски дружества: за раз
поредителни сделки с дълготрайни активи;
за отдаване под наем на недвижими имоти;
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за придобиване или разпореждане с дялове
и акции; за сключване на договори за кре
дит, за съвместна дейност и за поемане на
менителнични задължения; предоставяне на
разрешения за учредяване на залог и/или ипо
тека върху дълготрайни материални активи,
както и становища и предложения относно
одобряване избора на застраховател преди
сключването на договор за задължително
застраховане на имущество;
4. подготвя методически и организира
разработването и актуализирането на биз
нес програмите на едноличните търговски
дружества, анализира тяхното изпълнение и
контролира изпълнението на заложените в
тях икономически показатели;
5. упражнява мониторинг върху корпора
тивното управление на търговските дружества
с повече от 50 на сто държавно участие в ка
питала, организира осъществяването и оказва
съдействие при контактите с органите на
Агенцията за държавна финансова инспекция,
Националната агенция за приходите, Комиси
ята за финансов надзор, Главната инспекция
по труда и с други държавни органи;
6. води регистъра по чл. 35 от Правилника
за реда за упражняване правата на държавата
в търговските дружества с държавно участие
в капитала (ПРУПДТДДУК), приет с Поста
новление № 112 на Министерския съвет от
2003 г. (обн., ДВ, бр. 51 от 2003 г.; изм. и доп.,
бр. 59 от 2003 г.; Решение № 8260 на Върхов
ния административен съд от 2005 г. – бр. 79
от 2005 г.; изм. и доп., бр. 54 от 2006 г., бр. 15
от 2007 г., бр. 103 от 2008 г., бр. 39 и 93 от
2009 г., бр. 22, 29 и 72 от 2010 г., бр. 68 от
2011 г. и бр. 49 от 2013 г.); води и поддържа
регистъра на декларациите по чл. 12 ЗПУКИ
по отношение на органите на управление и
контрол и на ликвидаторите на търговските
дружества;
7. наблюдава и предприема действия по
запазване на държавните интереси в търгов
ските дружества с миноритарно държавно
участие в капитала;
8. участва в разработването или дава стано
вища по проекти за усъвършенстване на нор
мативната база, регламентираща търговските
и индустриалните отношения, управлението
на държавното участие, приватизацията и
други, с оглед отрасловата компетентност на
министъра;
9. изготвя цялостната документация по
преструктуриране на държавното участие в
капитала на търговски дружества с държавно
участие чрез преобразувания, увеличаване/
намаляване на капитала и др.;
10. подпомага дирекция „Икономически
политики за насърчаване“ и Българската
агенция за инвестиции при насърчаване на
инвестиционни проекти по реда на Закона за
насърчаване на инвестициите;
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11. организира и подготвя дейността на
министъра по прекратяване чрез ликвидация
на дружества, в които министърът упраж
нява правата на собственост на държавата
в капитала, при вземането на решения за
прекратяване на процедура по ликвидация
и продължаване дейността на търговските
дружества или тяхното преобразуване;
12. осъществява мониторинг на процедурите
по ликвидация на търговските дружества с над
50 на сто държавно участие, в които минис
търът упражнява правата на собственост на
държавата в капитала, от прекратяването им
до заличаването им от търговския регистър;
13. осъществява систематично събиране,
обработване, класифициране и анализ на ин
формацията за законосъобразното развитие и
приключване на производствата по несъстоя
телност и оказва методическа правна помощ
на изпълнителните органи на дружествата
относно предприемане на конкретни действия
пред съда по несъстоятелността и събранието
на кредиторите за защита на интересите на
длъжника;
14. администрира специален бюлетин на
продажбите на имущество от масата на не
състоятелността в официалната страница на
Министерството в интернет с информация за
предстоящи продажби на активите на дру
жества, обявени в несъстоятелност, съгласно
чл. 717а, ал. 2 от Търговския закон;
15. осъществява участието на Министер
ството в областта на формирането и про
веждането на държавната политика относно
доходите, трудовата заетост, образованието
и професионалната квалификация в реалния
сектор в съответствие с политиките на Ми
нистерството на труда и социалната политика
и Министерството на образованието и науката
в отделните области;
16. осъществява текущ мониторинг върху
формирането и разходването на средствата
за работна заплата и контрол върху опреде
лянето на възнагражденията на органите за
управление и контрол в търговските друже
ства с повече от 50 на сто държавно участие
в капитала, в които министърът упражнява
правата на собственост на държавата;
17. организира и координира дейността на
Министерството в областта на правителстве
ната политика за осигуряване на здравословни
и безопасни условия на труд;
18. организира и координира дейността по
тристранното партньорство с работодателски
те и синдикалните организации;
19. осъществява дейността по обезщетяване
на правоимащите лица по реда на Закона за
обезщетяване на собственици на одържаве
ни имоти и по реда на § 18 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
приватизация и следприватизационен контрол
във връзка с чл. 18 от отменения Закон за
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преобразуване и приватизация на държавни и
общински предприятия вследствие на поста
новени съдебни решения и предлага проекти
на решения;
20. води регистъра по чл. 6, ал. 9 от Закона
за обезщетяване на собственици на одържавени
имоти и регистри на преписките по заявления
за обезщетяване; поддържа информационния
масив на Министерството за определените
като обезщетение и прехвърлени акции/дя
лове; архивира административните преписки
по постъпилите заявления за обезщетение;
предоставя информация и други услуги на
физически и юридически лица относно обез
щетяването по реда на § 18 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
приватизация и следприватизационен контрол
и на Закона за обезщетяване на собственици
на одържавени имоти;
21. съхранява договорите и документите
по сключени с министъра, в качеството му
на приватизиращ орган, сделки за търговски
дружества от сектор промишленост и търго
вия, извършва анализи и оценки и предоста
вя информация и преписи от документи по
сделки в отговор на заявления и сигнали от
заинтересовани лица;
22. организира и координира дейността
на междуведомствените експертни съвети и
на консултативния съвет за приемане и кон
трол по изпълнението на задания, проекти
и програми за техническа ликвидация и/
или консервация на неефективни обекти и
производствени мощности във въгледобива,
уранодобива и рудодобива, рекултивация на
засегнатите земи, мониторинг и др.;
23. извършва контрол по целевото израз
ходване на средствата от държавния бюджет,
свързани с техническата ликвидация, ре
култивация, мониторинг и ликвидиране на
последствията от миннодобивната дейност
на обекти и производствени мощности във
въгледобива, уранодобива и рудодобива.
Чл. 28. Дирекция „Международно контро
лирана търговия и сигурност“:
1. осигурява и подпомага експертно, ин
формационно и административно дейността
на Междуведомствената комисия за експор
тен контрол и неразпространение на оръжия
за масово унищожение към министъра на
икономиката (МКЕКНОМУ), включително
дейността є като национален орган по коорди
нация на работата и контрол по изпълнението
от Република България на Конвенцията за
забрана на разработването, производството,
натрупването и употребата на химическо
оръжие и за неговото унищожаване;
2. осигурява изпълнението на задълженията
на Република България в компетенциите на
Министерството и координира участието на
Министерството по международни договоре
ности (договори, конвенции, Васенаарската
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договореност, Групата на ядрените доставчици,
Режима за контрол на ракетните технологии,
Австралийската група, Комитета „Цангер“,
Конвенцията за забрана на разработването,
производството, натрупването и употребата
на химическо оръжие, Конвенцията за за
брана на разработването, производството и
натрупването на запаси от бактериологични
(биологични) и токсични оръжия и за тяхното
унищожаване), меморандуми за разбирател
ство, споразумения и други за разоръжаване,
неразпространение на оръжия за масово уни
щожение (ОМУ) и контрола на търговията с
продукти, свързани с отбраната и с изделия
и технологии с двойна употреба (ИТДУ);
3. разработва, участва в разработването и
дава становища по проекти на нормативни
актове във връзка с контрола на търговията
с оръжия и с ИТДУ и неразпространението
на ОМУ;
4. участва в специализирани работни групи
към Съвета на ЕС и в Координационна група
към Европейската комисия, създадена съглас
но чл. 23 от Регламент 428/2009 на Съвета от
2009 г. за въвеждане режим на Общността за
контрол на износа, трансфера, брокерската
дейност и транзита на изделия и технологии
с двойна употреба; Комитет, създаден по
силата на чл. 4.3 и 13 на Директива 2009/43/
ЕО на ЕП и на Съвета от 6 май 2009 г. за
опростяване на реда и условията за трансфер
на продукти, свързани с отбраната, вътре в
Общността; Комитет по чл. 15 от Регламент
на Съвета (ЕО) № 1236/2005 относно търго
вията с някои стоки, които биха могли да
бъдат използвани с цел прилагане на смъртно
наказание, изтезания или други форми на
жестоко, нечовешко или унизително отна
сяне или наказание, и изготвя предложения
за съответните изменения и допълнения на
българското законодателство;
5. подготвя и издава удостоверения, раз
решения, сертификати и други документи
с ъгласно За кона за експор т н и я кон т рол
на продукти, свързани с отбраната, и на
изделия и технологии с двойна употреба
(ЗЕКПСОИТДУ), правилника за прилагането
му, удостоверения съгласно Закона за забра
на на химическото оръжие и за контрол на
токсичните химически вещества и техните
прекурсори и разрешения съгласно Закона
за изпълнение на Регламент на Съвета (ЕО)
№ 1236/2005 относно търговията с някои стоки,
които биха могли да бъдат използвани с цел
прилагане на смъртно наказание, изтезания
или други форми на жестоко, нечовешко или
унизително отнасяне или наказание;
6. изготвя становища по класифициране на
изделия по Списъка на продуктите, свързани
с отбраната, и Списъците на ИТДУ в отговор
на запитвания на фирми, физически лица и
държавни институции;
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7. осъществява обмен на информация и
координация с международните организации
и органи на други държави в областта на
неразпространението на ОМУ и контрола на
търговията с продукти, свързани с отбраната,
и с ИТДУ, в т.ч. изготвя и предоставя нотифи
кации и доклади за трансфери или откази за
трансфери на продукти, свързани с отбраната,
и на ИТДУ, по линия на Европейския съюз,
Регистъра на конвенционалните оръжия на
ООН, Васенаарската договореност, ОССЕ,
Конвенциите за забрана на химическото и
биологичното оръжие и др.;
8. под д ърж а бази да н н и за изда ден и
те разрешения, удостоверения и регистра
ции и на постъпилите декларации съгласно
ЗЕКПСОИТДУ;
9. участва в разработването и прилагането
на икономическите аспекти на държавната
политика за участието на Република България
в НАТО, в структури на ЕС за сигурност и
отбрана и в други международни организации
и инициативи в областта на сигурността и
отбраната;
10. осъществява възложеното по компетент
ност на Министерството национално предста
вителство в органите на НАТО, чиято работа
е свързана с индустриалните аспекти на съ
трудничество, осигурява българското участие
в редовни пленарни заседания и изпълнение
на произтичащите ангажименти, в работни
срещи, семинари, обучения и други форуми и
инициативи с индустриална насоченост;
11. участва в работни групи и инициати
ви на ЕС за икономическо и индустриално
сътрудничество в областта на сигурността и
отбраната и в осъществяване на функциите
и задачите на Министерството по прилагане
на европейски политики и инициативи за
насърчаване развитието на индустрията за
сигурност и отбрана;
12. участва в разработването, съгласуване
то и прилагането на национални процедури,
механизми, законодателство и политики за
повишаване на националния капацитет за
сътрудничество в рамките на НАТО и в ев
ропейските структури за сигурност и отбрана,
като подготвя анализи, становища, предло
жения за оптимизиране и др.;
13. организира участието на български дру
жества в международни тръжни процедури на
НАТО – поддържа база данни на потенциални
те кандидати, обявява предстоящи процедури,
издава декларации за съответствие за номини
ране на кандидатите, подкрепя и консултира
фирмите във връзка с тяхното участие;
14. осигурява, насърчава и координира
участието на българския бизнес, на браншови
те и научноизследователските организации в
проучвания, проекти, програми, конференции,
изложения и др., в дейности и инициативи
на НАТО за индустриално сътрудничество;
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15. координира дейността, свързана с дву
странното сътрудничество в отбранителната
промишленост – представя Министерството
и българския бизнес в работата на органи
за двустранно сътрудничество в областта на
сигурността и отбраната, както и в между
правителствени комисии за икономическо
сътрудничество в частта за индустриално съ
трудничество за сигурност и отбрана, участва
в разработването и прилагането на двустранни
споразумения и програми, подпомага фирмите
при участието им в международни изложения;
16. участва в разработването на прогнозите
и на проектобюджета на Министерството,
както и в изпълнението на програмите от
програмния бюджет на Министерството с
оглед на функционалната си компетентност.
Чл. 29. Дирекция „Техническа хармониза
ция и политика за потребителите“:
1. подпомага министъра при изпълнение
на задълженията му във връзка с членството
на Република България в ЕС;
2. координира цялостната работа на Ми
нистерството по въпросите на ЕС в областта
на икономиката;
3. координира и участва в подготовката на
позицията и участието от българска страна
в редовните и неформалните заседания на
Съвета на ЕС по конкурентоспособност;
4. координира работата на Министерството
по Националната програма за реформи;
5. подпомага министъра при разработването
и координирането на Държавната политика
за защита на потребителите и за нейното
интегриране при провеждането на другите
секторни и хоризонтални политики;
6. анализира развитието на Политиката за
защита на потребителите на европейско ниво
и изготвя средносрочни стратегии за разви
тието на тази политика на национално ниво;
7. координира у частието на Република
България в Многогодишната програма на
ЕС за подкрепа на дейностите за защита на
потребителите, както и участието в други
международни програми за защита на по
требителите;
8. подпомага министъра при:
а) изготвянето на списък на квалифици
раните организации в Република България,
които имат правен интерес да предявяват
искове за преустановяване или за забрана на
действия или търговски практики, които са
в нарушение на колективните интереси на
потребителите;
б) признаването на сдружения на потре
бители за представителни на национално
ниво в съответствие със Закона за защита
на потребителите;
в) създаването на помирителни комисии,
които съдействат за разрешаването на спорове
между потребители и търговци, и определя
нето на членовете, седалището и района на
действие на тези комисии;
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9. организира работата на Националния
съвет за защита на потребителите;
10. провежда диалог с неправителствените
организации за защита на потребителите и
подпомага министъра при оказване на финан
сова подкрепа на неправителствените органи
зации за защита на потребителите съгласно
действащото законодателство;
11. осъществява взаимодействие с Коми
сията за защита на потребителите и с други
административни органи, имащи отношение
към защитата на потребителите;
12. подпомага министъра при осъществява
не на политиката в областта на обществените
поръчки и осъществява взаимодействие с
Агенцията по обществени поръчки;
13. подпомага министъра при разработва
нето на националните политики в областта
на надзора на пазара, на стандартизацията,
метрологията и акредитацията и осъществява
взаимодействие с националните институции в
тези области, по-конкретно с Българския ин
ститут за стандартизация, Държавната агенция
за метрологичен и технически надзор, Българ
ския институт по метрология и Изпълнителна
агенция „Българска служба за акредитация“;
14. организира работата на Националния
съвет по метрология;
15. изпълнява задълженията на Национален
информационен център за обмен на инфор
мация за проекти на технически регламенти
с Европейската комисия;
16. изпълнява задълженията на звено за
контакт относно продукти по смисъла на
чл. 9 от Регламент (ЕО) № 764/2008 на Ев
ропейския парламент и на Съвета от 9 юли
2008 г. относно установяване на процедурите,
свързани с прилагането на някои национални
технически правила за продукти, законно
предлагани на пазара в други държави членки,
и за отмяна на Решение № 3052/95/ЕО (ОВ,
L 218 от 13.08.2008 г.);
17. изпълнява задълженията на Национален
информационен център по Споразумението
за техническите пречки пред търговията към
Споразумението за СТО;
18. осъществява организационно-техниче
ското обслужване на дейността на Съвета за
координация и обмен на информация между
органите, осъществяващи контрол на пазара
на стоки;
19. координира дейностите във връзка
с правилното прилагане от националните
ком пе т ен т н и орга н и на изиск ва н и я та и
разпоредбите на Дирек тива 20 06/123/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета от
12 декември 2006 г. относно услугите на въ
трешния пазар (ОВ, L 376 от 27.12.2006 г.),
свързани с установяването и презграничното
предоставяне на услуги;
20. осъществява координация, наблюде
ние и контрол по отношение на развитието
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и функционирането на Единното звено за
кон т а к т, изг ра дено с ъгласно Д и р ек т и ва
2006/123/ЕО съвместно с Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията;
21. организира и координира изпълнението
на задълженията за нотификации по чл. 39(5)
от Директива 2006/123/ЕО;
22. координира участието на Република
България в информационната система на
вътрешния пазар на ЕС в частта є относно
доставчиците на услуги;
23. участва в дейностите, свързани с прила
гането и развитието на Секторната стратегия
за електронно управление на Министерство
то за разработване на електронни услуги,
и изпълнява функциите на секретариат на
Контролния съвет по електронно управление
на Министерството;
24. организира и ръководи дейността на
Работна група 1 „Свободно движение на сто
ки“, Работна група 3 „Право на установяване
и свободно предоставяне на услуги“ и Работ
на група 21 „Защита на потребителите“ по
Постановление № 85 на Министерския съвет
от 2007 г. за координация по въпросите на
Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 35 от 2007 г.;
изм. и доп., бр. 53 и 64 от 2008 г., бр. 34, 71,
78 и 83 от 2009 г., бр. 4, 5, 19 и 65 от 2010 г.;
попр., бр. 66 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 2 и 105
от 2011 г., бр. 68 от 2012 г., бр. 62, 65 и 80 от
2013 г. и бр. 53, 76, 94 и 101 от 2014 г.), като:
а) координира и участва в изпълнението на
задълженията във връзка с членството в ЕС;
б) изготвя становища за съответствието
на проекти на нормативни актове с правото
на ЕС;
в) координира и участва в подготовката на
анализи, информации, становища, позиции и
указания във връзка с участието на българската
страна в работата на институциите на ЕС;
г) участва със свои представители в заседа
ния на съответните работни групи, комитети
и други работни форуми към Съвета на ЕС
и Европейската комисия;
д) осъществява взаимодействие с неправи
телствени организации и организира участи
ето им в процеса на развитие, въвеждане и
прилагане правото на ЕС;
е) информира икономическите оператори
за техните задължения, произтичащи от за
конодателството на ЕС;
25. поддържа оперативни контакти на екс
пертно равнище по въпросите на европейската
интеграция, включително чрез своите пред
ставители в Постоянното представителство на
Република България към ЕС, с институциите
на ЕС, както и с Представителството на Евро
пейската комисия в България и с институции
на държавите – членки на ЕС;
26. участва в разработването на проекти
на нормативни актове по хармонизацията на
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българското законодателство с правото на
ЕС в области, свързани с компетенциите на
Министерството;
27. участва в работата на международните
организации и осъществява сътрудничество с
административните органи на други държави
по въпроси от компетентността на дирекцията;
28. организира и координира цялостния
процес на изпълнение на проектите в рамките
на споразуменията за техническо сътрудни
чество с правителствата на други държави, по
които координатор е Министерството;
29. осъществява взаимодействие с Патент
ното ведомство на Република България;
30. подпомага дирекция „Икономически
политики за насърчаване“ при изпълнение на
инициативи в областта на по-доброто регули
ране и при подготовката на конкретни пред
ложения за отпадането и/или облекчаването
на съществуващи административни режими;
31. участва в разработването на прогнозите
и проектобюджета на Министерството, както
и в изпълнението на програмите от програм
ния бюджет на Министерството с оглед на
функционалната си компетентност.
Чл. 30. (1) Главна дирекция „Европейски
фондове за конкурентоспособност“:
1. организира и координира дейностите
по изпълнение на ангажиментите на Ми
нистерството, предвидени в европейското и
националното законодателство за изпълнение
на Кохезионната политика на Общността;
2. изпълнява функциите на управляващ
орган на Оперативна програма „Развитие
на конкурентоспособността на българската
икономика“ 2007 – 2013 г. и функциите на
управляващ орган на Оперативна програ
ма „Инова ц и и и кон к у рен т оспособнос т“
2014 – 2020 г., спазвайки принципа на разде
ляне на отговорностите:
а) организира, координира и участва в
изготвянето, актуализирането, изпълнението,
наблюдението и оценката на Оперативна про
грама „Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика“ 2007 – 2013 г. и
на Оперативна програма „Иновации и кон
курентоспособност“ 2014 – 2020 г. съгласно
наръчниците по съответната оперативна про
грама, вътрешните правила на дирекцията,
системите за управление и контрол, както
и приложимото европейско и национално
законодателство;
б) дефинира и разработва критерии и мето
дология за избор на операции по Оперативна
програма „Развитие на конкурентоспособност
та на българската икономика“ 2007 – 2013 г.
и по Оперативна програма „Иновации и кон
курентоспособност“ 2014 – 2020 г.;
в) изпълнява функциите на секретариат,
координира и подпомага работата на Комите
тите за наблюдение на Оперативна програма
„Развитие на конк у рентоспособност та на
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българската икономика“ 2007 – 2013 г. и на
Оперативна програма „Иновации и конку
рентоспособност“ 2014 – 2020 г.; осигурява
необходимите документи, които позволяват
да се следи качеството на изпълнение на
посочените в настоящата точка оперативни
програми в съответствие със специфичните
им цели;
г) осъществява цялостния процес по про
веждане на процедури за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна
програма „Развитие на конкурентоспособност
та на българската икономика“ 2007 – 2013 г.
и по Оперативна програма „Иновации и кон
курентоспособност“ 2014 – 2020 г.;
д) изготвя годишните доклади и окончател
ния доклад за изпълнението на Оперативна
програма „Развитие на конкурентоспособност
та на българската икономика“ 2007 – 2013 г.
и на Оперативна програма „Иновации и кон
курентоспособност“ 2014 – 2020 г.;
е) организира, координира и участва в
процеса по разработването и при необходи
мост – изменението на Оперативна програма
„Развитие на конк у рентоспособност та на
българската икономика“ 2007 – 2013 г. и на
Оперативна програма „Иновации и конку
рентоспособност“ 2014 – 2020 г. заедно със
съпътстващите ги документи;
ж) участва и води преговори с ЕК по про
грамните документи на оперативните програ
ми за периода 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г.,
което включва както финансовото разпре
деление, така и видовете дейности и мерки,
кореспондиращи с европейските ценности и
политики;
з) участва в изготвянето и измененията на
Споразумението за партньорство 2014 – 2020 г.
в частта, касаеща Оперативна програма „Ино
вации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.,
както и в процесите по реализирането на
Споразумението;
и) у дос т оверя ва, че с ъфи на нси ра н и т е
строително-ремонтни дейности, доставки и
услуги са извършени и че декларираните от
бенефициентите разходи са действително из
пълнени и са в съответствие с националните
правила и с правилата на Общността; извършва
проверки на място на отделни договори за
безвъзмездна финансова помощ в съответствие
с описанието на Системите за управление и
контрол на Оперативна програма „Развитие
на конкурентоспособността на българската
икономика“ 2007 – 2013 г., на Оперативна
програма „Иновации и конкурентоспособност“
2014 – 2020 г. и Наръчниците по Оперативна
програма „Развитие на конкурентоспособност
та на българската икономика“ 2007 – 2013 г.
и на Оперативна програма „Иновации и кон
курентоспособност“ 2014 – 2020 г.;
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к) извършва плащания към бенефициен
тите и гарантира, че съществува система за
записване и съхраняване в електронна форма
на счетоводните записи за всяка операция по
оперативните програми и че са събрани данни
за изпълнението, необходими за финансовото
управление, мониторинг, проверки, одити и
оценка;
л) установява процедури, за да гарантира,
че всички документи относно разходите и
одитите, необходими за изграждане на адек
ватна одитна пътека, позволяват нейното
проследяване;
м) осигурява спазването на изискванията
за информираност и публичност;
н) въвежда и актуализира информация в
Информационните системи за управление и
наблюдение на средствата от Структурните
фондове и Кохезионния фонд на ЕС в Репу
блика България (ИСУН и ИСУН 2020) и носи
отговорност за достоверността, актуалността
и пълнотата на въведената информация по
Оперативна програма „Развитие на конкурен
тоспособността на българската икономика“
2007 – 2013 г. и по Оперативна програма „Ино
вации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.;
о) осъществява функции по администриране
на държавна помощ, предоставяна в изпъл
нение на Оперативна програма „Развитие
на конкурентоспособността на българската
икономика“ 2007 – 2013 г. и на Оперативна
програма „Иновации и конкурентоспособност“
2014 – 2020 г.;
п) въвеж да, п реглеж да и ак т уа лизи ра
данните по реализирането на оперативната
програма от компетентността на управлява
щия орган на Оперативна програма „Развитие
на конкурентоспособността на българската
икономика“ 2007 – 2013 г. и на Оперативна
програма „Иновации и конку рентоспосо
бност“ 2014 – 2020 г. в компютризираните ин
формационни системи за обмен на данни на
Европейската комисия – SFC 2007 и SFC 2014;
р) изпълнява други присъщи на управлява
щия орган функции в съответствие с урежда
щите тези функции регламенти и други актове
на ЕС, както и на приложимите национални
актове и правила, включително процесуално
представителство;
3. осъществява функциите на Изпълнителна
агенция по Програма ФАР, като:
а) подпомага дейността на ръководителя
на програмата и отговаря за правилното
финансово и административно управление
на проектите;
б) отговаря за управлението и изпълнението
на програмите и проектите, по които Минис
терството, съобразно съответното финансово
споразумение, е Изпълнителна агенция по
Програма ФАР;
в) прилага и следи за спазването на пра
вилата на Програма ФАР;
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г) осъществява финансови проверки, ве
рификации и контрол върху техническото
изпълнение на проекти, съфинансирани по
Програма ФАР;
д) изготвя необходимите документи за ди
рекция „Национален фонд“ на Министерството
на финансите и организира плащанията към
изпълнителите/бенефициентите по договори
по Програма ФАР след преценка на целесъ
образността и допустимостта на разходите;
е) поддържа система за финансова отчет
ност по отношение на всички плащания по
договори по Програма ФАР, както и на полу
чените средства от помощта от Европейската
комисия/дирекция „Национален фонд“ на
Министерството на финансите;
ж) изготвя уведомления до министъра на
финансите съгласно Закона за държавните
помощи и правилника за прилагането му по
отношение на помощите, предоставяни по
проекти;
4. участва в разработването на прогнозите
и на проектобюджета на Министерството,
както и в изпълнението на програмите от
програмния бюджет на Министерството с
оглед на функционалната си компетентност;
5. координира работата на Тематичната
работна група за изготвянето на новата опе
ративна програма и изпълнява функциите на
секретариат към нея съгласно съществуващите
нормативни актове.
(2) Осъществяването на функциите по ал. 1,
т. 1 и 2 се подпомага от служители, заема
щи по трудово правоотношение длъжността
„сътрудник по управление на европейски
проекти и програми“. Общата численост на
служителите, заемащи длъжността „сътруд
ник по управление на европейски проекти и
програми“, е посочена в приложението към
чл. 6, ал. 8 и чл. 11, ал. 3.
(3) Възнагражденията на служителите в
Главна дирекция „Европейски фондове за
конкурентоспособност“ се финансират изцяло
от Приоритетна ос 5 „Техническа помощ на
Оперативна програма „Развитие на конкурен
тоспособността на българската икономика“
2007 – 2013 г. и/или от Приоритетна ос 5 „Тех
ническа помощ на Оперативна програма „Ино
вации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.
(4) Функциите по ал. 1, т. 2, буква „о“
включват:
1. подготвяне на уведомления до Европей
ската комисия чрез министъра на финансите
в случаите, когато помощта подлежи на пред
варително уведомяване;
2. предварително съгласуване с министъра
на финансите на планираната държавна по
мощ в случаите, когато тя попада в обхвата
на груповото освобождаване;
3. информиране на Европейската комисия
чрез министъра на финансите за влязла в
сила схема за държавна помощ, попадаща в
обхвата на групово освобождаване;
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4. информиране на министъра на финансите
за отпусната минимална помощ;
5. поддържане на регистър за предоста
вените държавни и минима лни помощи,
администрирани от дирекцията, в изпълне
ние на функциите є на управляващ орган на
Оперативна програма „Развитие на конкурен
тоспособността на българската икономика“
2007 – 2013 г.
(5) Главна дирекция „Европейски фондове
за конкурентоспособност“ се ръководи от
главен директор. В изпълнение на своите
правомощия главният директор се подпомага
от двама заместник главни директори.
(6) Главна дирекция „Европейски фондове
за конкурентоспособност“ има до 12 територи
ални звена в областни градове на страната. С
длъжностното разписание на Министерството
министърът определя градовете, в които се
създават териториалните звена, и определя
тяхната численост и длъжностна структура.
Общата численост на служителите в терито
риалните звена е посочена в приложението
към чл. 6, ал. 8 и чл. 11, ал. 3.
Чл. 31. Дирекция „Външноикономическа
политика“:
1. разработва предложения и участва в
провеж дането на държавната политика в
областта на външноикономическите и тър
говските отношения;
2. анализира и дава предложения за раз
витие на Държавната стратегия за развитие
на външноикономическото и търговското
сътрудничество по страни и региони, вклю
чително чрез разработване на програми и
проекти; изучава и анализира икономическото
развитие и законодателство, търговския и
инвестиционния режим на страните;
3. подготвя предложения за провеждането
на двустранни посещения и срещи на държав
но и правителствено равнище и координира
подготовката на позиции по въпросите на
външноикономическото сътрудничество;
4. координира подготовката на сесии на
двустранни междуправителствени комисии за
икономическо сътрудничество и заседанията
на други форми на двустранно търговскоикономическо сът рудничество; осиг у рява
текущата работа и координира изпълнението
на поставените задачи, съвместно с Минис
терството на външните работи и другите за
интересувани ведомства подготвя и провежда
сесиите и заседанията;
5. предлага и координира провеждането на
инициативи за представяне на икономическите
възможности и експортния потенциал на Ре
публика България; координира провеждането
на държавната политика по увеличаване на
износа и съдейства за българското участие в
международни панаири и изложби;
6. координира подготовката и провеждането
на преговори по споразумения за икономи
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ческо сътрудничество и оказва съдействие
при подготовката и воденето на преговори
по споразумения за взаимна защита и насър
чаване на инвестициите; дава становища по
проекти на спогодби, разработвани от други
ведомства;
7. осигурява функциите на министъра по
осъществяването на междудържавното съ
трудничество и изпълнението на двустранните
спогодби от компетентността на министъра;
8. координира дейността по участието на
Република България в международни иници
ативи с икономическа насоченост;
9. координира и участва в осъществяването
на търговско-икономическото сътрудничество
на регионално равнище между местните ад
министрации на Република България и тези
на съответните страни;
10. у частва в процеса на изработване,
приемане и прилагане на Общата търговска
политика на ЕС и координира въпросите в
областта на Общата търговска политика на ЕС,
включително ръководи и осигурява дейността
на съответната работна група към Съвета по
европейските въпроси по въпросите на тър
говската политика и външноикономическото
сътрудничество, и участва в заседанията на
работните органи на Съвета на ЕС и в про
цеса на комитология по въпроси в областта
на търговската политика и външноикономи
ческите отношения;
11. координира изпълнението на задъл
женията на Република България като член
на СТО и осигурява участието на Република
България като член на ЕС в подготовката и
провеждането на двустранни и многостранни
търговски преговори в рамките на СТО и с
новоприсъединяващи се към СТО страни;
12. координира изпълнението на задълже
нията на българската страна по сключените
от ЕС търговски споразумения и въвеждането
и прилагането на законодателството на ЕС
в областта на Общата търговска политика,
както и организира и ръководи дейността на
Работна група 25 „Търговска и външноико
номическа политика“;
13. участва в диалога с неправителствените
организации по въпросите на търговската
политика и развитието на външноикономи
ческите отношения; съгласува становища и
позиции, включително във връзка с въвеждане
и прилагане на европейското законодателство;
14. изготвя анализи и справки за развити
ето на двустранните външноикономически
отношения и предоставя информация на други
заинтересувани ведомства и неправителствени
организации; анализира данните за развитие
на търговския стокообмен и възможностите
за развитие на търговията;
15. предоставя на българските производите
ли и износители и на техните професионални
сдружения информация за икономическото
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развитие, състоянието на пазарите и регламен
тацията на стопанската дейност в отделните
страни, информация за законодателството
на ЕС в областта на търговската политика,
прилаганите мерки по вноса и износа и тър
говски договорености на ЕС и взаимодейства
с тях при разработването и провеждането на
пазарната им политика;
16. изпълнява задачи, свързани с участието
на Република България в международните
икономически организации и с развитието на
отношенията с тях, включително в междуна
родните туристически организации;
17. участва със свои представители в По
стоянното представителство на Република
България към СТО в Женева и в Постоянното
представителство на Република България към
ЕС в Брюксел и осъществява оперативното
ръководство на дейността на служителите в
Постоянното представителство на Република
България към СТО в Женева и в Постоянното
представителство на Република България към
ЕС в Брюксел;
18. осъществява оперативното ръководство
на дейността на Службите по търговско-ико
номическите въпроси към задграничните
представителства на Република България в
отделните страни и съгласува плановете им за
работа и конкретните им задачи по провеж
дането на външноикономическата политика
на страната;
19. чрез Службите по търговско-икономи
ческите въпроси към задграничните предста
вителства на Република България:
а) предлага и у частва в провеж дането
на икономическата политика и защитата
на търговско-икономическите интереси на
Република България в приемащата страна;
б) предлага и организира мероприятия за
реализиране на икономическите приоритети на
страната, разширяване на износа, привличане
на инвестиции и туристи и популяризиране на
възможностите на Република България като
надежден икономически партньор;
в) осигурява информация за икономическо
то развитие, външноикономическата политика
и състоянието на пазара на приемащата страна;
г) оказва съдействие за осъществяване на
връзките между държавните институции на
Република България и приемащата страна и
при посещение на правителствени и ведом
ствени делегации по икономически въпроси
в приемащата страна;
д) оказва съдействие на българските делови
среди за провеждане на търговската политика
на пазарите на приемащата страна;
20. осъществява контакти и обмен на
информация с търговски и икономически
мисии, акредитирани в Република България;
поддържа отношения със съответните служби
в държавни институции и организации и други
в съответните страни по въпроси на външ
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ноикономическите връзки, като информира
Министерството на външните работи и другите
заинтересувани министерства и ведомства;
21. взаимодейства с Центъра на промиш
леността на Република България в Москва
по въпросите на търговско-икономическата
и маркетинговата дейност на руския пазар;
22. анализира развитието на националния
пазар, разработва предложения и участва в
провеждането на търговската политика по
отношение на националния пазар;
23. осъществява взаимодействие с Дър
жавната комисия по стоковите борси и тър
жищата и с „Българска агенция за експортно
застраховане“ – ЕАД;
24. подпомага дирекция „Икономически
политики за насърчаване“ при изпълнение
то на инициативи в областта на по-доброто
регулиране и при подготовката на конкретни
предложения за отпадането и/или облекча
ването на съществуващи административни
режими;
25. участва в разработването на прогнозите
и на проектобюджета на Министерството,
както и в изпълнението на програмите от
програмния бюджет на Министерството с
оглед на функционалната си компетентност.
Чл. 32. Дирекция „Регистриране, лицензи
ране и контрол“:
1. организи ра издаването на лицензи,
удостоверения за регистрация, разрешител
ни за внос и износ, води регистри, провежда
превантивен и последващ конт рол върх у
изпълнението на задълженията на лицензопо
лучателите за следните търговски дейности:
производство на оптични дискове и матрици за
тяхното производство; производство на спирт,
дестилати и спиртни напитки; прекурсори на
наркотични вещества; поддържа база данни
на лицензираните търговци с метални отпа
дъци по отменения Закон за управление на
отпадъците (ДВ, бр. 53 от 2012 г.) за издаване
на становища и справки;
2. прилага мерките на търговската поли
тика, свързани с вноса и износа на стоки от
и на територията на Република България;
води и поддържа регистър за търговските
намерения по нормативноопределения кръг от
стоки; приема, обработва и издава документи
за внос и износ в съответствие с конкретния
нормативен акт;
3. извършва и други дейности, свързани
с лицензионни и регистрационни режими,
които са възложени от министъра;
4. осъществява взаимодействие с „На
ционален институт за изследване на вино и
спиртни напитки“ – ЕООД;
5. администрира регулативни режими за
прилагането на задължителни нетарифни
мерки в рамките на ЕС, свързани с количест
вените ограничения на търговията между ЕС
и трети страни;
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6. участва в подготовката на становища,
позиции, анализи и информация във връзка с
участието на българската страна като активен
наблюдател в работата на институциите на
ЕС – за съответните работни групи, коми
тети и други работни форуми, включително
за неформални контакти, и участва със свои
представители;
7. подпомага дирекция „Икономически
политики за насърчаване“ при изпълнение
то на инициативи в областта на по-доброто
регулиране и при подготовката на конкретни
предложения за отпадането и/или облекча
ването на съществуващи административни
режими;
8. участва в разработването на прогнозите
и на проектобюджета на Министерството,
както и в изпълнението на програмите от
програмния бюджет на Министерството с
оглед на функционалната си компетентност.
Раздел IХ
Организация на работата в Министерството
Ч л. 33. Вът решни те п рави ла за орга
низация на дейностите в Министерството,
пропускателният режим и други специфични
разпоредби, засягащи дейността на Министер
ството, се утвърждават с акт на министъра
по предложение на главния секретар.
Чл. 34. (1) Работното време на служите
лите при петдневна работна седмица е 8 часа
дневно и 40 часа седмично.
(2) Работното време на служителите по ал. 1
се определя в границите от 7,30 до 18,30 ч.
със задължително присъствие в периода от
10,00 до 16,00 ч. и с обедна почивка 30 минути
между 12,00 и 13,00 ч.
(3) Работното време на служителите по
ал. 1 се определя с вътрешен акт при отчитане
спецификите на административните звена и
задължителното отработване на установените
8 часа дневно.
(4) Работното време на административните
звена, които осъществяват административно
обслужване на гражданите, e от 9,00 до 17,30 ч.
Чл. 35. Приемното време на министъра
за изслушване на граждани и представители
на организации и юридически лица относно
предложения и сигнали се оповестява на ин
тернет страницата, както и на указателните
табла в сградите на Министерството.
Чл. 36. (1) Приемът на граждани и пред
ставители на организации и юридически лица
и изслушването на техните предложения и
сигнали се извършват в приемната на Ми
нистерството, като информация за приемните
дни се оповестява на интернет страницата,
както и на указателните табла в сградите на
Министерството.
(2) Предложенията и сигналите – писмени
и устни, могат да бъдат подадени лично или
чрез упълномощен представител. Подадените
предложения и сигнали се регистрират по ред,
определен с акт на министъра.
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(3) Не се образува производство по ано
нимни предложения и сигнали, както и по
сигнали, отнасящи се до нарушения, извър
шени преди повече от две години.
(4) За анонимни предложения и сигнали се
считат тези, в които не са посочени:
1. трите имена и адрес – за физически лица;
2. наименованието на организацията или
юридическото лице, изписани на български
език, седалището и последният посочен в
съответния регистър адрес на управление и
електронният адрес, ако има такъв;
3. предложения и сигнали, които, въпреки
че съдържат реквизитите по т. 1 – 2, не са под
писани от автора или от негов представител
по закон или пълномощие.
(5) За сигнали, отнасящи се до наруше
ния, извършени преди повече от две години,
се считат тези, които се отнасят за факти
и събития, случили се преди повече от две
календарни години преди подаването или за
явяването на сигнала, установено чрез датата
на подаването или заявяването в приемната
или в деловодството на Министерството.
(6) Предложения за усъвършенстване на
организацията и дейността на администра
тивните структури към министъра могат да
се правят до техните ръководители. Преписи
от тези предложения могат да се изпращат и
до министъра.
(7) Сигнали за злоупотреби с власт и ко
рупция, лошо управление на държавното иму
щество или за други незаконосъобразни или
нецелесъобразни действия или бездействия на
административните органи или длъжностни
лица в съответната администрация, с които се
засягат държавни или обществени интереси,
права или законни интереси на други лица,
могат да се подават:
1. до министъра, когато сигналът се отнася
до служители на Министерството;
2. до министъра, когато сигналът се отнася
до ръководители на административни струк
тури към министъра;
3. до съответните ръководители на адми
нистративни структури, когато сигналът се
отнася до служители на тези структури, или
до министъра;
4. до Министерския съвет, когато сигналът
се отнася до министъра като административен
орган; по преценка на подателя сигналът може
да бъде подаден и чрез министъра.
(8) Предложенията и сигналите, които са
подадени до некомпетентен орган, се препра
щат на компетентните органи не по-късно
от 7 дни от постъпването им, освен когато
има данни, че въпросът вече е отнесен и до
тях. За препращането се уведомява подалият
сигнала или предложението.
Чл. 37. (1) Директорите на дирекции и
ръководителите на основни административни
звена, пряко подчинени на министъра, ръко
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водят, организират, контролират, планират,
координират, отчитат се и носят отговорност
за дейността и за изпълнението на задачите
на съответната дирекция и административно
звено в съответствие с определените с пра
вилника функции.
(2) Освен определените с правилника функ
ции дирекциите изпълняват и други задачи,
възложени им от министъра в сферата на
правомощията му.
Чл. 38. (1) Правата и задълженията на
служителите в Министерството, както и изис
кванията за заемане на съответната длъжност
се определят в длъжностни характеристики,
които се утвърждават от главния секретар.
(2) Държавните служители и лицата, рабо
тещи по трудово правоотношение в Минис
терството, изпълняват възложените им задачи
и отговарят пред прекия си ръководител за
изпълнението на работата съобразно длъж
ностните си характеристики.
Чл. 39. (1) За изпълнение на определени
задачи, свързани с дейността на Министер
ството, могат да бъдат привличани временно
нещатни сътрудници в качеството им на
експерти.
(2) Правата и задълженията на лицата по
ал. 1 се определят от министъра в акта за
привличането им и/или в сключения с тях
договор.
Чл. 40. За образцово изпълнение на слу
жебните си задължения служителите могат
да бъдат награждавани с отличия.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Прави лник ът се
приема на основание чл. 42, ал. 4 от Закона
за администрацията.
Приложение
към чл. 6, ал. 8
и чл. 11, ал. 3
Численост на персонала в организационните
структури и административните звена в Министерството на икономиката – 575 щатни бройки
Политически кабинет
10
в т.ч.:
съветници, експертни и технически
сътрудници
5
Главен секретар
1
Инспекторат
6
дирекция „Вътрешен одит“
6
звено „Сигурност на информацията“
4
Финансов контрольор
1
Обща администрация
111
в т.ч.:
дирекция „Финанси и управление на
собствеността“
39
дирекция „Правна“
19
дирекция „Връзки с обществеността
и протокол“
11
дирекция „Човешки ресурси и организационно развитие“
9
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дирекция „Административно
обслужване“
дирекция „Информационно и комуникационно осигуряване и управление при
кризисни ситуации“
Специализирана администрация
в т.ч.:
дирекция „Икономически политики за
насърчаване“
дирекция „Индустриални отношения и
управление на държавното участие“
дирекция „Международно контролирана
търговия и сигурност“
дирекция „Техническа хармонизация и
политика за потребителите“
Главна дирекция „Европейски фондове
за конкурентоспособност“
в т.ч.:
сътрудници по управление на европейски
проекти и програми
служители в териториалните звена
дирекция „Външноикономическа
политика“
дирекция „Регистриране, лицензиране
и контрол“

18
15
436
33
25
19
34
214
15
70
98
13

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

на Министерството на енергетиката
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се уреждат основните
въпроси, свързани с функциите, организаци
ята на работа и числеността на персонала на
Министерството на енергетиката, наричано
по-нататък „Министерството“, и на неговите
организационни структури и административ
ни звена.
Чл. 2. (1) Министерството на енергетиката
е юридическо лице на бюджетна издръжка
със седалище София, ул. Триадица 8.
(2) Министерството на енергетиката е орга
низирано в дирекции и специализирани звена,
които подпомагат министъра на енергетиката
при осъществяване на правомощията му, оси
гуряват технически дейността му и извършват
дейности по административното обслужване
на юридическите лица и гражданите.
Г л а в а

в т о р а

ПРАВОМОЩИЯ НА МИНИСТЪРА НА
ЕНЕРГЕТИК АТА
Раздел I
Общи положения
Чл. 3. (1) Министърът на енергетиката,
наричан по-нататък „министъра“, е централен
едноличен орган на изпълнителната власт,
който разработва, организира, координира и
контролира осъществяването на държавната
политика в областта на енергетиката.
(2) Министърът ръководи и представлява
Министерството.
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Чл. 4. (1) При осъществяване на поли
тическата програма на правителството, при
разработване на проекти на нормативни ак
тове и при изпълнение на правомощията си
министърът се подпомага от трима замест
ник-министри.
(2) Министърът делегира с писмена запо
вед правомощия на заместник-министрите и
определя техните функции.
(3) Функциите на министъра в негово от
съствие от страната или когато ползва законо
установен отпуск, се изпълняват от определен
с писмена заповед за всеки конкретен случай
заместник-министър.
Раздел II
Правомощия на министъра
Чл. 5. (1) Въз основа на Конституцията
на Република България и в изпълнение на
законите минист ърът самостоятелно или
съвместно с други органи на властта и/или
обществени организации:
1. ръководи, координира и контролира
осъществяването на държавната политика в
областта на енергетиката;
2. определя стратегическите цели и приори
тети на политиката в областта на енергетиката
в рамките на своите правомощия, организира
и координира разработването на стратегии и
програми за постигането им;
3. обсъжда политиката в областта на енер
гетиката с работодателските организации,
синдикатите, бизнес асоциациите и неправи
телствените организации и осигурява активно
то взаимодействие с тях при разработването,
контрола и наблюдението на отделни програми
и проекти за осъществяване на политиката;
4. провежда енергийна политика, насоче
на към енергийно развитие на страната, при
ефективно използване на енергията и енергий
ните ресурси и задоволяване потребностите
на обществото от електрическа и топлинна
енергия, природен газ, нефтопродукти и твърди
горива въз основа на общите прогнозни енер
гийни баланси и в съответствие с приетата
от Народното събрание Енергийна стратегия
на Република България;
5. разработва, провежда и контролира из
пълнението на политиката за насърчаване на
енергийната ефективност и използването на
възобновяеми енергийни източници (ВЕИ);
6. п ровеж да д ържа вната пол и т и ка по
отношение на надеждност на снабдяването
с електрическа енергия и сигурността на
снабдяването с природен газ;
7. разработва и осъществява правителстве
ната политика за развитие на конкурентен и
финансово стабилен енергиен пазар и интег
рирането му в регионалните енергийни пазари
и в Общия енергиен пазар на Европейския
съюз (ЕС);
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8. разработва, организира, координира и
контролира осъществяването на енергийната
политика на Република България и защита
ва енергийните є интереси в международни
организации съгласувано с министъра на
външните работи;
9. извършва разрешителна и регистрационна
дейност от нормативно регламентираните му
компетенции и последващ контрол;
10. участва в разработването, организира
нето, координирането и контрола по изпъл
нението на държавната политика от компе
тентността на Министерството, произтичаща
от членството на Република България в ЕС,
в областта на своите правомощия;
11. организира, координира и контролира
преговорите, сключването и изпълнението на
многостранни и двустранни международни
договори в областта на енергетиката, както и
други договори в областите на своята дейност;
12. ръководи разработването и осъществява
политиката на Министерството за участие в
програми и проекти, финансирани със средства
от ЕС, международни финансови институции
и други донори;
13. представлява Република България пред
меж дународните органи и организации в
областт а на енергетиката, изпълнява и коор
динира изпълнението на задълженията на Ре
публика България, произтичащи от членството
є в международните органи и организации;
14. упражнява правата на собственост на
държавата и възлага управлението на едно
личните търговски дружества от системата
на енергетиката с държавно имущество; осъ
ществява правата на държавата като акционер
или съдружник в търговските дружества от
системата на енергетиката; преструктурира
държавното участие в капитала на търговски
те дружества от системата на енергетиката;
15. провежда държавната политика в област
та на геоложките изследвания и управлението
на подземните богатства с цел устойчивото
развитие на страната, националната сигур
ност и привличането на инвеститори, като
извършва предвидените в Закона за подзем
ните богатства действия;
16. осъществява контрол по опазването на
земните недра чрез рационално използване на
подземните богатства при търсенето, проуч
ването, добива и първичната им преработка
и управление на минните отпадъци от тези
дейности;
17. разработва и внася за приемане от
Министерския съвет Национална стратегия
за развитие на минната индустрия;
18. управлява Националния геоложки фонд
и Националното скално фондово хранилище;
19. организира набирането, поддържането
в актуално състояние и съхраняването на
данните по чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за
кадастъра и имотния регистър, както и съз
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даването и поддържането на специализирани
карти, регистри и информационна система
за разрешенията за търсене и проучване и
за проучване, откритията и находищата на
подземни богатства, предоставените конце
сии за добив на подземни богатства и разре
шителните за управление на съоръжения за
минни отпадъци;
20. организира създаването и поддържането
на Национален баланс на запасите и ресур
сите на подземни богатства за всички видове
подземни богатства по Закона за подземните
богатства (ЗПБ) и издава удостоверения за
регистрирани открития на находища;
21. организира дейността по предоставяне
на концесии за изграждане на хидроенергийни
обекти съгласно Закона за концесиите;
22. прави оценка на наличния капаци
тет за съхранение на въглероден диоксид
на територията на Република България, в
континенталния шелф и в изключителната
икономическа зона на Черно море или на
отделни части от нея и прави предложения
пред Министерския съвет за одобряване на
разрешения за проучване и на разрешения
за съхранение на въглероден диоксид в зем
ните недра;
23. издава разрешения за проучване и раз
решения за съхранение на въглероден диоксид
в земните недра;
24. организира и контролира дейностите
по отбранително-мобилизационната подго
товка, защитата при кризисни ситуации и
на критичните инфраструктури, утвърждава
и упражнява контрол при разработването
на плановете за работа във военно време и
за защита при кризисни ситуации в Минис
терството;
25. прави предложения за изменение на
действащи и за приемане на нови нормативни
актове в областта на правомощията си;
26. представя в Министерския съвет ежего
ден доклад за дейността на Министерството;
27. осъществява и дру ги правомощи я,
възложени му със закон или с акт на Ми
нистерския съвет.
(2) Министърът работи в условията на
публичност при вземането и изпълнението
на решенията си, освен когато национална
та сигурност, опазването на държавната и
служебната тайна налагат ограничаване на
този принцип.
(3) Министърът провежда информацион
на политика, която гарантира откритост и
достъпност на дейността на ръководената от
него администрация.
(4) Министърът контролира дейността на
второстепенните разпоредители с бюджет
към него.
(5) При осъществяване на дейността си
министърът издава правилници, наредби,
инструкции и заповеди.
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Раздел III
Политически кабинет
Чл. 6. (1) Министърът образува на свое
пряко подчинение политически кабинет, който
го подпомага при формулирането и разработ
ването на конкретни решения за провеждане
на правителствената политика в сферата на
неговите правомощия, както и при предста
вянето на тази политика пред обществото.
(2) Политическият кабинет има съвещател
ни и информационно-аналитични функции,
обобщава оценките за състоянието и перспек
тивите за развитие на енергетиката, предлага
програми за постигане целите на енергийната
политика и дава насоки за разработване на
прогнози и стратегии за успешното развитие
на тази политика.
(3) Политическият кабинет включва за
местник-министрите, началника на кабинета,
парламентарния секретар и директора на ди
рекция „Връзки с обществеността и протокол“.
(4) Политическият кабинет:
1. подпомага министъра при изготвянето
на решения, осигуряващи провеждането на
правителствената политика в сферата на пра
вомощията му и при представянето є пред
обществото;
2. предлага на органа на изпълнителната
власт стратегически приоритети, цели и ре
шения, свързани с неговата компетентност,
и следи за тяхното изпълнение;
3. организира и осъществява връзките на
министъра с другите държавни органи и с
обществеността.
(5) Министърът със заповед определя функ
циите на членовете на политическия кабинет.
(6) Работата на политическия кабинет се
организира от началника на кабинета.
(7) Дейността на политическия кабинет
на министъра се подпомага от съветници по
определени въпроси, които не могат да изпъл
няват функции на управление, от експертни
и от технически сътрудници.
(8) Общата численост на политическия
кабинет е посочена в приложението.
Чл. 7. Заместник-министрите подпомагат
министъра при осъществяването на политиче
ската програма на правителството в областта
на енергетиката, при разработването на проек
ти на нормативни актове и при изпълнението
на правомощията му.
Чл. 8. Началникът на политическия ка
бинет:
1. организира работата на политическия
кабинет на министъра, участва в съвещанията,
ръководени от началника на политическия
кабинет на министър-председателя, и коорди
нира работата си с политическите кабинети на
останалите членове на Министерския съвет;
2. изготвя седмичната работна програма
на министъра по повод на негови посещения,
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срещи и пътувания и координира подготовка
та на докладите и необходимите материали
за срещите и международните участия на
министъра;
3. организира и контролира работата на
съветниците, експертните и техническите
сътрудници към политическия кабинет;
4. осъществява връзките с другите членове
на Министерския съвет, с представители на
държавните органи и с органите на местното
самоуправление, с политически и обществени
организации и с граждани.
Чл. 9. Директорът на дирекция „Връзки с
обществеността и протокол“:
1. организира провеждането на информаци
онната политика на Министерството съгласно
Комуникационна стратегия и принципите за
достъп до обществена информация;
2. предлага и координира публичните изя
ви на министъра, на заместник-министрите
и на служителите на Министерството, като
ги съгласува с началника на политическия
кабинет;
3. планира дългосрочната медийна поли
тика за изграждане на публичния имидж на
министъра и на Министерството;
4. предлага проучвания на общественото
мнение с цел планиране на адекватна медийна
политика по дадена проблематика;
5. координира организирането на семинари,
дискусии и кръгли маси;
6. координира връзките с медиите с цел
осигуряване на пълна и точна информация за
дейността на министъра и на Министерството
в публичното пространство;
7. участва в подготовката на отговорите
на министъра във връзка с парламентарния
контрол;
8. координира дейността на служителите
в дирекция „Връзки с обществеността и про
токол“ и разпределя оперативните задачи;
9. координира публикуването на инфор
мация на интернет страницата на Минис
терството;
10. работи в координаци я с дирек ци я
„Държавен протокол“ в Министерството на
външните работи за държавни посещения,
както и със звената за връзки с общест
веност та и протокол в админист раци ята
на Президента, дирекция „Правителствена
информационна служба“ в администрацията
на Министерския съвет и на другите минис
терства и ведомства.
Чл. 10. (1) Парламентарният секретар:
1. организира връзките на министъра с
Народното събрание, с парламентарните
групи, с постоянните и временните комисии
на Народното събрание и с политическите
партии и го представлява пред тях;
2. изпълнява основните си функции, като:
а) осигурява материалите от дейността на
Народното събрание и на неговите комисии;
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б) предоставя необходимата информация
на народните представители и на парламен
тарните групи;
в) координира, участва и контролира под
готовката на отговорите във връзка с парла
ментарния контрол;
г) проследява законопроектите от стадий
на работна група до внасянето им в Народ
ното събрание, като информира министъра за
всички предложения за промени в текстовете
на законопроектите, отнасящи се до отрасъла,
и съдейства за отстраняване на възникнали
проблеми.
(2) Парламентарният секретар координира
работата си с парламентарния секретар на
Министерския съвет.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТ УРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗА
Ц И Я Н А РА БОТАТА Н А М И Н ИС Т ЕР
СТВОТО
Раздел I
Общи положения
Чл. 11. (1) Министерството е структури
рано в 13 дирекции, инспекторат и финансов
контрольор.
(2) Общата численост на персонала в орга
низационните структури и административните
звена на Министерството е 211 щатни бройки.
(3) Разпределението на общата численост
по ал. 2 е посочено в приложението.
Чл. 12. Министърът:
1. утвърждава структурата на администра
тивните звена и длъжностното разписание на
длъжностите на Министерството по предло
жение на главния секретар;
2. прилага съответните процедури за подбор
и наемане на служителите в Министерството,
включително осигурява извършването на съ
ответните процедури за кариерно развитие и
израстване на служителите в Министерството.
Раздел II
Главен секретар
Чл. 13. (1) Главният секретар се назначава
от министъра и осъществява административ
ното ръководство на Министерството.
(2) Главният секретар координира и кон
тролира административните звена за точното
спазване на нормативните актове и на за
конните разпореждания на министъра, като:
1. отговаря за планирането и отчетността
при изпълнение на ежегодните цели на ад
министрацията;
2. организира, ръководи, координира, кон
тролира, отчита се и носи отговорност пред
министъра за дейността и за изпълнението
на задачите на администрацията;
3. организира разпределянето на задачите
за изпълнение меж ду административните
звена в Министерството;
4. координира и контролира дейността по
ползването и управлението на държавната
собственост, предоставена на Министерството;
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5. създава условия за нормална и ефективна
работа на звената в Министерството;
6. осъществява общия контрол за изпъл
нението на възложените задачи;
7. осъществява взаимодействие с главния
секретар на Министерския съвет;
8. утвърждава длъжностните характерис
тики на служителите;
9. организира работата с предложенията и
сигналите в съответствие с разпоредбите на
глава осма от Административнопроцесуалния
кодекс.
(3) Министърът може с писмена заповед
да възложи и други функции и задачи на
главния секретар.
Раздел III
Инспекторат
Чл. 14. (1) Инспекторат ът е на пряко
подчинение на министъра и подпомага из
пълнението на контролните му функции при
провеждането на държавната политика, като
осъществява административен контрол върху
дейността на организационните структури,
административните звена и служителите в
Министерството и във второстепенните раз
поредители с бюджет към министъра.
(2) Инспекторатът извършва проверки по
утвърден от министъра годишен план, както
и извънпланови проверки по ред, определен в
утвърдените от министъра вътрешни правила
за дейността на звеното.
(3) При изпълнение на функциите си ин
спекторатът се ръководи от принципите на
законност, лоялност, честност, безпристраст
ност, политическа неутралност, отговорност
и отчетност.
(4) Дейността на инспектората е насочена
към всеобхватно, обективно и точно изяснява
не на проверяваните проблеми и предлагане
на мерки за тяхното разрешаване.
(5) Инспекторатът изпълнява контролните
си функции, като:
1. подпомага министъра по отношение на
изпълнението на мерките, произтичащи от
годишните програми за изпълнение на Ин
тегрираната стратегия за превенция и проти
водействие на корупцията и организираната
престъпност;
2. осъществява контрол съгласно Закона
за предотвратяване и установяване на кон
фликт на интереси (ЗПУКИ) и предлага на
министъра конкретни действия;
3. осъществява дейности, свързани с мо
ниторинг, превенция и разкриване на ко
рупционни прояви, включително случаи на
измами и нередности в Министерството и
във второстепенните разпоредители с бюджет
към министъра;
4. разглежда и извършва проверки по по
стъпили сигнали за корупционни прояви и
други нарушения, незаконни или неправилни
действия или бездействия на служители в
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Министерството и във второстепенните разпо
редители с бюджет към министъра и изготвя
доклад за резултатите; анализира причините
и условията за констатираните нарушения и
предлага мерки за отстраняването им; под
готвя и изпраща отговорите до подателите на
сигналите;
5. изпраща сигнали до органите на проку
ратурата, когато при проверки установи данни
за извършено престъпление;
6. проверява спазването на вътрешните
правила за организация на работата на ад
министрацията;
7. може да предлага образуването на дис
циплинарно производство при констатирани
нарушения на служебните задължения, както
и на Кодекса за поведение на служителите в
държавната администрация и на вътрешните
актове в Министерството;
8. контролира спазването на препоръките
на външни одитни и контролни органи по
техни доклади, които са насочени към него;
9. при извършвани проверки анализира
ефективност та на проверяваните обекти,
като предлага и оценка на ефективността на
дейността на проверявания обект;
10. прави оценка на корупционния риск;
11. осъществява и други дейности във
връзка с административния контрол, произ
тичащи от нормативни актове или възложени
от министъра;
12. води регистър на дек ларациите по
чл. 12 ЗПУКИ по отношение на служители
те в Министерството и в администрацията,
ръководителят на която е второстепенен раз
поредител с бюджет към министъра, пряко
назначаван от него;
13. води и поддържа регистъра на декла
рациите по чл. 12 ЗПУКИ по отношение на
органите на управление и контрол и на лик
видаторите на търговските дружества.
(6) Ръководителят на инспектората докладва
директно на министъра.
(7) При осъществяване на своите функции
служителите от инспектората имат право
да изиск ват док у менти, данни, сведени я,
справки и други носители на информация от
проверяваните лица, които са необходими за
извършване на проверките. Служителите в
Министерството и във второстепенните разпо
редители с бюджет към министъра са длъжни
да оказват пълно съдействие на инспекторите
при осъществяване на функциите им.
(8) Ръководителят на инспектората предста
вя ежегоден отчет на министъра за дейността
на инспектората през съответната година.
Раздел IV
Дирекция „Вътрешен одит“
Чл. 15. (1) Дирекция „Вътрешен одит“ е на
пряко подчинение на министъра и осъщест
вява вътрешен одит по Закона за вътрешния
одит в публичния сектор.
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(2) Дирекция „Вътрешен одит“ извършва
дейността по вътрешен одит на структурите,
програмите, дейностите и процесите в Ми
нистерството, включително на разпореди
телите със сметки за средства от ЕС, и във
второстепенните разпоредители с бюджет към
министъра, както и в търговските дружества
по чл. 61 от Търговския закон, в държавните
предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския
закон, когато в посочените организации не е
изградено самостоятелно звено за вътрешен
одит, като:
1. планира, извършва и док ладва дей
ността по вътрешен одит в съответствие със
стандартите за вътрешен одит в публичния
сектор, Етичния кодекс на вътрешните оди
тори, Статута на дирекция „Вътрешен одит“
и утвърдената от министъра на финансите
методология за вътрешен одит в публичния
сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска
тригодишен стратегически план и годишен
план за дейността си, които се утвърждават
от министъра;
3. дава независима и обективна оценка на
министъра за състоянието на одитираните
системи за финансово управление и контрол;
4. оценява процесите за идентифициране,
оценяване и управление на риска, въведени
от министъра;
5. проверява и оценява: съответствието
на дейностите със законите, подзаконовите
и вътрешните актове и договори; надежд
ността и всеобхватността на финансовата
и оперативната информация; създадената
организация по опазване на активите и ин
формацията; ефективността, ефикасността и
икономичността на дейностите, изпълнението
на задачите, договорите, поетите ангажименти
и постигането на целите;
6. консултира министъра по негово искане,
като предоставя съвети, мнения, обучения и
други с цел да се подобрят процесите на уп
равление на риска и контрола, без да поема
управленска отговорност за това;
7. представя и обсъжда с министъра и с
ръководителите на структурите, чиято дейност
е одитирана, резултатите от всеки извършен
одитен ангажимент и представя одитен доклад;
8. дава препоръки в одитните доклади за
подобряване на адекватността и ефективност
та на системите за финансово управление и
контрол и извършва проверки за проследяване
изпълнението на препоръките съгласно план
за действие, утвърден от министъра или от
упълномощено от него длъжностно лице;
9. изготвя и представя на министъра годи
шен доклад за дейността по вътрешен одит в
съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния
одит в публичния сектор.
(3) Директорът на дирекция „Вътрешен
одит“ докладва директно на министъра.
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Раздел V
Служител по сигурността на информацията
Чл. 16. (1) Служителят по сигурността на
информацията осъществява дейността по за
щита на класифицираната информация, като:
1. отговаря за защитата и контрола на
достъпа до класифицираната информация,
информационната сигурност на автомати
зираните информационни системи (АИС) и
криптографската сигурност;
2. следи за спазването на изискванията на
Закона за защита на класифицираната инфор
мация (ЗЗКИ) и други нормативни актове,
регламентиращи защитата на класифицира
ната информация;
3. разработва план за защита на класифи
цираната информация чрез организационни,
физически и технически средства;
4. провежда процедура за обикновено про
учване по чл. 47 ЗЗКИ и води регистър на
издадените разрешения за достъп до инфор
мация с ниво на класификация „поверително“
и по-високо;
5. организира подготовката и изпращането
на необходимите документи за извършване
на разширено и специално проучване на слу
жители в Министерството за получаване на
разрешение за достъп до информация с ниво
на класификация „секретно“ и по-високо;
6. следи за правилното определяне на
нивото на класификация на информацията в
Министерството;
7. организира и провежда обучението на
служителите в Министерството за работа с
класифицирана информация и прилагането
на програмно-техническите и физическите
средства за защита;
8. организира и извършва периодични
проверки за движението и отчетността на
мат ериа ли т е и док у мен т и т е, с ъд ържа щ и
класифицирана информация, както и води на
отчет случаите на нерегламентиран достъп и
взетите мерки;
9. извършва анализ на риска, разработва
и периодично актуализира мероприятия за
намаляване на рисковете за нерегламентиран
достъп до класифицирана информация и за
повишаване на информационната сигурност
в Министерството;
10. ръководи регистратури за класифици
рана информация;
11. организира изграждането и акредитация
та на автоматизирани информационни системи
или мрежи за създаване, обработка и съхра
нение на класифицирана информация, като
контролира тяхната сигурност и експлоатация;
12. контролира дейността на органа по
развитие и експлоатация на автоматизирани
информационни системи или мрежи за съз
даване, обработка и съхранение на класифи
цирана информация на Министерството;
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13. изпълнява и други задачи, произтича
щи от нормативни актове, регламентиращи
защитата на класифицираната информация.
(2) Служителят по сигурността на информа
цията е служител или ръководител от състава
и числеността на дирекция „Управление при
кризисни ситуации и защита на информаци
ята“. Дейността на служителя по сигурността
на информацията се осигурява от дирекция
„Управление при кризисни ситуации и защита
на информацията“ или от отделно звено, част
от нейната структура.
Раздел VI
Финансов контрольор
Чл. 17. (1) Финансовият контрольор е
пряко подчинен на министъра и осъществява
предварителен контрол за законосъобразност
съгласно Закона за финансовото управление
и контрол в публичния сектор.
(2) Финансовият контрольор извършва
необходимите проверки и изразява мнение за
законосъобразност по отношение на финан
совата дейност на Министерството.
(3) Редът и начинът за извършване на пред
варителен контрол от финансовия контрольор
се определят с вътрешни актове в съответствие
с указанията на министъра на финансите.
Раздел VII
Обща администрация
Чл. 18. Общата администрация е органи
зирана в 5 дирекции:
1. дирекция „Финанси и управление на
собствеността“;
2. дирекция „Правна“;
3. дирекция „Административно обслужване
и човешки ресурси“;
4. дирекция „Информационно и комуни
кационно осигуряване“;
5. дирекция „Връзки с обществеността и
протокол“.
Чл. 19. Дирекция „Финанси и управление
на собствеността“:
1. прилага националната бюджетна поли
тика и бюджетно законодателство;
2. осиг у рява финансово -счет оводни те,
бюджетните и стопанските дейности на адми
нистрацията при спазване на Закона за счето
водството, Закона за държавната собственост,
Закона за финансовото управление и контрол
в публичния сектор, Закона за публичните фи
нанси и нормативните актове, регламентиращи
бюджетната политика на Министерството
като първостепенен разпоредител с бюджет и
целеви средства и разпоредител със средства
по международни програми;
3. участва в процеса на управление на
бюджетните средства на Министерството в
съответствие с принципите за законосъобраз
ност, икономичност, ефективност, ефикасност
и публичност, като:
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а) следи за спазването на финансовата и
бюджетната дисциплина;
б) извършва правилно оформяне на пър
вични и вторични счетоводни документи и
ги отразява своевременно в счетоводните
регистри;
в) прилага системата за двоен подпис по
отношение на поемането на задължения и
извършването на разходи;
4. обслужва плащанията и транзитните
сметки на Министерството като първосте
пенен разпоредител с бюджет в системата на
Единната сметка;
5. анализира, разпределя и утвърждава
чрез системата на Единната сметка лимита
на разходите между разпоредителите с бю
джет в системата на Министерството; дава
методологически указания на второстепенните
разпоредители с бюджет;
6. съставя годишен финансов отчет на ад
министрацията и сборен на Министерството;
7. изготвя ежемесечните и тримесечните
отчети за касовото изпълнение на бюджета, на
сметките за средствата от ЕС и на сметките
за чужди средства, като осигурява своевре
менното им представяне пред съответните
институции;
8. разработва проекта на годишен бюджет и
средносрочната бюджетна прогноза за система
та на Министерството съгласно нормативната
уредба и указанията на Министерството на
финансите и в програмен формат;
9. организира, разработва и съставя поимен
ните списъци на инвестиционните програми
и документацията за капиталовите разходи
по бюджета на Министерството;
10. отговаря за правилното управление,
стопанисване и използване на имуществото
на Министерството, организира и извършва
годишни инвентаризации в установените
срокове;
11. осигурява поддръжката на движимото
и недвижимото имущество – държавна соб
ственост, предоставено на Министерството за
управление, като организира и осъществява
извършването на текущи и основни ремонти;
12. организира и осъществява цялостното
техническо обслужване и логистика на звената
в Министерството с транспорт, организаци
онна техника, консумативи и инвентар;
13. отговаря за снабдяването, съхраня
ването, стопанисването и използването на
стоково-материалните ценности;
14. участва при организирането и коорди
нира извършването на дейностите, свързани
с обществените поръчки, като:
а) участва в планирането и отчитането на
обществените поръчки;
б) следи и отговаря за спазването на про
цедурните правила и срокове по отношение на
възстановяване на гаранциите за изпълнение
по сключените договори;
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в) води регистър за сключените договори;
г) следи за спазването на сроковете и из
праща, включително по електронен път, до
изпълнителния директор на Агенцията по
обществени поръчки информацията за изпъл
нените и прекратените договори за обществени
поръчки по чл. 5, ал. 1, т. 10 от Правилника
за прилагане на Закона за обществените
поръчки, приет с Постановление № 150 на
Министерския съвет от 2006 г.;
д) поддържа и захранва в предвидените сро
кове данните от специализирания софтуерен
продукт – електронен регистър за планиране,
организация, изпълнение, контрол и отчитане
на обществени поръчки от областта на своята
компетентност;
15. осигу рява функционирането и под
дръжката на системите за охранителен и
пропускателен режим, както и поддръжката
и ремонта на пожароизвестителните и пожа
рогасителните системи;
16. организира и осигурява добри санитар
но-хигиенни условия в административните
сгради на Министерството и прилежащите
им терени.
Чл. 20. Дирекция „Правна“:
1. осъществява процесуалното представи
телство на министъра и на Министерството;
2. разработва проекти на нормативни актове
от компетентността на министъра;
3. дава становища по проекти на нормативни
актове в областта на енергетиката, както и
във всички случаи, в които Министерството
е заинтересувано ведомство;
4. изготвя проекти на постановления, раз
пореждания, решения и протоколни решения
на Министерския съвет, свързани с дейността
на Министерството;
5. подготвя становища по конституцион
ни дела, по които заинтересувана страна е
министърът;
6. изготвя становища по проекти на меж
дународни договори;
7. изготвя проекти, съгласува по законо
съобразност или дава становища по законо
съобразността на административните актове,
издавани от министъра или от упълномощено
от него длъжностно лице;
8. изготвя проекти на граж дански до
г овори, с ъгласу ва по за конос ъобразнос т
граждански и трудови договори, сключвани
в Министерството;
9. изразява становища за даване на за
дължителни предписания и за налагане на
прин удителни админист ративни мерк и и
следи за законосъобразното провеждане на
производството по налагане на принудителни
административни мерки;
10. съгласува и дава становища по проекти
на актове, с които министърът упражнява
правата на собственост на държавата в тър
говските дружества еднолично или в които
държавата е съдружник или акционер;
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11. дава становища по законосъобразността
на пълномощните за участие на представи
телите на държавата в общите събрания на
търговските дружества, в които министърът
упражнява правата на държавата като съдруж
ник или акционер, съобразно отрасловата си
компетентност;
12. дава становища по законосъобразността
на процедури по реда на Закона за обществените
поръчки, Закона за държавната собственост,
Закона за държавния служител, Кодекса на
труда, Закона за достъп до обществена инфор
мация и други, провеждани в Министерството;
13. участва в провеждането на обществени
поръчки, като:
а) следи и отговаря за спазването на про
цедурните правила и срокове по отношение
на изпращане на информация до Регистъра
към Агенцията по обществени поръчки, вклю
чително по отношение на възстановяване на
гаранциите за участие в процедурите;
б) изпраща, включително по електронен
път, до изпълнителния директор на Агенцията
по обществени поръчки информацията по
чл. 5 от Правилника за прилагане на Закона
за обществените поръчки с изключение на
информацията за изпълнените и прекратените
договори за обществени поръчки;
в) поддържа и захранва в предвидените сро
кове данните от специализирания софтуерен
продукт – електронен регистър за планиране,
организация, изпълнение, контрол и отчитане
на обществени поръчки от областта на своята
компетентност;
14. дава становища и предложения във връз
ка с решаването на правни проблеми, свързани
със: регистрационната дейност от отрасловата
компетентност на Министерството; предоста
вянето на концесии и разрешения за търсене
и/или проучване на подземни богатства; до
говорите за финансиране на иновационни и
инвестиционни проекти и съгласуването на
тези договори, включително свързаните с тях
договори за ипотека и особен залог;
15. участва при необходимост съвместно с
компетентните дирекции от специализираната
администрация при изготвяне на отговори,
официални позиции на министъра, нотифика
ции за държавни помощи и други във връзка
с компетентността на министъра.
Чл. 21. Дирекция „Административно об
служване и човешки ресурси“:
1. осигу рява дейност та по приемането
на предложения и сигнали от граждани и
представители на организации, включител
но изслушването на техните предложения и
сигнали в определени и предварително опо
вестени дни и часове, съгласно глава осма от
Административнопроцесуалния кодекс;
2. осигурява дейностите по администра
тивното обслужване на физическите и юри
дическите лица на „едно гише“;
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3. организира и осъществява деловодната
дейност и цялостното обслужване на доку
ментооборота посредством автоматизирана
информационна система, включваща система
за архивиране и съхраняване на документа
цията на Министерството, и изготвя заверени
копия на документи, съхранявани в архива;
4. организира експертиза за ценността на
документите, съхранявани в архива, тяхната
обработка и предаване в Централния държа
вен архив;
5. извършва вписвания в Административ
ния регистър;
6. извършва дейността по заверката на
документи, издадени от Министерството на
енергетиката, включително от министерствата
и ведомствата, на които Министерството на
енергетиката е правоприемник;
7. организира дейността по съгласуването
и внасянето за заседание на Министерския
съвет на проекти на актове, както и поддържа
архив на приетите от Министерския съвет
актове, като организира информирането на
дирекциите относно актовете, отнасящи се до
дейността на Министерството и на Агенцията
за устойчиво енергийно развитие;
8. координира и контролира подготовката
на становища на министъра по материали за
заседания на Министерския съвет и отговаря
за архивирането им;
9. разработва и прилага система за на
емане и подбор; система за въвеждане на
новопостъпили служители; система за оценка
на трудовото изпълнение, заплащане и раз
витие на кариерата; програми за обучение и
професионална квалификация;
10. организира дейността по набирането и
подбора на персонала; организира и оказва
методическа помощ при провеждането на
конкурси за постъпване на държавна служба
в Министерството;
11. организира процеса по назначаването на
служители в Министерството; съставя, води
и съхранява служебните и трудовите досиета;
12. координира и подпомага дейността по
разработване, актуализиране и утвърждаване
на длъжностните характеристики и прилагане
то на процедурите за оценяване изпълнението
на служителите в администрацията;
13. разработва проекти на длъжностните
разписания;
14. съхранява дисциплинарните дела, об
разувани и разглеждани от Дисциплинарния
съвет;
15. извършва съгласувателните процедури
при определяне, назначаване и освобождаване
на ръководителя на Агенцията за устойчиво
енергийно развитие, пряко назначаван от него;
16. изготвя проекта на годишен план за
обучение на служителите в администрацията
и анализира дейностите по обучението;
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17. осъществява дейности по привеждане
в изпълнение на влезлите в сила съдебни
решения за възстановяване на работа на
служителите, на които прекратяването на
трудовото или служебното правоотношение с
Министерството е било признато за незаконно;
18. поддържа и актуализира съществува
щите бази данни, свързани с управление на
човешките ресурси;
19. координира подготовката на матери
алите на Министерството за заседанията на
Министерския съвет;
20. организира и оформя предложенията
на Министерството за включване в законода
телната програма на Министерския съвет и
изготвя периодични отчети за изпълнението є.
Чл. 22. Дирекция „Информационно и ко
муникационно осигуряване“:
1. п роу ч ва водещ и и нформа ц ион н и и
комуникационни технологии и изучава ин
формационните потребности, обслужващи
дейността на Министерството, като формира
политики за внедряване на информационни
и комуникационни технологии;
2. организира, администрира и осигурява
техническата поддръжка на информационна
та и комуникационната инфраструктура на
Министерството;
3. организира и осигурява поддръжката на
хардуера и системния софтуер на компютър
ната техника на Министерството;
4. осигурява системна поддръжка и ин
тег раци я на комплексни информационни
системи в Министерството, вк лючително
информационните фондове, съдържащи вът
решноведомствена информация;
5. организира управлението на удостове
ренията за електронни подписи в Министер
ството;
6. поддържа служебни регистри на потре
бителите, на компютърната и периферната
техника, на комуникационното оборудване на
Министерството и на използваните софтуерни
продукти и системи;
7. администрира и осигурява техническата
поддръжка на компютърната техника на Ми
нистерството, съдържаща класифицираната
информация в електронен вид, съвместно с
органите по сигурността;
8. участва в поддържането и администри
рането на охранителния и пропускателния
режим в сградите на Министерството;
9. следи за прилагането на стандартите,
политиките и правилата за мрежова и ин
формационна сигурност в Министерството
и отговаря за защитата на интелектуалната
собственост и материалните активи на Ми
нистерството в областта на информационните
и комуникационните технологии; поддържа
опис на всички информационни активи на
Министерството и на присъщия им риск по
отношение на информационната сигурност;
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10. следи за новости при заплахи на си
гурността, свързани с наличния в админи
страцията софтуер и хардуер и организира
своевременното инсталиране на коригиращ
софтуер;
11. разработва и предлага за утвърждаване
от министъра на политиките, целите, процеду
рите, метриката за оценка на информационната
сигурност и инструкциите, произтичащи от
нормативната уредба, както и всички други
необходими указания и процедури;
12. разследва и анализира инцидентите в
областта на мрежовата и информационната
сигурност, реакциите при инциденти и предлага
действия за подобряване на мрежовата и ин
формационната сигурност в администрацията;
13. периодично (не по-малко от два пъти
годишно) изготвя доклади за състоянието на
информационната сигурност в администра
цията и ги представя на министъра;
14. участва в разработването на прогнозите
и проектобюджета на Министерството, както
и в изпълнението на програмите от програм
ния бюджет на Министерството в частта му
относно информационното и комуникацион
ното обезпечаване на дейността.
Чл. 23. Дирекция „Връзки с обществеността
и протокол“:
1. осигурява провеждането на информаци
онната политика на Министерството, като:
а) организира достъпа до информацията
в съответствие с конституционните права на
гражданите при спазване на Закона за достъп
до обществена информация;
б) информира обществеността за политика
та на Министерството и за осъществяваните
от него програми и дейности;
в) осъществява методическо ръководство
и координация на връзките на администра
тивните структури към Министерството с
обществеността, като организира публичните,
включително медийните, изяви на служите
лите на Министерството;
г) предлага извършване на проучвания и
анализ на общественото мнение с цел пла
ниране на адекватна медийна стратегия в
помощ на настоящи или предстоящи решения
и политики на Министерството;
д) всекидневно поддържа и осъвременява
страницата на Министерството в интернет,
като публикува текуща информация на бъл
гарски и на английски език;
е) отговаря за медийния мониторинг по
теми, свързани с дейността на Министерството;
2. организира разработването на Кому
никационна стратегия на Министерството,
изграждането и поддържането на институ
ционална идентичност на ведомството и на
имиджа на министъра, заместник-министрите,
представителите на политическия кабинет и
експертния екип на Министерството, опреде
лен за публично-медийно представяне;
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3. подготвя съвместно с парламентарния
секретар отговорите на министъра на въпро
си и питания в рамките на парламентарния
контрол в Народното събрание;
4. работи в координация с дирекция „Дър
жавен протокол“ на Министерството на външ
ните работи за държавни посещения, както
и със звената за връзки с обществеността и
протокол в администрацията на Президента,
с дирекция „Правителствена информационна
служба“ в администрацията на Министерския
съвет и на другите министерства и ведомства;
5. осъществява контакти с посолствата
на чужди държави в Република България
и с представителствата на водещи фирми и
финансови институции за уреждане на про
токолни и делови срещи с ръководството на
Министерството;
6. съдейства на началника на кабинета
при изготвяне на програмата на министъра,
на неговите заместници и на главния секре
тар при официални и работни посещения в
чужбина и в страната, както и на официални
гости на министъра, на неговите заместници
и на главния секретар;
7. осигурява в координация с дирекция
„Правителствен протокол“ в администра
цията на Министерския съвет протоколно
задграничните командировки на министъра,
включително визи, резервации, настаняване,
транспортни схеми и др.;
8. осъществява протоколната кореспон
денция на министъра и осигурява наемане
при необходимост на преводачи от и на бъл
гарски език;
9. подготвя необходимите документи за
задграничните командировки на служите
лите на Министерството, на управителите и
изпълнителните директори на едноличните
търговски дружества с държавно участие, в
които правата на държавата като собственик
на капитала се упражняват от министъра;
10. координира и контролира организиране
то, провеждането и протоколното обслужване
на официални и работни срещи, конференции,
семинари, дискусии;
11. участва в разработването на прогнозите
и проектобюджета на Министерството, както и
в изпълнението на програмите от програмния
бюджет на Министерството с оглед функци
оналната си компетентност.
Раздел VIII
Специализирана администрация
Чл. 24. Специализираната администрация
е организирана в 7 дирекции:
1. дирекция „Енергийни стратегии и по
литики за устойчиво енергийно развитие“;
2. дирекция „Управление на проекти в
енергетиката“;
3. дирекция „Енергийно сътрудничество“;
4. дирекция „Природни ресурси и конце
сии“;
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5. дирекция „Управление при кризисни
ситуации и защита на информацията“;
6. дирекция „Сигурност на енергоснабдя
ването“;
7. дирекция „Корпоративно управление в
енергетиката“.
Чл. 25. Дирекция „Енергийни стратегии и
политики за устойчиво енергийно развитие“:
1. подпомага министъра при провеждането
на националната енергийна политика;
2. организира, координира и участва в разра
ботването и актуализирането на Енергийната
стратегия на Република България в контекста
на Европейската енергийна политика;
3. анализира и оценява изпълнението на це
лите и приоритетите на Енергийната стратегия
на Република България, подготвя информация
за постигнатия напредък и предложения за
необходимите мерки;
4. организира и координира дейността по
разработване и актуализиране на Национал
на стратегия по енергийна ефективност на
Република България;
5. координира дейността по разработване на
програмни документи и разработва секторни
политики за реализиране на националните
цели от Енергийната стратегия на Република
България;
6. организира, координира и участва в
дейностите по провеждане на политиката за
енергийна ефективност, като:
а) разработване и актуализиране на наци
оналните планове за енергийна ефективност
на Република България и програми и мерки
за внедряване на енергоспестяващи решения
в националната икономика;
б) разработване на националната индика
тивна цел за енергийна ефективност до 2020 г.;
в) разработване на схеми за задължения
за енергийна ефективност на търговците с
енергия;
г) разработване и актуализиране на На
ционалния план за увеличаване на броя на
сградите с близко до нулево потребление на
енергия;
7. организира и координира дейността по
разработване, мониторинг, докладване и акту
ализиране на Националния план за действие
за енергията от възобновяеми източници и
националните индикативни цели за насърча
ване потреблението на енергия, произведена
от възобновяеми източници (ВИ) и биогорива;
8. координира изготвянето на програми за
повишаване ефективността на енергийното
потребление и насърчаване използването на
енергия от ВИ на национално, областно и
отраслово равнище;
9. събира, обработва и анализира инфор
мацията, необходима за разработването на
констативни общи енергийни баланси, необ
ходими за вземане на управленски решения
при реализиране на енергийната политика;
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10. организира, координира и участва в
разработването на прогнозни краткосрочни,
средносрочни и дългосрочни общи енергийни
баланси и анализи за нуждите на енергийната
политика;
11. събира, обработва и анализира инфор
мация за производството и потреблението на
ВЕИ и биогорива и организира и поддържа
база данни за тях;
12. осъществява обмен на статистически
данни с български и международни инсти
туции, включително и в изпълнение на раз
поредбите на правото на ЕС в областта на
енергетиката и свързаните с тях задължения за
предоставяне на информация на ГД „Енерге
тика и транспорт“ към Европейската комисия,
за суровия петрол и неговите деривати;
13. осъществява мониторинг на насоките за
енергийно развитие, като изготвя бюлетин за
състоянието и развитието на енергетиката по
чл. 4, ал. 2, т. 17 от Закона за енергетиката;
14. координира дейностите в областта на
опазването на околната среда, свързани с
енергетиката;
15. участва в разработването и осъщест
вяването на политики за развитие на конку
рентен енергиен пазар и интегрирането му в
регионалните енергийни пазари и в общия
енергиен пазар на ЕС;
16. осъществява координация за постига
не на по-голяма сигурност на енергийните
дос та вк и и ус т ой ч и вос т на енерг и й но т о
производство и потребление на вътрешния
енергиен пазар на ЕС;
17. осъществява мониторинг на пазара на
електрическа енергия и природен газ и ана
лизира информацията, свързана с пазарните
отношения, и в частност:
а) на балансиращия пазар като основен
механизъм за развитието на свободния пазар
на енергия;
б) създаване на условия за развитие на
борсовата търговия с енергия;
18. провежда политика за създаване на ус
ловия за пазарно развитие на производството
на енергия, търгувана при преференциални
цени и дългосрочни договори;
19. подпомага министъра при решаването
на въпроси, свързани със свободната конку
ренция, злоупотребата с господстващо поло
жение, предоставянето на държавни помощи
в сферата на енергетиката и други форми на
непозволено въздействие върху пазарните
отношения с електроенергия и природен газ;
20. участва в изготвянето и съгласуването
на проекти на нормативни и други актове в
областите енергетика, енергийна ефективност
и енергия от ВИ;
21. осъществява взаимодействие с минис
терства, държавни и изпълнителни агенции,
с фондове и други институции по отношение
на дейностите по енергийна ефективност,
използване на ВЕИ и опазване на околната
среда в рамките на своята компетентност;
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22. координира дейностите по определяне
на енергийните политики за целите на про
грамния бюджет и участва в разработването
на проектобюджета на Министерството, както
и в изпълнението на програмите от програм
ния бюджет на Министерството с оглед на
функционалната си компетентност.
Чл. 26. Дирекция „Управление на проекти
в енергетиката“:
1. програмира, координира и осъществява
мониторинг и оценка на напредъка при из
пълнението на значими проекти в областта
на енергетиката, свързани с изпълнението на
европейски и национални приоритети, вклю
чително финансираните с държавногаранти
рани и държавни кредити от международни
финансови институции;
2. участва в подготовката и структурира
нето и оказва методическа помощ и подкрепа
на инвестиционни проекти в енергийните
дружества;
3. поддържа и актуализира информационна
база данни за проектите в енергетиката;
4. организира, координира и осъществява
мониторинг и оценка на напредъка при изпъл
нението на проекти в областта на енергетиката,
изпълнявани по линия на международни фи
нансови институции, международни фондове
и програми за помощ в енергетиката;
5. съдейства за извършване на анализ на
постигнатите резултати при реализирането
на проектите в областта на енергетиката,
изпълнявани по линия на международни фи
нансови институции, международни фондове
и програми за помощ в енергетиката.
Чл. 27. Дирекция „Енергийно сътрудни
чество“:
1. участва в координацията и изпълнението
на ангажиментите в областта на енергетиката,
произтичащи от членството на Република
България в ЕС, анализира политиките и
проследява промените в законодателството
на ЕС и подготвя предложения за необходи
мите мерки;
2. координира и участва в подготовката на
становища, позиции, анализи, предложения и
информации във връзка с участието на Репу
блика България в работата на институциите
на ЕС по въпроси на енергийната политика;
3. координира и участва в подготовката по
позицията и участието от българска страна
в редовните и неформалните заседания на
Съвета на ЕС „Транспорт, телекомуникации
и енергетика“, част „Енергетика“;
4. организира и ръководи дейността на
Работна група 14 „Енергетика“ съгласно По
становление № 85 на Министерския съвет
от 2007 г. за координация по въпросите на
Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 35 от 2007 г.;
изм. и доп., бр. 53 и 64 от 2008 г., бр. 34, 71,
78 и 83 от 2009 г., бр. 4, 5, 19 и 65 от 2010 г.;
попр., бр. 66 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 2 и
105 от 2011 г., бр. 68 от 2012 г., бр. 62, 65 и
80 от 2013 г. и бр. 53, 76, 94 и 101 от 2014 г.);
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5. координира дейността по изготвяне на
становища, позиции, анализи, предложения
и информации във връзка с Договора към
Енергийната харта, Договора на Енергийната
общност и по други двустранни, многостранни
или международни актове или инициативи в
областта на енергетиката с участието на ЕС
и/или на държави – членки на ЕС;
6. участва в изготвянето и съгласуването
на проекти на нормативни и други актове,
въвеждащи в националното законодателство
изискванията на правото на ЕС в областта
на енергетиката;
7. координира и участва в подготовката и
предоставя необходимата информация при
започнала процедура по нарушение на пра
вото на ЕС и при получени запитвания от
Европейската комисия по въпроси в областта
на енергетиката;
8. осъществява координация в областта на
международното енергийно сътрудничество;
9. участва в работни групи към Съвета и в
работни групи и комитети към Европейската
комисия, включително чрез представителите
на Министерството по въпросите на енерге
тиката в Постоянното представителство на
Република България към ЕС;
10. разработва предложения и участва в
провеж дането на държавната политика в
областта на енергийното сътрудничество с
други страни;
11. подготвя предложения за провеждането
на двустранни посещения и срещи на държав
но и правителствено равнище и координира
подготовката на позиции по въпросите на
енергийното сътрудничество;
12. извършва анализи на политиките на
страните от региона, ЕС и регионите – из
точници на енергийни ресурси за България;
13. участва в разработването на проек
тобюджета на Министерството, както и в
изпълнението на програмите от програмния
бюджет на Министерството с оглед на функ
ционалната си компетентност.
Чл. 28. Дирекция „Природни ресурси и
концесии“:
1. участва в разработването и провежда
нето на държавната политика и стратегия
по управление на подземните богатства и
развитие на минната индустрия с цел устой
чивото развитие на страната, националната
сигурност и привличането на инвеститори
на територията на Република България, в
континенталния шелф и в изключителната
икономическа зона в Черно море;
2. подпомага министъра при осъществяване
на неговите правомощия за опазването на
земните недра чрез рационално използване
на подземните богатства при търсенето, про
учването, добива и първичната им преработка
и управление на минните отпадъци от тези
дейности, включително чрез съгласуване на
цялостни и/или годишни работни проекти;
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3. контролира:
а) спазването на издадените разрешения
за извършване на дейности по управление на
минни отпадъци;
б) воденето на необходимата геолого-марк
шайдерска и статистическа документация
за установяване движението на запасите и
ресурсите на подземни богатства;
в) цялостното изпълнение на договорите
за търсене и проучване и за проучване и на
договорите за предоставяне на концесии за
добив чрез планирани проверки по график и
извънредни проверки;
г) спазването на цялостните и годишните
работни проекти за търсене, проучване, добив
и първична преработка на подземни богатства,
за техническа ликвидация и/или консервация
на геологопроу чвателни и миннодобивни
обекти и за рекултивация на нарушени и
замърсени терени;
д) спазването на цялостните и годишните
проекти за изграждане, експлоатация и закри
ване на съоръжения на минни отпадъци и на
плановете за управление на минните отпадъци;
4. координира и провеж да обществени
поръчки за определяне на изпълнител и за
възлагане изпълнението на инвестиционни и
други проекти за геоложко и геоеколожко изу
чаване на територията на Република България,
в континенталния шелф и в изключителната
икономическа зона в Черно море;
5. подпомага министъра при управлението
на Националния геоложки фонд, Национал
ното скално фондово хранилище и на специ
ализираните информационни системи за дан
ните от геоложките изследвания, търсенето,
проучването и добива на подземни богатства;
6. организира набирането, поддържането
в актуално състояние и съхраняването на
данните по чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за
кадастъра и имотния регистър, както и съз
даването и поддържането на специализирани
карта, регистри и информационна система въз
основа на тези данни и въз основа на данни
от кадастъра за:
а) разрешенията за търсене и проучване и
за проучване, и
б) предоставените концесии за добив на
подземни богатства;
в) откритията и находищата на подземни
богатства;
7. поддържа публичен регистър на опе
раторите и на издадените разрешителни по
чл. 22е, ал. 4 ЗПБ;
8. организира съставянето и воденето на
Национален баланс на запасите и ресурсите
на подземни богатства за всички видове под
земни богатства по ЗПБ;
9. организира и подготвя издаването на
удостоверения за регистрирани открития на
находища;
10. организира създаването на метадан
ни за масивите от пространствени данни и
услугите за тях в областта на геологията,
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въглеводородите като енергийни източници
и минералните ресурси в съответствие със
Закона за достъп до пространствените данни;
11. извършва предвидените в ЗПБ действия,
включително като организира и провежда
конкурси и търгове, води преговори и подготвя
документи за предоставяне на разрешения за
търсене и проучване и за проучване на под
земни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1, 2, 4 – 7
ЗПБ след одобрение от Министерския съвет
и подготвя проекти на договори в случаите,
определени със закона;
12. създава необходимата организация и
подготвя проекти на предложенията пред
Министерск и я съвет за п редоставяне на
разрешения за търсене и проу чване и за
проучване на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1 ЗПБ в континенталния шелф и в изклю
чителната икономическа зона в Черно море
за предоставяне на разрешения за търсене и
проучване и за проучване на нефт и природен
газ на територията на Република България,
в континенталния шелф и в изключителната
икономическа зона в Черно море, както и за
предоставяне на концесии за добив на под
земни богатства по чл. 2 ЗПБ;
13. създава организация и участва при
подготовката и провеждането на конкурси и
търгове и воденето на преговори по реда на
действащото законодателство;
14. подготвя необходимите документи за
предоставяне на права за управление на минни
отпадъци по реда на ЗПБ;
15. организира дейността по предоставяне
на концесии за изграждане на хидроенергийни
обекти съгласно Закона за концесиите;
16. подпомага министъра в качеството
му на компетентен орган по прилагането на
Директива 2006/21/ЕО на Европейския парла
мент и на Съвета от 15 март 2006 г. относно
управлението на отпадъците от миннодобив
ните индустрии и за изменение на Директива
2004/35/ЕО, като подготвя от името на ми
нистъра предвидените в директивата доклади
за предоставяне на Европейската комисия;
17. организира и участва в изготвянето и
съгласуването на проекти на нормативни и
други актове в областта на подземните бо
гатства и концесиите;
18. осъществява подготовката и контрола
върху геоложките и геоеколожките изслед
вания, финансирани с държавни средства;
разработване и координиране изпълнението
на международни проекти и програми в об
ластите геоинформатика, търсене, проучване
и добив на подземни богатства и опазване на
земните недра;
19. планира и следи аналитично приходите
и разходите по:
а) концесионната дейност;
б) предоставените разрешения за търсене
и проучване или за проучване на подземни
богатства;
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20. участва в подготовката на информация
и анализи за добива на подземни богатства в
регионален и в международен план;
21. участва в разработването на прогнозите
и проектобюджета на Министерството, както
и в изпълнението на програмите от програм
ния бюджет на Министерството с оглед на
функционалната си компетентност;
22. представлява страната и Министер
ството в областта на геологията и опазването
на земните недра пред Асоциацията на евро
пейските геоложки служби (EuroGeoSurveys),
както и пред други сродни структури в Европа
и в света;
23. участва в работата на работна група
№ 14 „Енергетика“, както и излъчва свои пред
ставители в работни групи към Европейската
комисия в областта на устойчивото развитие
на минералните ресурси (Raw Materials Supply
Group, DG Enterprises и Supply DG Environment)
и в работата на международни организации;
24. представлява страната и Министерство
то в „Интерокеанметал“;
25. участва чрез свои представители в
експертната група към Икономическата ко
мисия на ООН за Европа по ревизиране и
актуализиране на рамковата Класификация на
запасите и ресурсите на подземни богатства;
26. участва в подготовката на програмите
за геоложки изследвания в Антарктида в
района на Българската антарктическа база
„Св. Климент Охридски“;
27. създава необходимата организация и
подготвя проекти на предложения пред Ми
нистерския съвет за одобряване на разрешения
за проучване и на разрешения за съхранение
на въглероден диоксид в геоложки формации
и подготвя издаването на разрешенията след
одобрението им от Министерския съвет;
28. организира създаването и воденето на
специализирани карти и регистри по Закона за
съхранение на въглероден диоксид в земните
недра, както следва:
а) специализирана карта и регистър на
издадените разрешения за проучване;
б) специализирана карта и регистър на
издадените разрешения за съхранение, вклю
чително специализирана карта на местата за
съхранение и на заобикалящите ги комплекси
за съхранение, включително карти и профи
ли на тяхното пространствено положение и
наличната за тях информация;
в) специализирана карта и регистър на
всички затворени места за съхранение и на
заобикалящите ги комплекси за съхранение,
включително карти и профили на тяхното
пространствено положение и наличната ин
формация;
29. участва в изготвянето и предоставя
нето на Европейската комисия на доклади
за изпълнението на Закона за съхранение на
въглероден диоксид в земните недра.
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Чл. 29. (1) Дирекция „Управление при кри
зисни ситуации и защита на информацията“:
1. участва в дейностите, свързани с фор
мирането на държавната политика в областта
на защитата при бедствия, както и във връзка
с разработване, актуализиране, съгласуване
и прилагане на националните документи и
нормативна уредба по защитата при бедствия;
2. организира защитата при бедствия в
съответствие с нормативно делегираните
правомощия на министъра;
3. разработва и поддържа Плана за защита
при бедствия на Министерството, осъществява
координацията и изпълнението му и подпомага
дружествата от системата на енергетиката при
разработване и поддържане на аварийните
им планове и/или на плановете за защита
на пребиваващите;
4. организи ра установяването на к ри
тичните инфраструктури и обектите им в
секторите от компетентността на министъра
и осъществява дейностите по контрола на
тяхната защита;
5. установява и означава европейските кри
тични инфраструктури в сектор Енергетика
и подсекторите му и осъществява дейностите
по контрола на тяхната защита;
6. събира, анализира и обобщава инфор
маци ята за опасностите, уязвимостите и
рисковете на критичните инфраструктури и
обектите им в сектор Енергетика, извършва
оценката и контрола на опасностите в под
секторите от сектор Енергетика с означена
европейска критична инфраструктура и под
готвя докладите до Европейската комисия
относно видовете уязвими места, опасностите
и рисковете за сектора;
7. предлага за определяне стратегическите
обекти и дейности от значение за национал
ната сигурност и от национално значение в
секторите от компетентността на министъра;
8. осъществява дейностите по защита на
националната сигурност от компетентността
на министъра, като изисква необходимата
информация и изготвя доклади, становища,
анализи и предложения;
9. разработва план за привеждане от мирно
във военно положение на Министерството и
организира изпълнението на мероприятията
по подготовката за работа във военно време
в съответствие с Директивата за привеждане
на страната в готовност за работа във военно
време;
10. организира, разработва и поддържа
Военновременния план на Министерството
към Държавни я военновременен план за
гарантиране производството, ремонта и дос
тавката на основна военна продукция и на
стоки и услуги от стратегическо значение за
населението и отбраната на страната, като
подпомага ръководството на Министерството
при въвеждането му;
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11. организира непрекъснато денонощно
деж у рст во за оповестяване, наблюдение,
анализ, оценка на обстановката и обмен на
информация при привеждане от мирно във
военно положение, бедствия, аварии, кризи
и извънредни ситуации в системата на Ми
нистерството;
12. осъществява дейности, произтичащи
от компетентността на министъра, свързана
с контрола по състоянието на водните обекти
и водностопанските системи и съоръжения,
като набира, обобщава и анализира необхо
димата информация;
13. поддържа бази данни за обектите от
критичната инфраструктура и на останалите
потенциално опасни обекти от системата на
Министерството;
14. поддържа регистри и база данни за
юридически лица и еднолични търговци – по
тенциа лни производители/доставчици на
основна гражданска продукция и услуги от
национално и отраслово значение за военно
време, и предлага създаването на военно
временни запаси в търговските дружества от
системата на енергетиката;
15. проектира, изгражда, поддържа и екс
плоатира комуникационно-информационна
система (КИС) за връзка между пунктовете
за управление и обектите от системата на
енергетиката при извънредни ситуации, во
енно положение и/или положение на война и
участва в поддържането и експлоатацията на
пунктовете за управление на Министерството;
16. контролира дейностите по създаване,
съхраняване, обновяване и възстановяване на
запаси от нефтопродукти съгласно Закона за
запасите от нефт и нефтопродукти (ЗЗНН),
които сe поддържат от енергийните пред
приятия по реда на чл. 85, ал. 1 и чл. 128 от
Закона за енергетиката;
17. организира и отговаря за правилното съх
раняване, създаване, приемане, предоставяне
и пренасяне на класифицираната информация;
18. участва при провеждането на всички
мероприятия по защитата на класифицираната
информация, предвидени в ЗЗКИ и в актовете
по прилагането му;
19. регистрира и води на отчет движението
на класифицирана информация;
20. осигурява дейността на регистратурите
за класифицирана информация; осигурява
съхранението и обмена на информация от
НАТО, ЕС и друга чуждестранна класифи
цирана информация в областта на междуна
родните отношения;
21. участва в разработването на прогнозите
и проектобюджета на Министерството, както
и в изпълнението на програмите от програм
ния бюджет на Министерството с оглед на
функционалната си компетентност.
(2) Дирекция „Управление при кризисни
ситуации и защита на информацията“ се
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ръководи от служителя по сигурността на
информацията, който е на пряко подчинение
на министъра.
Чл. 30. Дирекция „Сигурност на енерго
снабдяването“:
1. подпомага министъра при провеждането
на държавната политика по отношение на
сигурността на снабдяването с енергия;
2. при необходимост предлага на министъра
изграждане на нови мощности за производство
на електрическа енергия по Закона за енер
гетиката и Закона за безопасно използване
на ядрената енергия (ЗБИЯЕ);
3. осъществява изпълнението на контрол
ните функции на министъра във връзка с
техническото състояние и експлоатацията
на енергийните обекти и предлага адекватни
коригиращи мерки за подобряване на тех
ническата експлоатация и безопасност при
работа в електрическите/неелектрическите
уредби на електрически и топлофикационни
централи и мрежи;
4. участва при изготвянето на технически
правила и нормативи за устройството и безо
пасната експлоатация на преносните и разпре
делителните газопроводи, на съоръженията,
инсталациите и уредите за природен газ, на
нефтопроводите и нефтопродуктопроводите
на територията на Република България;
5. контролира изпълнението на програмите
за есенно-зимната подготовка на енергийните
дружества;
6. участва в разработването на нормативи
за резервите на горива, необходими за си
гурно енергоснабдяване, които се набират и
поддържат от енергийните производители;
7. разработва и предлага за утвърждаване
от министъра на задължителни показатели
за степента на надеждност на снабдяването
с електрическа енергия;
8. подпомага министъра при въвеждане на
ограничителен режим и временно прекъсване
на снабдяването с енергия;
9. разработва и предлага за утвърждаване
от министъра на алгоритми за определяне
на количествата електрическа енергия от
комбинирано производство;
10. подпомага министъра при провеждане
на държавната политика в областта на разви
тие на ядрената инфраструктура, управление
на радиоактивните отпадъци, управление на
отработеното ядрено гориво и извеждане от
експлоатация на ядрени съоръжения;
11. организира и координира дейностите
при подготовка на предложение за изграждане
на национално хранилище за съхраняване и/
или погребване на радиоактивни отпадъци по
ЗБИЯЕ и осъществява мониторинг на дейности
те по неговото изграждане и експлоатация;
12. изготвя, координира и осъществява мо
ниторинг на изпълнението на стратегически
планове и програми в областта на извеждане
от експлоатация на ядрени съоръжения;
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13. осъществява мониторинг на изпълне
нието и координира мерките, произтичащи
от задължения по международни договори и
инициативи в областта на ядрената енергетика
и управлението на радиоактивните отпадъци,
включително дейности по проекти, финан
сирани от Международен фонд „Козлодуй“;
14. осъществява мониторинг и координира
мерките по изпълнението на програми за по
вишаване на безопасността и надеждността,
удължаване срока на експлоатация, изграж
дането и извеждането от експлоатация на
ядрени съоръжения;
15. осъществява изпълнението на контрол
ните функции на министъра във връзка с реда
и техническите условия за топлоснабдяване,
прекратяване на топлоподаването и прилага
не на дяловото разпределение на топлинната
енергия;
16. поддържа публичен регистър на лицата,
извършващи услугата дялово разпределение;
17. подпомага министъра при разработване
и предлагане на обща годишна квота за задъл
жително изкупуване на електрическа енергия
от производители, ползващи местни първични
източници (на гориво), до 15 на сто от цялата
първична енергия, необходима за производ
ството на електрическа енергия, консумирана
в страната, за всяка календарна година по
съображения за сигурност на снабдяването;
18. предлага на министъра за утвърждаване
нова референтна пазарна цена за следващата
календарна година на емисиите от въглероден
диоксид в срок до 1 юли на текущата година
в изпълнение на Националния план за ин
вестиции на Република България за периода
2013 – 2020 г.;
19. организира и координира периодичен
преглед и актуализация на Националната
стратегия за управление на отработеното яд
рено гориво и на радиоактивните отпадъци и
осъществява мониторинг на изпълнението на
стратегията за управление на отработеното
ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци;
20. участва в дейностите на работни гру
пи, консултативни комитети и съвети към
ЕК и Съвета на ЕС от компетентността на
дирекцията, произтичащи от членството на
Република България в ЕС, и в разработването
на документи за изпълнение на директиви на
ЕС в част „Енергетика“;
21. участва в работни групи по обследва
не на причините за крупни аварии и груби
технологични нарушения при експлоатацията
на енергийни обекти;
22. участва в разработването на прогнозите
и проектобюджета на Министерството, както
и в изпълнението на програмите от програм
ния бюджет на Министерството с оглед на
функционалната си компетентност;
23. организира и контролира изпълнението
на Националния план за инвестиции на Ре
публика България за периода 2013 – 2020 г. и
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подготвя за ЕК, считано от 2014 г. ежегодно,
обобщен доклад за неговото изпълнение въз
основа на докладите на енергийните пред
приятия, за които възникват задължения
съгласно този план;
24. въз основа на приети критерии из
готвя анализ на националния потенциал за
високоефективно комбинирано производство
и оценява постигнатия напредък от увелича
ване дела на високоефективното комбини
рано производство в брутното потребление
на електрическа енергия на всеки 4 години
и го публикува на интернет страницата на
Министерството;
25. утвърждава техническите задания на
инвестиционните проекти, включени в На
ционалния план за инвестиции на Република
България за периода 2013 – 2020 г.;
26. подпомага министъра при провежда
нето на енергийната политика, насочена към
задоволяване потребностите на обществото от
електрическа и топлинна енергия, природен
газ, нефтопродукти и твърди горива въз основа
на общите прогнозни енергийни баланси и в
съответствие с приетата от Народното събрание
Енергийна стратегия на Република България;
27. подпомага министъра при провеждането
на държавната политика, свързана с дейности
те по пренос на нефт и нефтопродукти чрез
тръбопроводи за пренос на и през територията
на страната.
Чл. 31. Дирекция „Корпоративно управле
ние в енергетиката“:
1. изготвя проекти на актове, с които ми
нистърът упражнява правата на собственост на
държавата в търговски дружества с държавно
участие в капитала – протоколни решения,
пълномощни за участие в общи събрания на
акционерите или съдружниците, договори за
възлагане на управлението и на контрола;
2. анализира финансово-икономическото
състояние на търговски дружества с повече
от 50 на сто държавно участие в капитала и
подготвя цялата документация, свързана с одоб
ряването на годишните им финансови отчети;
3. дава становища по предложенията на
едноличните търговски дружества за раз
поредителни сделки с дълготрайни активи;
за отдаване под наем на недвижими имоти;
за придобиване или разпореждане с дялове
и акции; за сключване на договори за кре
дит, за съвместна дейност и за поемане на
менителнични задължения; предоставяне на
разрешения за учредяване на залог и/или ипо
тека върху дълготрайни материални активи,
както и становища и предложения относно
одобряване избора на застраховател преди
сключването на договор за задължително
застраховане на имущество;
4. подготвя методически и организира
разработването и актуализирането на биз
нес програмите на едноличните търговски
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дружества, анализира тяхното изпълнение и
контролира изпълнението на заложените в
тях икономически показатели;
5. упражнява мониторинг върху корпора
тивното управление на търговските друже
ства с повече от 50 на сто държавно участие
в капитала, организира осъществяването и
оказва съдействие при контактите с органите
на Агенцията за държавна финансова инспек
ция, Националната агенция за приходите,
Комисията за финансов надзор, Изпълнител
на агенция „Главна инспекция по труда“ и с
други държавни органи;
6. води регистъра по чл. 35 от Правилника
за реда за упражняване правата на държавата
в търговските дружества с държавно участие
в капитала (ПРУПДТДДУК), приет с Поста
новление № 112 на Министерския съвет от
2003 г. (обн., ДВ, бр. 51 от 2003 г.; изм. и доп.,
бр. 59 от 2003 г.; Решение № 8260 на Върхов
ния административен съд от 2005 г. – бр. 79
от 2005 г.; изм. и доп., бр. 54 от 2006 г., бр. 15
от 2007 г., бр. 103 от 2008 г., бр. 39 и 93 от
2009 г., бр. 22, 29 и 72 от 2010 г., бр. 68 от
2011 г. и бр. 49 от 2013 г.);
7. наблюдава и предприема действия по
запазване на държавните интереси в търгов
ските дружества с миноритарно държавно
участие в капитала им;
8. участва в разработването или дава стано
вища по проекти за усъвършенстване на нор
мативната база, регламентираща търговските
и индустриалните отношения, управлението
на държавното участие, приватизацията и
други, с оглед отрасловата компетентност на
министъра;
9. изготвя цялостната документация по
преструктуриране на държавното участие в
капитала на търговски дружества с държавно
участие чрез преобразувания, увеличаване/
намаляване на капитала и др.;
10. организира и подготвя дейността на
министъра по прекратяване чрез ликвидация
на дружества, в които министърът упраж
нява правата на собственост на държавата
в капитала, при вземането на решения за
прекратяване на процедура по ликвидация
и продължаване дейността на търговските
дружества или тяхното преобразуване;
11. осъществява мониторинг на процедурите
по ликвидация на търговските дружества с над
50 на сто държавно участие, в които минис
търът упражнява правата на собственост на
държавата в капитала, от прекратяването им
до заличаването им от търговския регистър;
12. организира и координира дейността по
тристранното партньорство с работодателски
те и синдикалните организации;
13. съхранява договорите и документите
по сключени с министъра в качеството му
на приватизиращ орган сделки за търговски
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дружества от сектор Енергетика; извършва
анализи и оценки и предоставя информация и
преписи от документи по сделки в отговор на
заявления и сигнали от заинтересовани лица.
Раздел IХ
Организация на работата в Министерството
Чл. 32. Вътрешните правила за организация
на дейностите в Министерството, пропускател
ният режим и други специфични разпоредби,
засягащи дейността на Министерството, се
утвърждават с акт на министъра по предло
жение на главния секретар.
Чл. 33. (1) Работното време на служите
лите при петдневна работна седмица е 8 часа
дневно и 40 часа седмично.
(2) Работното време на служителите по ал. 1
се определя в границите от 7,30 до 18,30 ч.
със задължително присъствие в периода от
10,00 до 16,00 ч. и с обедна почивка 30 минути
между 12,00 и 13,00 ч.
(3) Работното време на служителите по
ал. 1 се определя с вътрешен акт при отчитане
спецификите на административните звена и
задължителното отработване на установените
8 часа дневно.
(4) Работното време на административните
звена, които осъществяват административно
обслужване на гражданите, e от 9,00 до 17,30 ч.
Чл. 34. Приемното време на министъра
за изслушване на граждани и представители
на организации и юридически лица относно
предложения и сигнали се оповестява на ин
тернет страницата, както и на указателните
табла в сградите на Министерството.
Чл. 35. (1) Приемът на граждани и пред
ставители на организации и юридически лица
и изслушването на техните предложения и
сигнали се извършват в приемната на Ми
нистерството, като информация за приемните
дни се оповестява на интернет страницата,
както и на указателните табла в сградите на
Министерството.
(2) Предложенията и сигналите – писмени
и устни – могат да бъдат подадени лично или
чрез упълномощен представител. Подадените
предложения и сигнали се регистрират по ред,
определен с акт на министъра.
(3) Не се образува производство по ано
нимни предложения и сигнали, както и по
сигнали, отнасящи се до нарушения, извър
шени преди повече от две години.
(4) За анонимни предложения и сигнали се
считат тези, в които не са посочени:
1. трите имена и адрес – за физически лица;
2. наименованието на организацията или
юридическото лице, изписани на български
език, седалището и последният посочен в
съответния регистър адрес на управление и
електронният адрес, ако има такъв;
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3. предложения и сигнали, които, въпреки
че съдържат реквизитите по т. 1 – 2, не са под
писани от автора или от негов представител
по закон или пълномощие.
(5) За сигнали, отнасящи се до наруше
ния, извършени преди повече от две години,
се считат тези, които се отнасят за факти
и събития, случили се преди повече от две
календарни години преди подаването или за
явяването на сигнала, установено чрез датата
на подаването или заявяването в приемната
или в деловодството на Министерството.
(6) Предложения за усъвършенстване на
организацията и дейността на администра
тивните структури към министъра могат да
се правят до техните ръководители. Преписи
от тези предложения могат да се изпращат и
до министъра.
(7) Сигнали за злоупотреби с власт и ко
рупция, лошо управление на държавното иму
щество или за други незаконосъобразни или
нецелесъобразни действия или бездействия на
административните органи или длъжностни
лица в съответната администрация, с които се
засягат държавни или обществени интереси,
права или законни интереси на други лица,
могат да се подават до:
1. министъра, когато сигналът се отнася
до служители на Министерството;
2. министъра, когато сигналът се отнася до
ръководители на административни структури
към министъра;
3. съответните ръководители на адми
нистративни структури, когато сигналът се
отнася до служители на тези структури, или
до министъра;
4. Министерския съвет, когато сигналът се
отнася до министъра като административен
орган; по преценка на подателя сигналът може
да бъде подаден и чрез министъра.
(8) Предложенията и сигналите, които са
подадени до некомпетентен орган, се препра
щат на компетентните органи не по-късно
от 7 дни от постъпването им, освен когато
има данни, че въпросът вече е отнесен и до
тях. За препращането се уведомява подалият
сигнала или предложението.
Чл. 36. (1) Директорите на дирекции и
ръководителите на основни административни
звена, пряко подчинени на министъра, ръко
водят, организират, контролират, планират,
координират, отчитат се и носят отговорност
за дейността и за изпълнението на задачите
на съответната дирекция и административно
звено в съответствие с определените с пра
вилника функции.
(2) Освен определените с правилника
функции дирекциите изпълняват и други
задачи, възложени им от министъра в кръга
на дейността му.
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Чл. 37. (1) Правата и задълженията на
служителите в Министерството, както и изис
кванията за заемане на съответната длъжност
се определят в длъжностни характеристики,
които се утвърждават от главния секретар.
(2) Държавните служители и лицата, рабо
тещи по трудово правоотношение в Минис
терството, изпълняват възложените им задачи
и отговарят пред прекия си ръководител за
изпълнението на работата съобразно длъж
ностните си характеристики.
Чл. 38. (1) За изпълнение на определени за
дачи, свързани с дейността на Министерството,
могат да бъдат привличани временно нещатни
сътрудници в качеството им на експерти.
(2) Правата и задълженията на лицата по
ал. 1 се определят в акта за привличането им
и/или в сключения с тях договор от министъра.
Чл. 39. За образцово изпълнение на слу
жебните си задължения служителите могат
да бъдат награждавани с отличия.
Приложение към
чл. 6, ал. 8
и чл. 11, ал. 3
Численост на персонала в организационните
структури и административните звена в Министерството на енергетиката – 211 щатни бройки
Политически кабинет
в т.ч.:
съветници, експертни и технически съ
трудници
Главен секретар
Инспекторат
дирекция „Вътрешен одит“
Финансов контрольор
Обща администрация
в т.ч.:
дирекция „Финанси и управление на соб
ствеността“
дирекция „Правна“
дирекция „Административно обслужване
и човешки ресурси“
дирекция „Информационно и комуника
ционно осигуряване“
дирекция „Връзки с обществеността и
протокол“
Специализирана администрация
в т.ч.:
дирекция „Енергийни стратегии и поли
тики за устойчиво енергийно развитие“
дирекция „Управление на проекти в енер
гетиката“
дирекция „Енергийно сътрудничество“
дирекция „Природни ресурси и концесии“
дирекция „Управление при кризисни си
туации и защита на информацията“
дирекция „Сигурност на енергоснабдя
ването“
дирекция „Корпоративно управление в
енергетиката“

11
6
1
5
5
1
49
13
13
11
6
6
139
19
13
13
50
12
19
13
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УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК
на Министерството на туризма
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се уреждат основните
въпроси, свързани с функциите, организацията
на работа и числеността на персонала на Ми
нистерството на туризма, наричано по-нататък
„Министерството“, на неговите организаци
онни структури и административни звена.
Чл. 2. (1) Министерството на туризма е
юридическо лице на бюджетна издръжка със
седалище София, ул. Съборна 1.
(2) Министерството на туризма е орга
низирано в дирек ции, които подпомагат
министъра на туризма при осъществяване
на правомощията му, осигуряват технически
дейността му и извършват дейности по адми
нистративното обслужване на юридическите
лица и гражданите.
Г л а в а

в т о р а

ПРАВОМОЩИЯ НА МИНИСТЪРА
НА ТУРИЗМА
Раздел I
Общи положения
Чл. 3. (1) Министърът на туризма, нари
чан по-нататък „министъра“, е централен
едноличен орган на изпълнителната власт,
който разработва, организира, координира и
контролира осъществяването на държавната
политика в областта на туризма.
(2) Министърът ръководи и представлява
Министерството.
Чл. 4. (1) При осъществяване на поли
тическата програма на правителството, при
разработване на проекти на нормативни ак
тове и при изпълнение на правомощията си
министърът се подпомага от двама замест
ник-министри.
(2) Министърът делегира с писмена запо
вед правомощия на заместник-министрите и
определя техните функции.
(3) Функциите на министъра в негово от
съствие от страната или когато ползва законо
установен отпуск, се изпълняват от определен
с писмена заповед за всеки конкретен случай
заместник-министър.
Раздел II
Правомощия на министъра
Чл. 5. (1) Въз основа на Конституцията
на Република България и в изпълнение на
законите минист ърът самостоятелно или
съвместно с други органи на властта и/или
обществени организации:
1. ръководи, координира и контролира
осъществяването на държавната политика в
областта на туризма;
2. определя стратегическите цели и прио
ритети на политиката в областта на туризма
в рамките на своите правомощия, организира
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и координира разработването на стратегии и
програми за постигането им и осъществява
контрола върху изпълнението им;
3. разработва и контролира изпълнението на
Националната стратегия за устойчиво развитие
на туризма и на стратегии за развитие на от
делни видове туризъм, както и краткосрочни
програми и планове за прилагането им;
4. осъществява координацията и взаимо
действа с организациите за управление на
ту ристическите райони при реализацията
на националната маркетингова стратегия и
разработването на маркетинговите стратегии
на туристическите райони;
5. обсъжда политиката в областта на ту
ризма с туристическите сдружения, вписани
в Националния ту ристически регистър, с
работодателските организации, потребител
ските асоциации и с други неправителствени
организации и осигурява активното взаимо
действие с тях при разработването, контрола
и наблюдението на отделни програми и про
екти за осъществяването є;
6. разработва и утвърж дава концепция
за туристическо райониране на страната;
осъществява надзор върху дейността на орга
низациите за управление на туристическите
райони и подпомага тяхната дейност;
7. организира извършването на маркетин
гови проучвания на основни и перспективни
пазари за българския туристически продукт,
както и проучвания в сферата на туристиче
ската реклама и анализи на ефективността;
8. взаимодейства с организациите за уп
равление на туристическите райони и осъ
щест вява на дзор върх у изп ъ лнението на
дейностите им;
9. организира, координира и контролира
преговорите, сключването и изпълнението на
многостранни и двустранни международни
договори в областта на туризма, както и други
договори в областите на своята дейност;
10. ръководи разработването и осъществява
политиката на Министерството за участие в
програми и проекти, финансирани със средства
от Европейския съюз (ЕС), международни
финансови институции и други донори;
11. представлява Република България пред
международните органи и организации в об
ластта на туризма, изпълнява и координира
изпълнението на задълженията на Република
България, произтичащи от членството є в
международни органи и организации;
12. разработва и контролира изпълнението
на годишната програма за разходване на сред
ствата за държавното финансово подпомагане
на развитието на туризма, включително на
годишната програма за национална туристи
ческа реклама;
13. подпомага дейността по привличане на
инвестиции и съдейства за реализиране на
проекти за устойчиво и балансирано разви
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тие на туризма на национално, регионално и
местно ниво, включително за изграждането
и развитието на инфраструктурата, свързана
с туризма;
14. популяризира българския туризъм в
чужбина;
15. създава регулация за статута и управ
лението на националните курорти;
16. подпомага задграничните представител
ства на Република България чрез аташетата
по туризма;
17. взаимодейства с компетентните дър
жавни органи и с териториалните органи на
изпълнителната власт, организира и коор
динира съвместната дейност при провежда
нето на националната политика в туризма,
финансовото осигуряване и изпълнение на
стратегиите и програмите;
18. разработва и съдейства за въвеждането
на доброволни системи за сертифициране
на качеството и устойчивото туристическо
развитие;
19. създава национална мрежа от туристи
чески информационни центрове, функциони
ращи въз основа на единни стандарти и на
основата на публично-частно партньорство;
20. организира поддържането на Един
ната система за туристическа информация,
включително воденето, актуализирането и
поддържането на Националния туристически
регистър;
21. извършва регистрацията на туропера
торите и туристическите агенти;
22. определя категорията на туристически
обекти в предвидените със закон случаи;
23. сертифицира туристическите обекти в
предвидените със закон случаи;
24. определя вида и безопасността на ски
пистите;
25. ръководи и председателства Национал
ния съвет по туризъм и издава правилник за
организацията на дейността му;
26. определя съставите и издава правилни
ците за дейността на Експертната комисия по
регистрация на туроператори и туристически
агенти (ЕКРТТА) и на Експертната комисия
по категоризация и сертификация на турис
тически обекти (ЕККСТО);
27. организира и координира контрола
върху качеството на туристическия продукт;
28. осигурява дейността на Националния
туристически информационен център;
29. поддържа, актуализира и популяризира
Националния туристически интернет портал;
30. разработва и осъществява комуника
ционни кампании на вътрешния и на чуж
дестранни пазари;
31. организира участието на Република
България в международни туристически изло
жения, панаири и прояви, свързани с туризма;
32. налага глоби и имуществени санкции
в предвидените със закон случаи;
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33. прави предложения за изменение на
действащи и за приемане на нови нормативни
актове в областта на правомощията си;
34. представя в Министерския съвет ежего
ден доклад за дейността на Министерството;
35. осъществява и дру ги правомощи я,
възложени му със закон или с акт на Ми
нистерския съвет.
(2) При осъществяване на своята дейност
министърът може да създава съвети като
експертни консултативни звена за решаване
на проблеми от специалната му компетент
ност, както и работни групи за изпълнение
на конкретни задачи.
(3) При осъществяване на дейността си
министърът издава правилници, наредби,
инструкции и заповеди.
Раздел III
Политически кабинет
Чл. 6. (1) Министърът образува на свое
пряко подчинение политически кабинет, който
го подпомага при формулирането и разработ
ването на конкретни решения за провеждане
на правителствената политика в сферата на
неговите правомощия, както и при предста
вянето на тази политика пред обществото.
(2) Политическият кабинет има съвещател
ни и информационно-аналитични функции,
обобщава оценките за състоянието и перспек
тивите за развитие на туризма, предлага про
грами за постигане целите на туристическата
политика и дава насоки за разработване на
прогнози и стратегии за успешното є развитие.
(3) Политическият кабинет включва за
местник-министрите, началника на кабинета,
парламентарния секретар и служителя, осъ
ществяващ протоколни функции и връзките
с обществеността.
(4) Политическият кабинет:
1. подпомага министъра при изготвянето
на решения, осигуряващи провеждането на
правителствената политика в сферата на пра
вомощията му и при представянето є пред
обществото;
2. предлага на органа на изпълнителната
власт стратегически приоритети, цели и ре
шения, свързани с неговата компетентност,
и следи за тяхното изпълнение;
3. организира и осъществява връзките на
министъра с другите държавни органи и с
обществеността.
(5) Министърът определя със заповед функ
циите на членовете на политическия кабинет.
(6) Работата на политическия кабинет се
организира от началника на кабинета.
(7) Общата численост на политическия
кабинет е посочена в приложението.
Чл. 7. Заместник-министрите подпомагат
министъра при осъществяването на политиче
ската програма на правителството в областта
на туризма, при разработването на проекти
на нормативни актове и при изпълнението
на правомощията му.
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Чл. 8. Началникът на политическия ка
бинет:
1. организира работата на политическия
кабинет на министъра, участва в съвещанията,
ръководени от началника на политическия
кабинет на министър-председателя, и коорди
нира работата си с политическите кабинети на
останалите членове на Министерския съвет;
2. изготвя седмичната работна програма
на министъра по повод на негови посещения,
срещи и пътувания и координира подготов
ката на докладите и необходимите материали
за срещите и международните участия на
министъра;
3. осъществява връзките с другите членове
на Министерския съвет, с представители на
държавните органи и с органите на местното
самоуправление, с политически и обществени
организации и с граждани.
Чл. 9. (1) Парламентарният секретар:
1. организира връзките на министъра с
Народното събрание, с парламентарните
групи, с постоянните и временните комисии
на Народното събрание и с политическите
партии и го представлява пред тях;
2. изпълнява основните си функции, като:
а) осигурява материалите от дейността на
Народното събрание и на неговите комисии;
б) предоставя необходимата информация
на народните представители и на парламен
тарните групи;
в) координира, участва и контролира под
готовката на отговорите във връзка с парла
ментарния контрол;
г) проследява законопроектите от стадий
на работна група до внасянето им в Народ
ното събрание, като информира министъра за
всички предложения за промени в текстовете
на законопроектите, отнасящи се до отрасъла,
и съдейства за отстраняване на възникнали
проблеми.
(2) Парламентарният секретар координира
работата си с парламентарния секретар на
Министерския съвет.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ
НА РАБОТАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО
Раздел I
Общи положения
Чл. 10. (1) Министерството е структури
рано в една главна дирекция, 6 дирекции,
инспекторат и финансов контрольор.
(2) Общата численост на персона ла в
организационните структури и в админи
стративните звена на Министерството е 100
щатни бройки.
(3) Разпределението на общата численост
по ал. 2 е посочено в приложението.
Чл. 11. Министърът:
1. утвърждава структурата на администра
тивните звена и длъжностното разписание на
длъжностите на Министерството по предло
жение на главния секретар;
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2. прилага съответните процедури за подбор
и наемане на служителите в Министерството,
включително осигурява извършването на съ
ответните процедури за кариерно развитие и
израстване на служителите в Министерството.
Раздел II
Главен секретар
Чл. 12. (1) Главният секретар се назначава
от министъра и осъществява административ
ното ръководство на Министерството.
(2) Главният секретар координира и кон
тролира административните звена за точното
спазване на нормативните актове и на за
конните разпореждания на министъра, като:
1. отговаря за планирането и отчетността
при изпълнение на ежегодните цели на ад
министрацията;
2. организира, ръководи, координира, кон
тролира, отчита се и носи отговорност пред
министъра за дейността и за изпълнението
на задачите на администрацията;
3. организира разпределянето на задачите
за изпълнение меж ду административните
звена на Министерството, за което може да
издава заповеди;
4. осъществява вътрешноведомствената
организация на работа на администрацията,
за което може да издава заповеди;
5. координира и контролира дейността по
ползването и управлението на държавната
собственост, предоставена на Министерството;
6. създава условия за нормална и ефективна
работа на звената в Министерството;
7. осъществява общия контрол за изпъл
нението на възложените задачи;
8. осъществява взаимодействие с главния
секретар на Министерския съвет;
9. утвърждава длъжностните характерис
тики на служителите;
10. организира работата с предложенията
и сигналите в съответствие с разпоредбите
на глава осма от Административнопроцесу
алния кодекс.
(3) Министърът може с писмена заповед
да възложи и други функции и задачи на
главния секретар.
Раздел III
Инспекторат
Чл. 13. (1) Инспекторатът е на пряко подчи
нение на министъра и подпомага изпълнението
на контролните му функции при провеждането
на държавната политика, като осъществява
административен контрол върху дейността на
организационните структури, административ
ните звена и служителите в Министерството.
(2) Инспекторатът извършва проверки по
утвърден от министъра годишен план, както
и извънпланови проверки по ред, определен в
утвърдените от министъра вътрешни правила
за дейността на звеното.
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(3) При изпълнение на функциите си ин
спекторатът се ръководи от принципите на
законност, лоялност, честност, безпристраст
ност, политическа неутралност, отговорност
и отчетност.
(4) Дейността на инспектората е насочена
към всеобхватно, обективно и точно изяснява
не на проверяваните проблеми и предлагане
на мерки за тяхното разрешаване.
(5) Инспекторатът изпълнява контролните
си функции, като:
1. подпомага министъра по отношение на
изпълнението на мерките, произтичащи от
годишните програми за изпълнение на Ин
тегрираната стратегия за превенция и проти
водействие на корупцията и организираната
престъпност;
2. осъществява контрол съгласно Закона
за предотвратяване и установяване на кон
фликт на интереси и предлага на министъра
конкретни действия;
3. осъществява дейности, свързани с мони
торинг, превенция и разкриване на корупци
онни прояви, включително случаи на измами
и нередности в Министерството; прави оценка
на корупционния риск;
4. разглежда и извършва проверки по по
стъпили сигнали за корупционни прояви и
други нарушения, незаконни или неправилни
действия или бездействия на служители в
Министерството и изготвя доклад за резул
татите; анализира причините и условията за
констатираните нарушения и предлага мерки
за отстраняването им; подготвя и изпраща
отговорите до подателите на сигналите;
5. при извършвани проверки анализира
ефективност та на проверяваните обекти,
като предлага и оценка на ефективността на
дейността на проверявания обект;
6. води регистър на декларациите по чл. 12
от Закона за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси (ЗПУКИ) по отно
шение на служителите в администрацията;
7. осъществява и други дейности във връзка
с административния контрол, произтичащи
от нормативни актове или възложени от
министъра.
(6) При осъществяване на своите функции
служителят на инспектората има право да
изисква документи, данни, сведения, справки
и други носители на информация от проверява
ните лица, които са необходими за извършване
на проверките; служителите в Министерството
са длъжни да оказват пълно съдействие на ин
спектора при осъществяване на функциите му.
(7) Инспекторат ът представя ежегоден
отчет на министъра за дейността си през
съответната година.
Раздел IV
Звено „Вътрешен одит“
Чл. 14. (1) Звено „Вътрешен одит“ е на
пряко подчинение на министъра и осъщест
вява вътрешен одит по Закона за вътрешния
одит в публичния сектор.
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(2) Звено „Вътрешен одит“ извършва дей
ността по вътрешен одит на структурите,
програмите, дейностите и процесите в Минис
терството, включително на разпоредителите
със сметки за средства от ЕС, като:
1. планира, извършва и докладва дейността
по вътрешен одит в съответствие със стандар
тите за вътрешен одит в публичния сектор,
Етичния кодекс на вътрешните одитори, Ста
тута на звено „Вътрешен одит“ и утвърдената
от министъра на финансите методология за
вътрешен одит в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска
тригодишен стратегически план и годишен
план за дейността си, които се утвърждават
от министъра;
3. дава независима и обективна оценка на
министъра за състоянието на одитираните
системи за финансово управление и контрол;
4. оценява процесите за идентифициране,
оценяване и управление на риска, въведени
от министъра;
5. проверява и оценява: съответствието
на дейностите със законите, подзаконовите
и вътрешните актове и договори; надежд
ността и всеобхватността на финансовата
и оперативната информаци я; създадената
организация по опазване на активите и ин
формацията; ефективността, ефикасността и
икономичността на дейностите, изпълнението
на задачите, договорите, поетите ангажименти
и постигането на целите;
6. консултира министъра по негово искане,
като предоставя съвети, мнения, обучения и
други с цел да се подобрят процесите на уп
равление на риска и контрола, без да поема
управленска отговорност за това;
7. представя и обсъжда с министъра и с
ръководителите на структурите, чиято дейност
е одитирана, резултатите от всеки извършен
одитен ангажимент и представя одитен доклад;
8. дава препоръки в одитните доклади за
подобряване на адекватността и ефективност
та на системите за финансово управление и
контрол и извършва проверки за проследяване
изпълнението на препоръките съгласно план
за действие, утвърден от министъра или от
упълномощено от него длъжностно лице;
9. изготвя и представя на министъра годи
шен доклад за дейността по вътрешен одит в
съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния
одит в публичния сектор.
(3) Ръководителят на звено „Вътрешен одит“
докладва директно на министъра.
Раздел V
Финансов контрольор
Чл. 15. (1) Финансовият контрольор е
пряко подчинен на министъра и осъществява
предварителен контрол за законосъобразност
съгласно Закона за финансовото управление
и контрол в публичния сектор.
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(2) Финансовият контрольор извършва
необходимите проверки и изразява мнение за
законосъобразност по отношение на финан
совата дейност на Министерството.
(3) Редът и начинът за извършване на
предварителен контрол от финансовия кон
трольор се определят с вътрешни актове в
съответствие с указанията на министъра на
финансите.
Раздел VI
Обща администрация
Чл. 16. Общата администрация е органи
зирана в 3 дирекции:
1. дирекция „Финанси и управление на
собствеността“;
2. дирекция „А дминистративно-правно
обслужване и човешки ресурси“;
3. дирекция „Връзки с обществеността и
протокол“.
Чл. 17. Дирекция „Финанси и управление
на собствеността“:
1. прилага националната бюджетна поли
тика и бюджетно законодателство;
2. осиг у рява финансово -счет оводни те,
бюджетните и стопанските дейности на адми
нистрацията при спазване на Закона за счето
водството, Закона за държавната собственост,
Закона за финансовото управление и контрол
в публичния сектор, Закона за публичните фи
нанси и нормативните актове, регламентиращи
бюджетната политика на Министерството
като първостепенен разпоредител с бюджет и
целеви средства и разпоредител със средства
по международни програми;
3. участва в процеса на управление на
бюджетните средства на Министерството в
съответствие с принципите за законосъобраз
ност, икономичност, ефективност, ефикасност
и публичност, като:
а) следи за спазването на финансовата и
бюджетната дисциплина;
б) извършва правилно оформяне на пър
вични и вторични счетоводни документи и
ги отразява своевременно в счетоводните
регистри;
в) прилага системата за двоен подпис по
отношение на поемането на задължения и
извършването на разходи;
4. обслужва плащанията и транзитните
сметки на Министерството като първосте
пенен разпоредител с бюджет в системата на
Единната сметка;
5. анализира, разпределя и утвърждава
чрез системата на Единната сметка лимита
на разходите на Министерството;
6. изготвя ежемесечните и тримесечните
отчети за касовото изпълнение на бюджета,
на сметките за средствата от Европейския
съюз и на сметките за чужди средства, като
осигурява своевременното им представяне
пред съответните институции;
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7. съставя годишния финансов отчет на
Министерството;
8. разработва проекта на годишен бюджет
и средносрочната бюджетна прогноза на Ми
нистерството съгласно нормативната уредба и
указанията на Министерството на финансите
и в програмен формат;
9. организира, разработва и съставя поимен
ните списъци на инвестиционните програми
и документацията за капиталовите разходи
по бюджета на Министерството;
10. отговаря за правилното управление,
стопанисване и използване на имуществото на
Министерството, организира и извършва го
дишни инвентаризации в установените срокове;
11. осигурява поддръжката на движимото
и недвижимото имущество – държавна соб
ственост, предоставено за управление на Ми
нистерството, като организира и осъществява
извършването на текущи и основни ремонти;
12. организира и осъществява цялостното
техническо обслужване и логистика на звената
в Министерството с транспорт, организаци
онна техника, консумативи и инвентар;
13. отговаря за снабдяването, съхраня
ването, стопанисването и използването на
стоково-материалните ценности;
14. участва при организирането и коорди
нира извършването на дейностите, свързани
с обществените поръчки, като:
а) участва в планирането и отчитането на
обществените поръчки;
б) следи и отговаря за спазването на про
цедурните правила и срокове по отношение на
възстановяване на гаранциите за изпълнение
по сключените договори;
в) води регистър за сключените договори;
г) следи за спазването на сроковете и
изпраща, включително по електронен път,
до изпълнителния директор на Агенцията
по обществени поръчки информацията за
изпълнените и прекратените договори за
обществени поръчки по чл. 5, ал. 1, т. 10 от
Правилника за прилагане на Закона за об
ществените поръчки, приет с Постановление
№ 150 на Министерския съвет от 2006 г. (обн.,
ДВ, бр. 53 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 84 от
2007 г., бр. 3 и 93 от 2009 г., бр. 86 от 2010 г.,
бр. 27 от 2011 г., бр. 17 от 2012 г.; попр., бр. 20
от 2012 г.; изм. и доп., бр. 104 от 2014 г.);
15. осигу рява функционирането и под
дръжката на системите за охранителен и
пропускателен режим, както и поддръжката
и ремонта на пожароизвестителните и пожа
рогасителните системи;
16. организира и осигурява добри санитар
но-хигиенни условия в административните
сгради на Министерството и прилежащите
им терени;
17. участва в поддържането и администри
рането на охранителния и пропускателния
режим в сградите на Министерството.
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Чл. 18. (1) Дирекция „Административноправно обслужване и човешки ресурси“:
1. осъществява процесуалното представи
телство на министъра и на Министерството;
2. разработва проекти на нормативни актове
от компетентността на министъра;
3. дава становища по проекти на норма
тивни актове в областта на туризма, както и
във всички случаи, в които Министерството
е заинтересувано ведомство;
4. изготвя проекти на постановления, раз
пореждания, решения и протоколни решения
на Министерския съвет, свързани с дейността
на Министерството;
5. подготвя становища по конституцион
ни дела, по които заинтересувана страна е
министърът;
6. изготвя становища по проекти на меж
дународни договори;
7. изготвя проекти, съгласува по законо
съобразност или дава становища по законо
съобразността на административните актове,
издавани от министъра или от упълномощено
от него длъжностно лице;
8. изготвя проекти на граж дански до
г овори, с ъгласу ва по за конос ъобразнос т
граждански и трудови договори, сключвани
в Министерството;
9. дава становища по законосъобразност
та на процедури по реда на Закона за об
ществените поръчки, Закона за държавната
собственост, Закона за държавния служител,
Кодекса на труда, Закона за достъп до об
ществена информация и други, провеждани
в Министерството;
10. участва в провеждането на обществени
поръчки, като:
а) следи и отговаря за спазването на про
цедурните правила и срокове по отношение
на изпращане на информация до Регистъра
към Агенцията по обществени поръчки, вклю
чително по отношение на възстановяване на
гаранциите за участие в процедурите;
б) изпраща, включително по електронен
път, до изпълнителния директор на Агенцията
по обществени поръчки информацията по
чл. 5 от Правилника за прилагане на Закона
за обществените поръчки, с изключение на
информацията за изпълнените и прекратените
договори за обществени поръчки;
11. прилага подходящи политики и страте
гии по управлението и развитието на човеш
ките ресурси в държавната администрация
в съответствие със стратегическите цели на
Министерството и за оптимизиране на орга
низационната структура;
12. организира дейността по набирането,
подбора и назначаването на персонала; ор
ганизира и оказва методическа помощ при
провеждането на конкурси за постъпване на
държавна служба в Министерството;
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13. осъщест вява п равно-нормат ивно т о
обсл у ж ване в област та на сл у жебните и
трудовите правоотношения; изготвя всички
актове, свързани с възникването, изменението
и прекратяването на служебните и трудовите
правоотношения, в съответствие с действащо
то законодателство; съставя, води и съхранява
служебните и трудовите досиета;
14. координира и подпомага дейността по
разработване, актуализиране и утвърждаване
на длъжностните характеристики и прилагане
то на процедурите за оценяване изпълнението
на служителите в администрацията;
15. изготвя проекта на годишен план за
обучение на служителите в администрацията
и анализира дейностите по обучението;
16. подготвя становища по проекти на ак
тове във връзка с управлението на човешките
ресурси в държавната администрация;
17. участва в разработването на прогнози
те и проектобюджета на Министерството в
частта численост на персонала и разходвани
те средства за възнаграждения; участва и в
изпълнението на програмите от програмния
бюджет на Министерството с оглед на функ
ционалната си компетентност;
18. поддържа и актуализира съществува
щите бази данни, свързани с управление на
човешките ресурси;
19. осигурява дейността по приемането
на предложения и сигнали от граждани и
представители на организации, включител
но изслушването на техните предложения и
сигнали в определени и предварително опо
вестени дни и часове, съгласно глава осма от
Административнопроцесуалния кодекс;
20. осигурява дейностите по администра
тивното обслужване на физическите и юри
дическите лица на „едно гише“;
21. координира подготовката на матери
алите на Министерството за заседанията на
Министерския съвет;
22. организира и оформя предложенията
на Министерството за включване в законода
телната програма на Министерския съвет и
изготвя периодични отчети за изпълнението є;
23. организира и осъществява деловодната
дейност и цялостното обслужване на доку
ментооборота посредством автоматизирана
информационна система, включваща система
за архивиране и съхраняване на документа
цията на Министерството, и изготвя заверени
копия на документи, съхранявани в архива;
24. организира експертиза за ценността
на документите, съхранявани в архива, тях
ната обработка и предаване в Централния
държавен архив;
25. организира дейността по съгласуването
и внасянето за заседание на Министерския
съвет на проекти на актове, както и поддържа
архив на приетите от Министерския съвет
актове, като организира информирането на
дирекциите относно актовете, отнасящи се
до дейността на Министерството;
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26. организира, администрира и осигурява
техническата поддръжка на информационна
та и комуникационната инфраструктура на
Министерството;
27. организира и осигурява поддръжката
на хардуера и системния софтуер на компю
търната техника на Министерството;
28. осигурява системна поддръжка и ин
тег раци я на комплексни информационни
системи в Министерството, вк лючително
информационните фондове, съдържащи вът
решноведомствена информация;
29. организира управлението на удосто
веренията за електронни подписи в Минис
терството;
30. поддържа служебни регистри на потре
бителите, на компютърната и периферната
техника, на комуникационното оборудване на
Министерството и на използваните софтуерни
продукти и системи;
31. следи за прилагането на стандартите,
политиките и правилата за мрежова и ин
формационна сигурност в Министерството
и отговаря за защитата на интелектуалната
собственост и материалните активи на Ми
нистерството в областта на информационните
и комуникационните технологии; поддържа
опис на всички информационни активи на
Министерството и на присъщия им риск по
отношение на информационната сигурност;
32. разработва и предлага за утвърждаване
от министъра политиките, целите, процедури
те, метриката за оценка на информационната
сигурност и инструкциите, произтичащи от
нормативната уредба, както и всички други
необходими указания и процедури;
33. разследва и анализира инцидентите в
областта на мрежовата и информационната
сигурност, реакциите при инциденти и предлага
действия за подобряване на мрежовата и ин
формационната сигурност в администрацията;
34. периодично (не по-малко от два пъти
годишно) изготвя доклади за състоянието на
информационната сигурност в администра
тивното звено и ги представя на министъра;
35. изготвя проекти на актове, с които ми
нистърът упражнява правата на собственост на
държавата в търговски дружества с държавно
участие в капитала – протоколни решения,
пълномощни за участие в общи събрания на
акционерите или съдружниците, договори за
възлагане на управлението и на контрола;
36. анализира финансово-икономическото
състояние на търговски дружества с повече
от 50 на сто държавно участие в капитала и
подготвя цялата документация, свързана с одоб
ряването на годишните им финансови отчети;
37. упражнява мониторинг върху корпора
тивното управление на търговските друже
ства с повече от 50 на сто държавно участие
в капитала, организира осъществяването и
оказва съдействие при контактите с органите
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на Агенцията за държавна финансова инспек
ция, Националната агенция за приходите,
Комисията за финансов надзор, Изпълнител
на агенция „Главна инспекция по труда“ и с
други държавни органи;
38. води регистъра по чл. 35 от Правилника
за реда за упражняване правата на държавата
в търговските дружества с държавно участие
в капитала (ПРУПДТДДУК), приет с Поста
новление № 112 на Министерския съвет от
2003 г. (обн., ДВ, бр. 51 от 2003 г.; изм. и доп.,
бр. 59 от 2003 г.; Решение № 8260 на Върхов
ния административен съд от 2005 г. – бр. 79
от 2005 г.; изм. и доп., бр. 54 от 2006 г., бр. 15
от 2007 г., бр. 103 от 2008 г., бр. 39 и 93 от
2009 г., бр. 22, 29 и 72 от 2010 г., бр. 68 от
2011 г. и бр. 49 от 2013 г.);
39. наблюдава и предприема действия по
запазване на държавните интереси в търгов
ските дружества с миноритарно държавно
участие в капитала им;
40. участва в разработването или дава
становища по проекти за усъвършенства
не на нормативната база, регламентираща
търговските и индустриалните отношения,
управлението на държавното участие, при
ватизацията и други, с оглед на отрасловата
компетентност на министъра;
41. изготвя цялостната документация по
преструктуриране на държавното участие в
капитала на търговски дружества с държавно
участие чрез преобразувания, увеличаване/
намаляване на капитала и др.;
42. организира и подготвя дейността на
министъра по прекратяване чрез ликвидация
на дружества, в които министърът упраж
нява правата на собственост на държавата
в капитала, при вземането на решения за
прекратяване на процедура по ликвидация
и продължаване дейността на търговските
дружества или тяхното преобразуване;
43. осъществява мониторинг на процедурите
по ликвидация на търговските дружества с над
50 на сто държавно участие, в които минис
търът упражнява правата на собственост на
държавата в капитала, от прекратяването им
до заличаването им от търговския регистър;
44. организира и координира дейността по
тристранното партньорство с работодателски
те и синдикалните организации;
45. съхранява договорите и документите
по сключени с министъра в качеството му
на приватизиращ орган сделки за търговски
дружества от сектор „Туризъм“; извършва
анализи и оценки и предоставя информация и
преписи от документи по сделки в отговор на
заявления и сигнали от заинтересовани лица.
(2) Дирекция „Административно-правно
обслужване и човешки ресурси“ изпълнява
дейностите по ал. 1, т. 36, 37, 41, 42 и 43 в
координация с дирекция „Финанси и управ
ление на собствеността“.
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Чл. 19. Дирекция „Връзки с обществеността
и протокол“:
1. организира провеждането на информаци
онната политика на Министерството съгласно
Комуникационна стратегия и принципите за
достъп до обществена информация;
2. предлага и координира п убличните
изяви на министъра, на заместник-министрите
и на служителите на Министерството, като
ги съгласува с началника на политическия
кабинет;
3. планира дългосрочната медийна поли
тика за изграждане на публичния имидж на
министъра и на Министерството;
4. предлага проучвания на общественото
мнение с цел планиране на адекватна медийна
политика по дадена проблематика;
5. координира организирането на семинари,
дискусии и кръгли маси;
6. координира връзките с медиите с цел
осигуряване на пълна и точна информация за
дейността на министъра и на Министерството
в публичното пространство;
7. коорд и н и ра ра зрабо т ва не т о на и н
формационни материали за дейност та на
Министерството в областта на туризма (бю
летини, медиен мониторинг, информация,
съобщения);
8. организира и провежда периодични и
специализирани срещи и пресконференции
за запознаване с резултатите от дейността
на Министерството в областта на туризма,
координира дейността по подготовка на из
данията на тази тема;
9. извърш ва мон и т ори н г и а на л из на
медийни публикации, свързани с туризма;
организира и поддържа архив на медийни
публикации и аудио-визуални материали,
свързани с дейността в областта на туризма,
и теми, свързани с туризма;
10. съгласува подготовката на отговорите
на министъра във връзка с парламентарния
контрол;
11. координира публикуването на инфор
мация на интернет страницата на Минис
терството;
12. работи в координация с дирекция „Дър
жавен протокол“ на Министерството на външ
ните работи за държавни посещения, както
и със звената за връзки с обществеността и
протокол в администрацията на Президента,
дирекция „Правителствена информационна
служба“ в администрацията на Министерския
съвет и на другите министерства и ведомства.
Раздел VIІ
Специализирана администрация
Чл. 20. Специализираната администрация
е организирана в една главна дирекция и 3
дирекции:
1. Главна дирекция „Туристическа поли
тика“;
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2. дирекция „Маркетинг, реклама и инфор
мация в туризма“;
3. дирекция „Международно сътрудничест
во и инвестиции в областта на туризма“;
4. дирекция „Програми и проекти в ту
ризма“.
Чл. 21. (1) Главна дирекция „Туристическа
политика“:
1. разработва политиката в областта на
туризма, като:
а) разработва и актуализира стратегия за
развитие на туризма и краткосрочни концеп
ции и програми;
б) координира и съвместно с други дър
жавни органи участва в разработването на
проекти на нормативни актове за статута и
управлението на националните курорти;
в) координира дейността по интеграцията
на туризма с други отрасли на националната
икономика;
г) участва в разработването на концепция
за туристическо райониране на страната и
подпомага дейността по регионализиране на
туристическия продукт на страната;
2. осигурява организирането и админи
стративно-техническото обслужване на На
ционалния съвет по туризъм;
3. осигурява координацията с туристически
те сдружения и с организациите за управление
на туристическите райони;
4. подпомага дейността по създаването
на национална мрежа от туристически ин
формационни центрове, функциониращи въз
основа на единни стандарти и на основата на
публично-частно партньорство;
5. взаимодейства с компетентните държавни
органи и с териториалните органи на изпъл
нителната власт, организира и координира
съвместната дейност при провеждането на
националната политика в туризма, финан
совото осигуряване и изпълнение на страте
гиите, програмите и концепциите, свързани
с туризма;
6. участва в разработването на норматив
ни актове в областта на туризма и изготвя
становища по проекти на нормативни актове,
свързани с развитието на туризма;
7. поддържа Единната система за туристи
ческа информация като единна електронна
база данни; събира, обработва, съхранява и
актуализира данни за Единната система за
туристическа информация, включително за
регистъра на туристическите атракции;
8. извършва предварителен контрол на
заявленията на лицата, кандидатстващи за
регистрация за извършване на туроператорска
и/или туристическа агентска дейност, както
и на тези за категоризиране и сертифици
ране на туристически обекти; разработва
и предлага за утвърждаване от министъра
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вът решни п рави ла за категоризаци я та и
сертификацията на туристическите обекти,
както и за регистрацията за извършване на
туроператорска и/или туристическа агентска
дейност;
9. подпомага дейността по създаването
на регулация за статута и управлението на
националните курорти;
10. организира воденето, актуализирането
и поддържането на Националния туристиче
ски регистър;
11. подпомага и участва в дейността на
Експертната комисия по регистрация на ту
роператори и туристически агенти (ЕКРТТА)
и на Експертната комисия по категоризация
и сертификаци я на т у ристическ и обекти
(ЕККСТО); изготвя предложения и планове
до ЕККСТО за извършване проверки намясто
за категоризация и сертификация на туристи
чески обекти и участва в проверките;
12. участва в разработването и съдейства
за въвеждането на доброволни системи за
сертифициране на качеството и устойчивото
туристическо развитие;
13. набира, обработва и анализира статис
тически данни за развитието на туризма в
страната и друга информация за развитието на
търсенето и предлагането в страни – основни
пазари за националния туристически продукт,
в регионален, европейски и световен мащаб;
14. организира и анализира проучвания
в туризма и изготвя прогнози за развитието
на бранша като цяло и на отделни видове
туризъм;
15. разглежда уведомяванията, направени
от председателя на Комисията за защита на
потребителите в резултат на контролните му
правомощия по Закона за туризма, и предлага
на министъра прекратяване или понижаване
на категорията на туристически обекти, съот
ветно заличаване на регистрация за извърш
ване на туроператорска и/или туристическа
агентска дейност;
16. съставя актове за установяване на
извършено нарушение по реда на Закона за
административните нарушения и наказания
при констатирани нарушения на изисквани
ята на Закона за туризма и на подзаконовите
актове по прилагането му и предлага на
министъра да наложи глоби и имуществени
санкции;
17. разработва и предлага за утвърждава
не от министъра образци на категорийната
символика, удостоверенията за регистрация
и удостоверението за вписване на туристиче
ско сдружение в Националния туристически
регистър;
18. подпомага министъра в дейностите по
организиране и координиране на контрола
върху качеството на туристическия продукт;
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19. съдейства за реализацията на инициа
тиви на туристически сдружения, вписани в
Националния туристическия регистър, когато
те съответстват на целите и приоритетите на
Министерството в областта на туризма за
съответната година;
20. подпомага дейността на компетентните
органи за провеждане на държавната политика
по отношение на обучението и повишаване
квалификацията на кадрите в туризма;
21. подпомага инициативи в областта на
по-доброто регулиране и при подготовката
на конкретни предложения за отпадането и/
или облекчаването на съществуващи адми
нистративни режими;
22. участва в разработването на прогно
зите и проектобюджета на Министерството,
както и в изпълнението на програмите от
програмния бюджет на Министерството с
оглед на функционалната си компетентност.
(2) Главна дирекция „Туристическа поли
тика“ се ръководи от главен директор.
(3) Главна дирекция „Туристическа полити
ка“ има териториални звена в областни градове
на страната. С длъжностното разписание на
Министерството министърът определя гра
довете, в които се създават териториалните
звена, и определя тяхната численост и длъж
ностна структура, както и местоработата на
служителите в дирекцията.
Чл. 22. (1) Дирекция „Маркетинг, реклама
и информация в туризма“:
1. организира извършването на маркетин
гови проучвания на основни и перспективни
пазари за българския туристически продукт,
които да служат за основа при разработването
на рекламните и комуникационните кампании,
както и проучвания в сферата на туристиче
ската реклама и анализи на ефективността;
2. разработва и изпълнява годишната про
грама за национална реклама в страната и в
чужбина, изготвя и представя на министъра
отчет за разходите и ефективността им, из
вършени по изпълнението на програмата за
национална реклама за предходната година;
3. организира участието на Република Бъл
гария в международни туристически изложе
ния, панаири и прояви, свързани с туризма;
4. организира опознавателни пътувания на
чуждестранни журналисти и посещения на
чужди туроператори и туристически агенти
в страната;
5. организира изработването на рекламни
материали (печатна реклама, аудио-визуална
реклама, предметна и пространствена рекла
ма), представящи България като атрактивна
туристическа дестинация;
6. участва в изготвянето, поддържа и акту
ализира официалната страница на българския
туризъм в интернет, рекламира и популяризира
интернет страницата;
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7. разработва и осъществява комуника
ционни кампании на целеви и перспективни
чуждестранни пазари, както и кампании,
насочени към вътрешния пазар;
8. съдейства за изграждането на нацио
нална туристическа мрежа от туристически
информационни центрове;
9. методически подпомага регионални и
местни структури в изграждането на инфор
мационни системи;
10. съдейства на туристически сдружения и
фирми за популяризирането на туристическия
им продукт;
11. осигурява дейността на Националния
туристически информационен център;
12. осигурява разпространението на инфор
мационните материали, рекламни брошури,
каталози и други носители на информация;
13. анализира постигнатите резултати от
маркетинговите проучвания и от изпълнени
ето на годишната програма за национална
реклама;
14. участва в разработването на прогнозите
и проектобюджета на Министерството, както
и в изпълнението на програмите от програм
ния бюджет на Министерството с оглед на
функционалната си компетентност.
(2) Дирекция „Маркетинг, реклама и ин
формация в туризма“ изпълнява дейностите
по ал. 1, т. 2 – 12 в координация с дирекция
„Връзки с обществеността и протокол“.
Чл. 23. Дирекция „Международно сътрудни
чество и инвестиции в областта на туризма“:
1. подпомага министъра при представля
ването на Република България пред между
народните органи и организации в областта
на туризма и изпълнява и координира из
пълнението на задълженията на Република
България, произтичащи от членството є в тях;
2. подпомага задграничните представител
ства на Република България в сектор „Тури
зъм“ чрез аташетата по туризма;
3. прави предложения за провеждането на
двустранни посещения и срещи на държавно
и правителствено равнище в областта на ту
ризма и подготвя позиции по въпросите на
туристическото сътрудничество;
4. подпомага дейността на Министерство
то и участва в сесии на двустранни между
правителствени комисии за икономическо
сътрудничество и в заседанията на други
форми на двустранно търговско-икономическо
сътрудничество; осигурява текущата работа
и координира изпълнението на поставени
те задачи съвместно с Министерството на
външните работи и с другите заинтересувани
ведомства при подготовка и провеждане на
сесиите и заседанията;
5. осигурява функциите на министъра по
осъществяването на междудържавното сът
рудничество в туризма и изпълнението на
двустранните спогодби от компетентността
на министъра;
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6. координира дейността по участието на
Република България в международни иници
ативи с туристическа насоченост;
7. участва в Консултативния комитет по
въпросите на туризма към Европейската ко
мисия (ЕК) и в други консултативни органи
в сферата на международния туризъм;
8. подпомага участието на Постоянното
представителство на Република България към
ЕС в работни групи, свързани с туристическо
то законодателство и развитието на туризма;
9. изготвя годишния доклад до ЕК за състо
янието на туризма в страната (законодателна
рамка и реформи, данъчна политика и други);
10. координи ра дейност та, свързана с
членството на Република България в ЕК, в
сферата на туризма (контакт с ротационни
председатели, подготовка на ротационното
председателство на страната и други);
11. изготвя анализи и справки за развити
ето на двустранните туристически отношения
и предоставя информация на други заин
тересувани ведомства и неправителствени
организации;
12. осъществява оперативното ръководство
на дейността на аташетата по туризма към
задграничните представителства на Република
България в отделните страни, съгласува пла
новете им за работа и конкретните им задачи
по провеждането на външната туристическа
политика на страната;
13. осъществява контакти и обмен на
информация със съответните служби в дър
жавни институции и организации и други в
съответните страни по въпроси на външната
туристическа политика, като информира Ми
нистерството на външните работи и другите
заинтересувани министерства и ведомства;
14. координира дейността с други ведом
ства по разработването на мерки за облек
чаване на формалностите по пристигането
и пребиваването на чуждестранни туристи
в Република България и по гарантирането
на тяхната сигурност; координира с други
администрации мерки за гарантиране сигур
ността на българските туристи при пътуване
зад граница;
15. подпомага Главна дирекция „Туристи
ческа политика“ при изпълнението на ини
циативи в областта на по-доброто регулиране
на туристическите дейности и услуги и при
хармонизирането на нормативна база съобраз
но европейското законодателство;
16. подпомага министъра във функциите
му, свързани с дейността по привличане на
инвестиции;
17. подпомага минист ъра и изпълн ява
задачи, свързани с участието на Република
България в органите по управление на Све
товната организация по туризъм (СОТ) и в
други международни организации, както и
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участва със свои представители в работата на
комисии и работни групи по сътрудничество
в туризма към СОТ и други международни
организации;
18. изготвя съгласувано с Главна дирекция
„Туристическа политика“ позиции пред Цен
тралната европейска инициатива и участва
със свои представители в работни групи към
нея във връзка с изготвяне на политики и
инструменти на международно ниво;
19. насърчава участието на неправител
ствения туристически сектор в международни
браншови и продуктови организации;
20. осъществява дейностите по координаци
ята на Приоритетна област 3 на Стратегията
на Европейския съюз за Дунавския регион;
21. подпомага министъра при представя
не на Република България в международни
форуми от високо равнище и насърчава парт
ньорствата с държавни, регионални и местни
институции от дунавските страни;
22. подпомага работата на другите дирек
ции на Министерството при разработване и
съгласуване на програми и инструменти за
финансиране на регионално равнище;
23. прави предложения за развиване на
партньорски мрежи в Дунавския регион;
24. подпомага министъра във функциите
му, свързани с дейността по привличане на
чужди инвестиции;
25. координира дейността и взаимодейства
с Българската агенция за инвестиции при
представянето и рекламата в чужбина на
възможностите за инвестиране в областта на
туризма в страната;
26. участва в разработването на прогнозите
и проектобюджета на Министерството, както
и в изпълнението на програмите от програм
ния бюджет на Министерството с оглед на
функционалната си компетентност.
Чл. 24. Дирекция „Програми и проекти
в туризма“:
1. подпомага министъра във функциите му,
свързани с реализиране на проекти за разви
тие на туризма на национално, регионално
и местно равнище, включително за изграж
дането и развитието на инфраструктурата,
свързана с туризма;
2. разработва, организира, координира и ръ
ководи изпълнението на програми и проекти,
финансирани от ЕС, в областта на туризма;
3. води регистър за сключените договори по
Оперативна програма „Регионално развитие“
2007 – 2013 г.;
4. разработва и актуализира система от
критерии и индикатори за мониторинг и
осъществява мониторинг и оценка на изпъл
няваните програми и проекти в туризма;
5. осъществява дейностите на Министер
ството по разработване на проекти и участва
в разработването, оценяването, наблюдението
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и контрола върху изпълнението на програми
и проекти в областта на туризма, финансира
ни от Европейския съюз и от международни
организации;
6. участва в разработването на прогнозите
и проектобюджета на Министерството, както
и в изпълнението на програмите от програм
ния бюджет на Министерството с оглед на
функционалната си компетентност.
Раздел VІІI
Организация на работата в Министерството
Чл. 25. Вътрешните правила за организация
на дейностите в Министерството, пропускател
ният режим и други специфични разпоредби,
засягащи дейността на Министерството, се
утвърждават с акт на министъра по предло
жение на главния секретар.
Чл. 26. (1) Работното време на служите
лите при петдневна работна седмица е 8 часа
дневно и 40 часа седмично.
(2) Работното време на служителите по ал. 1
се определя в границите от 7,30 до 18,30 ч.
със задължително присъствие в периода от
10,00 до 16,00 ч. и с обедна почивка 30 минути
между 12,00 и 13,00 ч.
(3) Работното време на служителите по
ал. 1 се определя с вътрешен акт при отчитане
спецификите на административните звена и
задължителното отработване на установените
8 часа дневно.
(4) Работното време на административните
звена, които осъществяват административно
обслужване на гражданите, e от 9,00 до 17,30 ч.
Чл. 27. (1) Приемът на граждани и пред
ставители на организации и юридически лица
и изслушването на техните предложения и
сигнали се извършват в приемната на Минис
терството, като информацията за приемните
дни се оповестява на интернет страницата,
както и на указателните табла в сградата на
Министерството.
(2) Предложенията и сигналите (писмени
и устни) могат да бъдат подадени лично или
чрез упълномощен представител. Подадените
предложения и сигнали се регистрират по ред,
определен с акт на министъра.
(3) Не се образува производство по ано
нимни предложения и сигнали, както и по
сигнали, отнасящи се до нарушения, извър
шени преди повече от две години.
(4) За анонимни предложения и сигнали се
считат тези, в които не са посочени:
1. трите имена и адрес – за физически лица;
2. наименованието на организацията или
юридическото лице, изписани на български
език, седалището и последният посочен в
съответния регистър адрес на управление и
електронният адрес, ако има такъв;
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3. предложения и сигнали, които, въпреки
че съдържат реквизитите по т. 1 – 2, не са под
писани от автора или от негов представител
по закон или пълномощие.
(5) За сигнали, отнасящи се до наруше
ния, извършени преди повече от две години,
се считат тези, които се отнасят за факти
и събития, случили се преди повече от две
календарни години преди подаването или за
явяването на сигнала, установено чрез датата
на подаването или заявяването в приемната
или в деловодството на Министерството.
(6) Предложения за усъвършенстване на
организацията и дейността на администра
тивните структури към министъра могат да
се правят до техните ръководители. Преписи
от тези предложения могат да се изпращат и
до министъра.
(7) Сигнали за злоупотреби с власт и ко
рупция, лошо управление на държавното иму
щество или за други незаконосъобразни или
нецелесъобразни действия или бездействия на
административните органи или длъжностни
лица в администрацията, с които се засягат
държавни или обществени интереси, права
или законни интереси на други лица, могат
да се подават до:
1. министъра, когато сигналът се отнася
до служители на Министерството;
2. съответните ръководители на адми
нистративни структури, когато сигналът се
отнася до служители на тези структури, или
до министъра;
3. Министерския съвет, когато сигналът се
отнася до министъра като административен
орган; по преценка на подателя сигналът може
да бъде подаден и чрез министъра.
(8) Предложенията и сигналите, които са
подадени до некомпетентен орган, се препра
щат на компетентните органи не по-късно
от 7 дни от постъпването им, освен когато
има данни, че въпросът вече е отнесен и до
тях. За препращането се уведомява подалият
сигнала или предложението.
Чл. 28. (1) Директорите на дирекции и
ръководителите на основни административни
звена, пряко подчинени на министъра, ръко
водят, организират, контролират, планират,
координират, отчитат се и носят отговорност
за дейността и за изпълнението на задачите
на съответната дирекция и административно
звено в съответствие с определените с пра
вилника функции.
(2) Освен определените с правилника
функции дирекциите изпълняват и други
задачи, възложени им от министъра в кръга
на дейността му.
Чл. 29. (1) Правата и задълженията на
служителите в Министерството, както и изис
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кванията за заемане на съответната длъжност
се определят в длъжностни характеристики,
които се утвърждават от главния секретар.
(2) Държавните служители и лицата, рабо
тещи по трудово правоотношение в Минис
терството, изпълняват възложените им задачи
и отговарят пред прекия си ръководител за
изпълнението на работата съобразно длъж
ностните си характеристики.
Чл. 30. (1) За изпълнение на определени
задачи, свързани с дейността на Министер
ството, могат да бъдат привличани временно
нещатни сътрудници в качеството им на
експерти.
(2) Правата и задълженията на лицата по
ал. 1 се определят в акта за привличането им
и/или в сключения с тях договор от министъра.
Чл. 31. За образцово изпълнение на слу
жебните си задължения служителите могат
да бъдат награждавани с отличия.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единс твен. Прави лник ът се
приема на основание чл. 42, ал. 4 от Закона
за администрацията.
Приложение
към чл. 10, ал. 3
Численост на персонала в организационните
структури и административните звена в Министерството на туризма – 100 щатни бройки
Политически кабинет
в т.ч.:
съветници, експертни и технически
сътрудници
Главен секретар
Инспекторат
звено „Вътрешен одит“
финансов контрольор
Обща администрация
в т.ч.:
дирекция „Административно-правно
обслужване и човешки ресурси“
дирекция „Финанси и управление на
собствеността“
дирекция „Връзки с обществеността
и протокол“
Специализирана администрация
в т.ч.:
Главна дирекция „Туристическа политика“
дирекция „Маркетинг, реклама и
информация в туризма“
дирекция „Международно сътрудничест во и инвестиции в областта на
туризма“, в т.ч.:
представител в Постоянното представителство на Република България към
Европейския съюз в Брюксел
дирекция „Програми и проекти в
туризма“
9104
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 448
ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

за изменение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, приета
с Постановление № 188 на Министерския
съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 70 от 2008 г.;
изм. и доп., бр. 101 от 2008 г., бр. 57 и 98 от
2009 г., бр. 40 от 2010 г., бр. 2 и 104 от 2011 г.,
бр. 103 от 2012 г. и бр. 2 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В преходните и заключителните раз
поредби се правят следните изменения:
1. В § 8 думите „2015 г.“ се заменят с
„2016 г.“.
2. В § 8а думите „2014 г.“ се заменят с
„2015 г.“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от 1
януари 2015 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9114

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 449
ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери
за бюджетите на общини за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни транс
фери за 2014 г. в общ размер 15 432 093 лв.,
разпределени, както следва:
1. по бюджета на община Пловдив за довър
шителни работи на обект „Спортен комплекс“,
изграждащ се в УПИ ІV-617 по плана на ж.к.
Тракия, гр. Пловдив“ – 12 273 390 лв.;
2 . п о б юд ж е т а н а о б щ и н а До с п ат –
300 000 лв., разпределени, както следва:
а) за разплащане на задължения за строи
телство на водопровод – 200 000 лв.;
б) за поддържане на общинската пътна
мрежа – 100 000 лв.;
3. по бюджета на община Стражица за
ремонтни дейности на социални институции
и домове, общински клубове, детски градини
и обединени детски заведения – 162 703 лв.;
4. по бюджета на община Дулово за реа
лизиране на капиталови разходи във функция
„Здравеопазване“ за 2014 г. – 120 000 лв.;
5. по бюд же т а н а о бщ и н а Габ р о 
во – 1 000 000 лв., разпределени, както следва:
а) за п реус т ройс т во на сг ра да в дне
вен център за деца и младежи с уврежда
ния – 610 000 лв.;
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б) за бла г оус т ройс т во на д ворно т о
пространство на целодневна детска гради
на – 390 000 лв.;
6. по бюд жета на община „Мари
ца“ – 1 576 000 лв. за отчуждаване на имоти
за реа лизаци я на пътна инфраст ру кт у ра,
включително подобренията за „Южен око
ловръстен път, с. Радиново“.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите по
централния бюджет за 2014 г.
Чл. 2. Министърът на финансите да извър
ши налагащите се промени по централния
бюджет, включително на бюджетните вза
имоотношения на общините с централния
бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 89, ал. 1 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2014 г. и
чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. В Постановление № 19 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. 12 от 2014 г.;
попр., бр. 14 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 45 от
2014 г., бр. 79, 88, 103 и 106 от 2014 г.), в при
ложение № 1 към чл. 1, ал. 2, т. 1, в пореден
№ 4.11, в колона 1 думите „Ремонт на ул.
Ком, ул. Ивайло, ул. Кокиче, ул. Варна, ул.
Теменуга, ул. Хан Крум, ул. Бенковска, ул.
Волга, ул. Рила, ул. Отец Паисий, ул. Искър,
ул. Васил Левски, ул. Осогово в гр. Стражица“
се заменят с „Ремонт на улици в гр. Стражица
и в с. Камен“.
§ 3. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите и на
кметовете на съответните общини.
§ 4. Постановлението влиза в сила от 23
декември 2014 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

9123
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за допълнение на Наредба № 38 от
2004 г. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща
лекарства, медицински изделия и диетични
храни за специални медицински цели напълно или частично (обн., ДВ, бр. 106 от 2004 г.;
изм. и доп., бр. 111 от 2004 г., бр. 6, 63 и 102
от 2005 г., бр. 60 от 2006 г., бр. 100 от 2010 г.,
бр. 13 и 97 от 2011 г., бр. 15 и 100 от 2012 г.,
бр. 29 от 2013 г. и бр. 10 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 2 думата „положително“ се
заличава.
2. В ал. 2 думите „Националния консулта
тивен съвет по редки болести към министъра
на здравеопазването“ се заменят с „Комисия
та по редки заболявания по чл. 2, ал. 2 от
Наредба № 16 от 2014 г. за условията и реда
за регистриране на редките заболявания и за
експертните центрове и референтните мрежи
за редки заболявания (ДВ, бр. 67 от 2014 г.)“.
§ 2. В приложението към чл. 1 се правят
следните изменения и допълнения:
1. След ред
„
Ендометриоза

„

N80.8 Друга ендометриоза

се създава ред

Разстройства, свър Р07.0
зани със скъсяване
срока на бремен
ността и ниско те
гло при раждането,
некласифицирани
Р07.1
другаде

“

Изключително ни
ско тегло при раж
дането (тегло при
ра ж дането 999 г
или по-малко)
Н ис ко т егло п ри
ра ж да не т о (т егло
при раждането
1000 – 2499 г)

“
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2. След ред

Други вродени ано Q07.0
малии на нервната система

„

Синдром на Ар
налд – Киари

“

се създават редове:

Вродени аномалии Q20.0
на сърдечните ка
мери и съобщител
Q20.1
ните отвори

Удвоен изходен
отвор на дясната
камера
Дискордантно
свързване на каме
рите с артериите

Q20.4

Удвоен камерен
входен отвор

Вродени аномалии Q21.0
на сърдечната пре
града
Q21.2

Междукамерен
септален дефект

„

3. След ред

Вродени аномалии Q21.8
на сърдечната пре
града

„

се създават редове:

Вродени аномалии Q22.6
на пулмоналната и
т ри к усп и да л ната
клапа

Предсърдно ка
мерен септален
дефект
Аортопулмонален
септален дефект

“

Други вродени ано
малии на сърдечна
та преграда (Синд
ром на Eisenmenger)

“

Синдром на хипо
пластичното дясно
сърце
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Вродени аномалии Q23.0
на аортната и мит
ралната клапа

Вродена стеноза на
аортната клапа

Вродени аномалии Q25.0
на големите арте
рии
Q25.1

Отворен дуктус ар
териозус

Q25.5

Атрезия на бело
дробната артерия

Вродени аномалии Q26.2
на големите вени

Тотално аномално
вливане на бело
дробните вени

Q26.3

Частично аномално
вливане на бело
дробните вени

Общ артериален
трункус

Q20.3

Q21.4

ВЕСТНИК

Коарктация на аор
тата

“
4. В част „Забележки“ се създават т. 4 и 5:
„4. За заболяванията с кодове по МКБ Р07.0
и Р07.1 могат да се изписват само лекарствени
продукти за профилактика на заболявания
на долните дихателни пътища, причинени от
респираторно синцитиалния вирус при деца,
родени преди 30 г.с.
5. За заболяванията с кодове по МКБ Q20.0,
Q20.1, Q20.3, Q20.4, Q21.0, Q21.2, Q21.4, Q22.6,
Q23.0, Q25.0, Q25.1, Q25.5, Q26.2 и Q26.3 могат
да се изписват само лекарствени продукти за
профилактика на заболявания на долните ди
хателни пътища, причинени от респираторно
синцитиалния вирус.“
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 януари
2015 г.
Министър:
Петър Москов
9124
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
РЕШЕНИЕ № 170
от 16 декември 2014 г.
На основание чл. 25 ЗБНБ Българската народна
банка пуска в обращение, считано от 12 януари
2015 г., сребърна възпоменателна монета с вграден медальон „100 години българско кино“ със
следното описание:
Технически параметри:
емисия – 2015;
номинална стойност – 10 лева;
метал – сребро, проба 925/1000, с вграден
медальон от сребро с оксидация;
качество – мат-гланц, висше;
тегло – 23,33 г;
диаметър – 38,61 мм;
гурт – гладък;
тираж – 3000 броя.
Графични елементи:
От лицевата страна на монетата във вградения
медальон е изобразена ролка с филмова лента,
развиваща се извън медальона. Отдолу са номиналната стойност „10 ЛЕВА“ и емблемата на БНБ
с годината „1879“ върху лентата. Околовръст е
изписано „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“ и
годината на емисията „2015“.
От обратната страна на монетата е изобразена
стара кинокамера, а върху вградения медальон
има надпис „100 ГОДИНИ“, в който нулите представляват филмови ролки. Околовръст отдолу е
изписано „БЪЛГАРСКО КИНО“.
Автори на художествения проект са Пламен
Чернев и Евгения Цанкова.

9115

Управител:
Ив. Искров

56. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, обявява конкурси по
професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия за: професори по: научна специалност Териториално и ландшафтно устройство
и градоустройство (градоустройство) към катедра
„Градоустройство“ – един със срок 2 месеца; научна
специалност Инженерна хидрология, хидравлика и
водно стопанство (хидравлика на открити течения
и морска хидродинамика) към катедра „Хидрав
лика и хидрология“ – един със срок 2 месеца;
научна специалност Организация и управление на
производството (строителство) към катедра „Организация и икономика на строителството“ – един
със срок 2 месеца; доценти по: научна специалност
Хидротехническо строителство (ВЕЦ и ДС) към
катедра „Хидротехника“ – един със срок 2 месеца;
научна специалност Организация и управление на
производството (строителство) към катедра „Организация и икономика на строителството“ – двама
със срок 2 месеца; научна специалност Синтез

на архитектурата с другите изкуства, интериор
и архитектурен дизайн (интериор) към катедра
„Интериор и дизайн в архитектурата“ – един със
срок 3 месеца; по научна специалност Синтез
на архитектурата с другите изкуства, интериор и
архитектурен дизайн (дизайн) към катедра „Интериор и дизайн в архитектурата“ – един със срок
3 месеца; по научна специалност Фотограметрия
и дистанционни методи към катедра „Фотограметрия и картография“ – един със срок 3 месеца;
главни асистенти по научна специалност Фотограметрия и дистанционни методи към катедра
„Фотограметрия и картография“ – един със срок
2 месеца; по научна специалност Водоснабдяване и канализация към катедра „Водоснабдяване,
канализация и пречистване на водите“ – един
със срок 2 месеца; по научна специалност Фотограметрия и дистанционни методи към катедра
„Фотограметрия и картография“ – един със срок
3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в университета, бул. Хр. Смирненски
1, тел.: 963-52-45, в. 449, и 866-90-54.
9003
42. – Лесотехническият университет – София,
обявява конкурси за: професор към катедра „Лесовъдство“ във факултет „Горско стопанство“, в
област на висше образование 6. Аграрни науки и
ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, специалност „Горско
стопанство“, по дисциплината „Горски култури“
със срок 3 месеца; доцент към катедра „Чужди
езици и педагогика“ по научна специалност „Германски езици“ в професионално направление 3.7.
Администрация и управление по дисциплината
„Специализиран английски език в областта на
горската промишленост“ със срок 3 месеца;
главен асистент към катедра „Дендрология“ във
факултет „Горско стопанство“, област на висше
образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско
стопанство, специалност „Горско стопанство“, по
дисциплината „Ботаника“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
за конкурсите се приемат всеки работен ден от
9 до 12 ч. и от 13 до 16 ч. в Обща канцелария на
ЛТУ, стая № 6, партер, бул. Климент Охридски
10, София, тел. 02/91-907.
9022
54. – Медицинският университет, Факултет по
дентална медицина, София, на основание решение
на АС от 16.09.2014 г. обявява конкурс за доцент
в област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт, професионално направление 7.2. Стоматология по научната специалност „Обществено
дентално здраве“ за нуждите на катедра „Обществено дентално здраве“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – в деканата на Факултета по дентална
медицина, ул. Св. Георги Софийски 1, стая 202,
от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952-22-10.
9102
8. – Пловдивск и ят у ниверситет „Паисий
Хилендарски“ обявява конкурс за академичната длъжност главен асистент в област на висше
образование 4. Природни науки, математика
и информатика, професионално направление
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4.3. Биологически науки (Зоология) със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в ректората, ул. Цар Асен 24, стая
120, тел. 032/261 408.
9008
9. – Русенският университет „Ангел Кънчев“
обявява конкурси за главни асистенти по: професионално направление 2.2. История и археология,
специалност „История на България“ – един;
професионално направление 3.2. Психология,
специалност „Педагогическа и възрастова психология“ – един; професионално направление 4.6.
Информатика и компютърни науки, специалност
„Информатика“ – един за нуждите на факултет
„Природни науки и образование“; професионално направление 3.3. Политически науки,
специалност „Организация и управление извън
сферата на материалното производство (външна
политика и многостепенно управление)“ – един
за нуждите на факултет „Бизнес и мениджмънт“;
професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Подемно-транспортни
машини“ – един; професионално направление
5.13. Общо инженерство, специалност „Ергономия
и промишлен дизайн“ – един за нуждите на факултет „Аграрно-индустриален“; професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника
и автоматика, специалност „Квантова и оптоелектроника“ – един за нуждите на факултет
„Транспортен“; професионално направление 4.5.
Математика, специалност „Математическо моделиране и приложение на математиката“ – един;
професионално направление 7.4. Обществено
здраве, специалност „Кинезитерапия“ – един за
нуждите на факултет „Обществено здраве и здравни грижи“, със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки – кадрово развитие
(kr.uni-ruse.bg); подаване на документи – Орлин
Петров, отдел „Развитие на академичния състав“,
кабинет 1.334, тел.: 082/888-455; 0882390043.
9132
84. – Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив, обявява конкурс
за професор в професионално направление 3.7.
Администрация и управление, научна специалност „Организация и управление извън сферата
на материалното производство (Управление на
риска)“ със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в ректората
на ВУАРР – Пловдив, бул. Дунав 78, стая № 1,
тел. 032/960 360.
9007
136. – Колежът по икономика и администрация – Пловдив, обявява конкурс за академичната
длъжност „доцент“ в научна област 3. Социални,
стопански и правни науки, професионално направление 3.7. „Администрация и управление“,
научна специалност „Организация и управление
на производството“ – един, със срок 3 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават в колежа на адрес: Пловдив,
бул. Кукленско шосе 13, тел. 032/622-522.
9023
30. – Институтът за изследване на обществата
и знанието при БАН – София, обявява конкурси
за: професори по: специалност „Социология“,
професионално направление 3.1. Социология,
антропология и науки за културата за нуждите
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на Център за емпирични социални изследвания
и на секция „Социален контрол, отклонения и
конфликти“ – двама; специалност „Философия
на културата, политиката, правото и икономиката“, професионално напрвление 2.3. Философия за нуждите на секция „Етически изследвания“ – един; главни асистенти по: специалност
„Социология“, професионално направление 3.1.
Социология, антропология и науки за културата за нуждите на секция „Социален контрол,
отклонения и конфликти“ – един; специалност
„Естетика“, професионално направление 2.3.
Философия за нуждите на секция „Култура и
ценности“ – един; специалност „Философия на
културата, политиката, правото и икономиката“,
професионално направление 2.3. Фисолофия за
нуждите на секция „Религия, вярвания и всекидневен живот“ – един, всички със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в института, София 1000, ул. Московска 13А, тел. 02/980-90-86.
9110
72. – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – ЕАД,
София, обявява конкурс за професор в област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
по професионално направление 7.1. Медицина и
научна специалност „Обща хирургия“ за нуждите
на Първа хирургична клиника със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи: София, бул. Тотлебен 21, тел. 9154-400.
9075
7. – Националният център по обществено
здраве и анализи (НЦОЗА) към МЗ, София, на
основание Решение № 293 на Министерския съвет
от 13.05.2014 г. обявява конкурси за три редовни
докторантури за учебната 2014 – 2015 г. по област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина по:
„Социална медицина и организация на здраве
опазването и фармацията“ (за нуждите на дирекция „Национални здравни данни и електронно
здравеопазване“ – една); „Хигиена“ (за нуждите на
сектор „Здраве при работа“, отдел „Околна среда
и здравен риск“, дирекция „Обществено здраве и
здравен риск“ – една); „Хранене и диететика“ (за
нуждите на отдел „Храни и хранене“, дирекция
„Обществено здраве и здравен риск“ – една), и две
задочни докторантури по „Социална медицина и
организация на здравеопазването и фармацията“
(за нуждите на дирекция „Класификационни
системи“ – една, и дирекция „Функциониране
на здравната система“ – една). Срокът за подаване на документите за участие в конкурса за
докторантура в НЦОЗА, гр. София, е 2 месеца от
датата на обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – на адрес: 1431 София, бул. Акад.
Иван Гешов 15, НЦОЗА, ет. 4, деловодство; справки – на тел.: 02 80-56-420, 02 80-56-286.
9074
1. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация,
план за застрояване и план-схеми на мрежите и
съоръженията на техническата инфраструктура на
квартали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 и 16,
м. Приплат-разширение-запад, който е изложен в
район „Витоша“, заедно с протокол № ЕС-О-018 от
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22.12.2014 г., т. 1 на комисията по чл. 210 ЗУТ. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от датата на обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения , предложения и искания по проекта
до общината чрез район „Витоша“.
9111
8. – Община Бургас на основание чл. 28б, ал. 4
ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите собственици, че комисията по § 4к, ал. 12 ПЗРЗСПЗЗ, назначена със Заповед № 1849 от 23.07.2014 г. на кмета
на община Бургас, e приела проекти за изменение
на плана на новообразуваните имоти в зони по
§ 4 ПЗРЗСПЗЗ, с протоколи № 4 от 28.08.2014 г.,
№ 5 от 4.09.2014 г. и № 6 от 24.10.2014 г., както
следва: 1. за изменение на ПНИ на с.о. Каптажа,
землище с. Изворище, община Бургас, в частта на
регистъра към плана относно НПИ № 167.1058; 2.
за изменение на ПНИ на с.о. Каптажа, землище
с. Изворище, Община Бургас, и регистъра към
плана относно НПИ № 167.1157 и 167.1158; 3. за
изменение на ПНИ на с.о. Сухото дере, землище
с. Изворище, община Бургас, в частта на регистъра
към плана относно НПИ № 149.1023; 4. за изменение на ПНИ на м. Брястите, землище кв. Меден
Рудник, община Бургас, в частта на регистъра към
плана относно НПИ № 117.506; 5. за изменение на
ПНИ на с.о. Лозницата, землище гр. Българово,
община Бургас, в частта на регистъра към плана
относно НПИ № 143.256; 6. за изменение на ПНИ
на с.о. Острица 2, землище кв. Банево, община
Бургас, в частта на регистъра към плана относно
НПИ № 501.955; 7. за изменение на ПНИ на с.о.
Острица 2, землище кв. Банево, община Бургас,
и на регистъра към плана относно НПИ № 502.5
и 502.206; 8. за изменение на ПНИ и регистъра
към него на с.о. Каптажа, землище с. Изворище,
община Бургас, и регистъра към плана относно
НПИ № 167.1024; 167.1025 и 167.5009. На основание
чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ заинтересованите лица
могат да направят писмени искания и възражения
по измененията и придружаващата ги документация в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ до кмета на
община Бургас. Преписките са на разположение
в стая 401, Община Бургас.
9073
56. – Община Варна на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план (ПУП) – план за регулация и
застрояване (ПРЗ) за УПИ I-309, II-304, III-418,
IV-419, V-64, VI-65, VII-305, 9503 – „За озеленяване и техническа инфраструктура“, в кв. 1; I-400,
9520, 1291, II-69, III-401, IV-67 в кв. 2; I-73, II-402,
III-71, IV-70, 9502 в кв. 3, I-43, II-72, III-38, IV-39,
V-106, 412 в кв. 4, I-22, II-22, III-30, IV-40 – „За
озеленяване и техническа инфраструктура“, в кв.
5; I-40, II-49, III-58, IV-112, V-111, VI-113, VII-110,
VIII-108, IX-107 – „За озеленяване и техническа
инфраструктура“, Х-97, 9502, XI-95, 9502, XII-410,
430, XIII-57, 69, XIV-69, XV-67, XVI-168, XVII-81
в кв. 6; I-90, II-423, 424, III-408, IV-87, V-417, VI414, VII-94, VIII-276, IX-301, Х-343, XI-89, XII-89,
XIII-343, XIV-88, XV-303, 88, XVI-302, XVII-277,
XVIII-83, XIX-84, XX-82, XXI-80, XXII-81, XXIII-79,
XXIV-404, XXV-425 – „За озеленяване и техническа инфраструктура“, XXVI-77, XXVII-427 – „За
озеленяване“, в кв. 7 и улична регулация от о.т. 1
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до о.т. 40 по плана на местност Дели Сава и местност Саръ Баир, район „Приморски“, гр. Варна,
община Варна. Проектът е изложен в техническата служба на район „Приморски“ при Община
Варна, ет. 2. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да прегледат изработения план и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до Община Варна чрез район „Приморски“.
9055
3. – Областният управител на област Видин
на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава, че е
издадена Заповед № РД-26/39 от 16.12.2014 г. за
допълване на Разрешение за строеж № 002 от
2.02.2009 г., издадено на община Кула и община
Макреш, за обект „Рехабилитация и реконструкция
на път VID1121 (ІІІ-141) – Полетковци – Старопатица – Раковица (ІІІ-1412) от км 10+500=11+330
до км 18+637.45“ (ДВ, бр. 14 от 2009 г.) на територията на община Кула и община Макреш, за
обособяване на отделни етапи за изпълнение на
строителството, както следва: етап I: на територията на община Кула – от км 10+500=11+330 до
км 14+012, и етап II: на територията на община
Макреш – от км 14+012 до км 18+637.45. Заповед
та за допълване на Разрешение за строеж № 002
от 2.02.2009 г. на областния управител на област
Видин подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
9032
34. – Община Враца на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за изграждане на
подземен водопровод за питейно водоснабдяване
на п.и. 12259.724.112, местност Гладно поле, в землището на гр. Враца и Трасе за подземна кабелна
линия СрН за БКТП за прокарване на електропровод до п.и. 12259.724.112, местност Гладно поле,
в землището на гр. Враца. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да се запознаят с проекта в общината (стая № 2)
и да направят писмени възражения, предложения
и искания по тях.
9072
141. – Община Елин Пелин на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за ПУП – парцеларен план за електроснабдяване
(подземна КЛ 20 kV) и водопровод за захранване
на имот № 085018 в землището на с. Крушовица,
община Елин Пелин, Софийска област. Съгласно регистъра на засегнатите имоти трасето на
електропровода преминава през имоти № 033092,
000181, 000118, 000182, 00082 и 035090 по КВС на
землището на с. Крушовица. Съгласно регистъра
на засегнатите имоти трасето на водопровода
преминава през имот № 036091 и ограничава
ползването на имоти № 085002, 085008, 085009 и
085010 по КВС на землището на с. Крушовица.
Проектът и съпътстващата го документация се
намират в отдел „УТ и КС“ на Община Елин
Пелин, ет. 1, стая № 3. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
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да се запознаят с материалите по преписката и
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за ПУП – ПП до кмета
на общината.
9056
142. – Община Елин Пелин на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за ПУП – парцеларен план за електроснабдяване
(подземна КЛ 20 kV) и транспортен достъп за
захранване на имот № 059079 в землището на
гр. Елин Пелин, община Елин Пелин, Софийска
област. Съгласно регистрите на засегнатите имоти
трасетата на електропровода и транспортен достъп
преминават през имоти № 000282, 057014, 000285
и 000473 по КВС на землището на гр. Елин Пелин. Проектът и съпътстващата го документация
се намират в отдел „УТ и КС“ на Община Елин
Пелин, ет. 1, стая № 3. На основание чл. 128
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да се запознаят с материалите по преписката и
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за ПУП – ПП до кмета
на общината.
9139
69. – Община Павликени, област Велико Търново, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
и чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на пряко заинтересованите лица, че е изготвен проект за частично изменение на подробен устройствен план
(ПУП) – план за застрояване за ПИ № 112015 по
КВС в землището на с. Сломер, като се променя
предназначението на имота от „други селскостопански територии“ за „Приют за безстопанствени
животни“. Проектът се намира в дирекция „УТС“
при Община – Павликени, стая 103, и може да
бъде разгледан всеки присъствен ден. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проектите до кмета на общината.
9070
70. – Община Павликени, област Велико Търново, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава
на пряко заинтересованите собственици, че е
изготвен проект за частично изменение (ЧИ) на
подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация за квартали с № 3, 27, 30, 63, 63а и 65 по
ПУП на гр. Павликени, като се променя уличната
регулация на бул. Дондуков по кадастралните
граници (оградите) на дворните места. Проектът
се намира в дирекция „УТС“ при общината, стая
103, и може да бъде разгледан всеки присъствен
ден. Пряко заинтересованите собственици имат
право на възражения пред кмета на общината
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
9071
71. – Община Павликени, област Велико Търново, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава
на пряко заинтересованите собственици, че е
изготвен проект за частично изменение (ЧИ)
на подробен устройствен план (ПУП) – план за
регулация за квартал 175, УПИ I-1062 – „за ЖП
гара“, и обособяване на нов квартал 184 с УПИ
I-1866 – „за ЖП линии“, по ПУП на гр. Павликени. Проектът се намира в дирекция „УТС“ при
общината, стая 103, и може да бъде разгледан
всеки присъствен ден. Пряко заинтересованите
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собственици имат право на възражения пред кмета
на общината в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
9069
4. – Община гр. Сапарева баня, област Кюстендил, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на
заинтересованите страни, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната
територия – водопроводно отклонение за захранване с вода за питейно-битови и противопожарни
нужди, канализационно отклонение за отвеждане
на отпадъчните и дъждовните води и външно електрозахранване с подземен кабел ниско напрежение,
на обект „Една сграда за обществено обслужване
с предназначение „Хотел“, предвиден с проект
за подробен устройствен план (ПУП) – план за
регулация (ПР) и план за застрояване (ПЗ) по
чл. 9, ал. 2 ЗУТ за промяна предназначението
на земеделска земя за неземеделски нужди в
обхвата неурегулиран поземлен имот с идентификатор 65365.32.100, местност Св. Богородица,
по кадастралната карта на гр. Сапарева баня,
одобрена със Заповед № РД-18-15 от 19.02.2008 г.
на изпълнителния директор на АГКК, и обект
„Една сграда за обществено обслужване с предназначение „Хотел“, предвиден с проект за подробен
устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР)
и план за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 ЗУТ за
промяна предназначението на земеделска земя
за неземеделски нужди в обхвата неурегулиран
поземлен имот с идентификатор 65365.32.170,
местност Шишкова кория, по кадастралната карта
на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД18-15 от 19.02.2008 г. на изпълнителния директор
на АГКК, изменена със Заповед № КД-14-10-196
от 31.05.2012 г. на началника на СГКК – Кюстендил, в следния териториален обхват – поземлени
имоти с идентификатори 65365.32.211, 65365.32.358,
65365.32.215, 65365.32.314 и 65365.32.187 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, с възложител
„Бахар Пропъртис“ – ЕООД. Проектът за подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП)
е изложен в приемната на дирекция „Архитектура,
градоустройство и контрол по строителството“
при Община Сапарева баня – гр. Сапарева баня,
ул. Германея 1, ет. 3. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
прегледат проекта и ако имат основания, да направят писмени възражения, предложения и искания
по проекта до кмета на община Сапарева баня.
9057
5. – Община гр. Сапарева баня, област Кюстендил, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава
на заинтересованите страни, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната
територия – водопроводно отклонение за захранване с вода за питейно-битови и противопожарни
нужди, канализационно отклонение за отвеждане
на отпадъчните и дъждовните води и външно
електрозахранване с подземен кабел – средно
напрежение, на обект „Една сграда за обществено обслужване с предназначение „Хотел“ и
една сграда с допълващото застрояване с предназначение „Трафопост“, предвидени с проект
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за подробен устройствен план (ПУП) – план за
регулация (ПР) и план за застрояване (ПЗ) по
чл. 9, ал. 2 ЗУТ за промяна предназначението
на земеделска земя за неземеделски нужди в
обхвата неурегулиран поземлен имот с идентификатор 65365.32.270, местност Шишкова кория,
по кадастралната карта на гр. Сапарева баня,
одобрена със Заповед № РД-18-15 от 19.02.2008 г.
на изпълнителния директор на АГКК, в следния териториален обхват – поземлени имоти с
идентификатори 65365.32.309 и 65365.32.1283 по
кадастралната карта на гр. Сапарева баня, с
възложител „Бахар Пропъртис“ – ЕООД. Проектът за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) е изложен в приемната на
дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството“ при Община Сапарева
баня – гр. Сапарева баня, ул. Германея 1, ет. 3.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да прегледат проекта и ако имат основания, да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до кмета на община Сапарева баня.
9058
6. – Община гр. Сапарева баня, област Кюстендил, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на
заинтересованите страни, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната
територия – водопроводно отклонение за захранване с вода за питейно-битови и противопожарни
нужди, канализационно отклонение за отвеждане
на отпадъчните и дъждовните води и външно
електрозахранване с подземен кабел – средно
напрежение, на обект „Една сграда за обществено обслужване с предназначение „Хотел“ и една
сграда с допълващото застрояване с предназначение „Трафопост“, предвиден с проект за подробен
устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР)
и план за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 ЗУТ за
промяна предназначението на земеделска земя
за неземеделски нужди в обхвата неурегулиран
поземлен имот с идентификатор 65365.36.246,
местност Кантоно, по кадастралната карта на
гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД18-15 от 19.02.2008 г. на изпълнителния директор
на АГКК, и обект „Една сграда за обществено
обслужване с предназначение „Хотел“ и една
сграда от допълващото застрояване с предназначение „Трафопост“, предвиден с проект за подробен
устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР)
и план за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 ЗУТ за
промяна предназначението на земеделска земя
за неземеделски нужди в обхвата неурегулиран
поземлен имот с идентификатор 65365.36.275,
местност Банско, по кадастралната карта на
гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД18-15 от 19.02.2008 г. на изпълнителния директор
на АГКК, изменена със Заповед № РД-18-7423 от
26.05.2014 г. на началника на СГКК – Кюстендил, в
следния териториален обхват – поземлени имоти с
идентификатори 65365.29.53, 65365.1.60, 65365.36.273,
65365.36.274, 65365.32.129, 65365.31.13, 65365.32.311,
65365.31.14, 65365.31.42, 65365.31.16, 65365.31.17,
65365.31.20, 65365.31.21, 65365.31.22, 65365.31.23,
65365.31.64, 65365.32.314 и 65365.32.187 по кадас-
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тралната карта на гр. Сапарева баня с възложител
„Бахар Пропъртис“ – ЕООД. Проектът за подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП)
е изложен в приемната на дирекция „Архитектура,
градоустройство и контрол по строителството“
при Община Сапарева баня – гр. Сапарева баня,
ул. Германея 1, ет. 3. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
прегледат проекта и ако имат основания, да направят писмени възражения, предложения и искания
по проекта до кмета на община Сапарева баня.
9059

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава за оспорване срещу т. 2 от решението, с което е променен
ПУП от индивидуално жилищно застрояване в
СПА и балнеоложки център, и че по протест на
Васил Кирилов Чекански – прокурор от Районна
прокуратура – Разлог, против Решение № 111 от
29.09.2005 г., обективирано в протокол № 7 от
29.09.2005 г. на Общинския съвет – гр. Разлог, с
което: 1. е отменено Решение № 53 от 31.03.2005 г.
на Общинския съвет – гр. Разлог; 2. променен е
подробен устройствен план (ПУП) от индивидуално жилищно застрояване в СПА и балнеоложки
център; 3. открита е процедура за продажба чрез
конкурс на имот № 000632 с площ 16,189 дка в м.
Рударци, землището на с. Баня, община Разлог;
4. определени са условията на провеждане на
конкурса; 5. упълномощен е кметът на община
Разлог да утвърди конкурсната документация, да
назначи комисия за провеждане на конкурса, да
извърши подготовка и да организира провеждането на конкурса, както и да сключи договор за
продажба със спечелилия конкурса; иска се обявяването на нищожността на оспореното решение
в частта му по т. 2 и т. 3 и е образувано адм.
дело № 807/2014 г., насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 27.01.2015 г. в 10 ч.
Заинтересуваните лица могат да се конституират
като ответници в производството пред съда в
едномесечен срок от обявяване на оспорването в
„Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
до съда, което трябва да съдържа: трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби в законоустановения срок.
8856
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Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ обявява, че по жалби
на Надежда Милушова Думанова от гр. Банско,
ул. Тодор Александров 2; Михаил Димитров Атанасов от гр. Банско, ул. Димитър Талев 8; Елена
Димитрова Стефанова от гр. Банско, ул. Св. Климент Охридски 29, и Радко Николов Чучулайн от
гр. Банско, ул. Охрид 4, против Решение № 236
от 26.07.2012 г., по протокол № 12 от 26.07.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Банско, с което е
одобрено частично изменение на ПУП – ПРЗ
за УПИ III, кв. 247, в бивш стопански двор
„Забиница“, за възстановяване на съществуваща
улица между кв. 273, 274 и 275, е образувано адм.
дело № 751/2014 г., насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 27.01.2015 г. в 10 ч.
Заинтересуваните лица могат да се конституират
като ответници в производството пред съда в едномесечен срок от обнародване на оспорването в
„Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
до съда, което трябва да съдържа: трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби в законоустановения срок.
8974
Административният съд – Варна, ХІІ състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм.д. № 3044/2014 г. по оспорване, предявено от „И Ес Ай България“ – ООД,
против Решение № 4251-7 по протокол № 44 от
2.08.2006 г. на Общинския съвет – гр. Варна, с
което е одобрен ПУП – ПРЗ на курортна зона
„Прибой“, землище Галата, община Варна, в
частта на имот с идентификатор № 10135.5511.205.
Заинтересуваните лица могат да се конституират
като ответници в производството в едномесечен
срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление до
съда, което да съдържа: трите имена и адреса,
телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв – за българските граждани; трите имена и
личния номер за чужденец и адреса, заявен в
съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението следва да се приложат писмени доказа-
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телства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице на заявителя. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадената жалба от „И Ес
Ай България“ – ООД.
8975
Административният съд – София-град, второ
отделение, 41 състав, съобщава, че срещу Решение № 311 от 29.05.2014 г. на СОС, с което е
одобрен проект за ПУП – изменение на план за
улична регулация, ИПРЗ и схема за вертикално
планиране на м. Младост 3 в частта, срещу ИПЗ,
относно кв. 14, УПИ І-549, кв. 14а, УПИ ІІІ-3511,
3513, е образувано адм. дело № 7912/2014 г. по
описа на съда, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 29.01.2015 г. в 14,30 ч.
Заинтересованите лица могат да се конституират
като ответници по делото в едномесечен срок от
деня на обнародването в „Държавен вестник“,
като подадат писмена молба със съдържание и
приложения, посочени в чл. 218, ал. 5 и 6 ЗУТ.
Със заявлението е недопустимо да се правят
искания за отмяна на индивидуалния административен акт, както и за присъединяване към
подадени жалби.
9076
А дминистративният съд – София област,
четвърти състав, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ
съобщава, че е образувано адм. дело № 1250/2014 г.
по жалба на РИОСВ – София, срещу заповед
№ ЛС-01-1566 от 15.10.2014 г. на кмета на община
Самоков, с която е одобрено ПУП – ИПР между
УПИ I – „За младежки дом, младежки клуб и
сладкарница“, поземлен имот № 15285.7.291 в кв.
63 по плана на с. Говедарци, община Самоков,
като се образуват нови УПИ I – „За обществено
обслужване“, УПИ XV – „За здравна служба“, и
УПИ XVI – „За озеленяване“, по кафяви линии,
цифри, щрихи и надписи на приложения проект. Уведомяват се заинтересованите страни,
че могат да се конституират като ответници
в производството в едномесечен срок от деня
на обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез подаване на заявление до съда,
отговарящо на изискванията по чл. 218, ал. 4 и
5 ЗУТ. Делото е насрочено за 10.02.2015 г. в 10 ч.
9080
Софийският градски съд, ТО, VІ-15 с-в, по
т.д. № 8127/2014 г. насрочва открито съдебно
заседание на 21.01.2015 в 11 ч. за разглеждане на
искането на „Алфа Микс“ – ЕООД, за отмяна по
реда на чл. 679 във връзка с чл. 670, ал. 3 ТЗ на
решенията на първото събрание на кредиторите на
„Алфа Микс“ – ЕООД, проведено на 7.11.2014 г., и
призовава длъжника „Алфа Микс“ – ЕООД, чрез
пълномощника адв. Боян Минков с адрес София,
ул. Шарл Шампо, бл. 18, вх. А, ет. 4.
9106

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
4. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Фехтовален клуб Тамплиер“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 16.02.2015 г.
в 10 ч. в София, ул. 20 април 13, при следния
дневен ред: 1. приемане отчета на дейността на
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УС (на основание чл. 25, ал. 1, т. 11 ЗЮЛНЦ)
до момента; 2. освобождаване на членовете на
управителния съвет, освобождаване от отговорност (на основание чл. 25, ал. 1, т. 3 ЗЮЛНЦ); 3.
избор на членове на нов управителен съвет (на
основание чл. 25, ал. 1, т. 3 ЗЮЛНЦ); 4. промяна и/или допълване в устава на сдружението; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред
и ще се счита за законно независимо от броя на
присъстващите членове.
9107
1. – Съветът на настоятелите на Училищното
настоятелство при 137 СОУ „Ангел Кънчев“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 13,
ал. 1 от устава на настоятелството свиква общо
събрание на настоятелството на 18.02.2015 г. в
18 ч. на адреса на управление на настоятелството
в София, район „Люлин“, бул. Европа 135, при
следния дневен ред: 1. избор и освобождаване на
членове на съвета на настоятелите; проект за решение: ОС избира нови и освобождава членовете
на съвета на настоятелите; 2. приемане на отчета
за дейността на съвета на настоятелите; проект
за решение: ОС приема отчета за дейността на
съвета на настоятелите; 3. приема изменения и
допълнения в устава; 4. други. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
9031
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Децата на Европа“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 25, ал. 1 от
устава на сдружението свиква общо събрание на
сдружението на 18.02.2015 г. в 16,30 ч. на адрес
София, ул. Незабравка 33А, бл. 315, ет. 12, ап. 38,
при следния дневен ред: приемане на решение
за преустановяване дейността на сдружението.
Поканени са за участие всички членове на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ и чл. 25, ал. 1 от устава на сдружението
общото събрание ще се проведе един час по-късно
на същото място и при същия дневен ред.
9118
3. – Управителният съвет на сдружение „Българска Федерация на Индустриалните Енергийни
Консуматори (БФИЕК), София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква на 19.02.2015 г. в 11 ч. на
адрес: ул. Университетски парк 1, АУБГ, п.к. 1700
София, годишно общо събрание при следния дневен ред: 1. приемане на доклад за дейността на
федерацията за 2014 г.; 2. приемане на годишен
финансов отчет на БФИЕК за 2014 г.; 3. приемане
на програма за дейността на федерацията за 2015 г.;
4. приемане на проектобюджет на федерацията
за 2015 г.; 5. разни.
9121
5. – Управителният съвет на „Българска федерация по подводни спортове“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква избраните делегати
от редовните клубове – колективни членове, на
общо отчетно-изборно събрание на 21.02.2015 г. в
11 ч. в Несебър (Стария град), зала „Хемингуей“,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността и
годишен финансов отчет на БФПС за 2014 г.; 2.
освобождаване на настоящите членове на управителния и на контролния съвет и избиране на
нови членове и нов президент с мандат съгласно
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устава; 3. утвърждаване и приемане на проектобюджет на федерацията за 2015 г.; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден, на същото
място в 12 ч. при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите.
9011
14. – Управителният съвет на спортен клуб
„Флеш – М“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на 13.03.2015 г.
в 17,30 ч. в София, бул. Цариградско шосе 85,
бл. 109, при следния дневен ред: 1. избор на нов
председател на клуба; 2. избор на нов секретар на
клуба; 3. избор на членове на управителния съвет;
4. промяна на устава; 5. промяна на седалището
на клуба. Право на глас в общото събрание могат да упражнят всички лица, членове на клуба.
Членовете се легитимират с документ за самоличност. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18,30 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на членовете.
9010
35. – Управителният съвет на Българската
федерация по сумо, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
федерацията в София, Студентски град, Национална спортна академия „Васил Левски“, зала
„Сумо“, на 13.03.2015 г. в 10 ч. при следния дневен
ред: 1. годишен отчет на УС за дейността на БФ
по сумо за 2014 г.; 2. приемане на бюджета за
2015 г.; 3. организационни.
9018
14. – Учредителният комитет на Сдружение за
напояване „Червен мискет“ – с. Черница, община
Сунгурларе, област Бургас, на основание чл. 10,
ал. 4 ЗСН и Заповед № РД-09/124 от 13.02.2011 г.
на министъра на земеделието и храните, с която
е открита процедурата по учредяване на сдружението за напояване „Червен мискет“ с предмет
на дейност: поддържане и реконструкция на
предадената им по реда на чл. 47 ЗСН и § 3 от
преходните и заключителните разпоредби на ЗСН
хидромелиоративна инфраструктура; изграждане
на нови напоителни и отводнителни системи и
съоръжения; доставяне и разпределяне на водата за
напояване; отвеждане на излишните води от земеделските земи; изпълнение на агромелиоративни
и агротехнически мероприятия за подобряване
на състоянието на земеделските земи, отправя
покана към всички собственици и ползватели на
земеделски земи в землището на с. Черница да
присъстват на учредително събрание, което ще
се проведе на 27.02.2015 г. от 10 ч. в читалището
на селото. Събранието ще протече при следния
дневен ред: 1. установяване спазени ли са изиск
ванията на чл. 6, ал. 2 и чл. 10 – 12 ЗСН; 2.
приемане на отчета на учредителния комитет и
освобождаване на членовете му от отговорност; 3.
вземане на решение за учредяване на сдружение
за напояване с наименование „Червен мискет“; 4.
приемане на устав на сдружението; 5. избиране на
управителен съвет и председател на сдружението.
Материалите по дневния ред на учредителното
събрание са на разположение на учредителите в
читалището на с. Черница. При липса на кворум
на основание чл. 11, ал. 2 ЗСН събранието ще
се проведе на 11.03.2015 г. от 10 ч. в читалището
на с. Черница.
9013
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СЪДЪРЖАНИЕ

За

на актовете, обнародвани в официалния раздел
на „Държавен вестник“ през 2014 г.

НАРОДНО СЪБРАНИЕ
За

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
КОДЕКСИ
Изборен кодекс (№ 37)

За
За
19
За

ЗАКОНИ
За

За
За
За
За

За

За

За

За

За
За
За

ратифициране Изменението на Заемното
споразумение (Втори проект за улесняване на търговията и транспорта) между
Република България и Международната
банка за възстановяване и развитие
(№ 267)
изменение и допълнение на Кодекса за
социално осигуряване (№ 268)
изменение и допълнение на Закона за
хазарта (№ 269)
изменение и допълнение на Закона за
здравето (№ 270)
изменение и допълнение на Закона
за отбраната и въоръжените сили на
Република България (№ 271)
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
свързаните с тях лица и техните действителни собственици (№ 272)
изменение и допълнение на Закона за
местното самоуправление и местната
администрация (№ 273)
ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на
Република България и правителството
на Съединените американски щати
относно финансирана от Съединените
американски щати техническа помощ
(№ 6)
изменение и допълнение на Закона
за експортния контрол на продукт и,
свързани с отбраната, и на изделия и
технологии с двойна употреба (№ 8)
допълнение на Закона за електронните
съобщения (№ 13)
изменение на Закона за автомобилните
превози (№ 14)
ратифициране на Меморандума за разбирателство относно сътрудничество
в борбата с корупцията посредством
Инициативата на Югоизточна Европа
за борба с корупцията и на Протокола
за изменение на Меморандума за разбирателство относно сътрудничество
в борбата с корупцията посредством
Инициативата на Югоизточна Европа
за борба с корупцията (№ 15)

За

1
1
1

За
За
За

1
За
1
За
За
1

1

За
За
За
За

7

За
За

9
11
11

11

За
За
За
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ратифициране на Договора за услуги за
подпомагане изпълнението на проект
между Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма и Европейската
банка за възстановяване и развитие
(№ 16)
изменение на Закона за гражданското
въздухоплаване (№ 22)
изменение и допълнение на Закона за
пътищата (№ 24)
изменение и допълнение на Закона за
лекарствените продукти в хуманната
медицина (№ 30)
изменение и допълнение на Данъчноосиг у ри телни я п роцесуа лен кодекс
(№ 32)
изменение и допълнение на Закона за
защита на лица, застрашени във връзка
с наказателно производство (№ 38)
изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (№ 40)
изменение и допълнение на Закона
за физическото възпитание и спорта
(№ 41)
изменение и допълнение на Закона за
признаване на професионални квалификации (№ 42)
изменение и допълнение на Закона
за авторското право и сродните му
права (№ 43)
ог раничаване изменението на к лимата (№ 39)
изменение и допълнение на Закона за
виното и спиртните напитки (№ 44)
изменение и допълнение на Закона за
водите (№ 45)
ратифициране на Договора за търговия
с оръжие (№ 46)
изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (№ 48)
изменение и допълнение на Закона за
здравословни и безопасни условия на
труд (№ 49)
изменение и допълнение на Закона за
интеграция на хората с увреждания
(№ 50)
изменение и допълнение на Закона за
кредитните институции (№ 51)
изменение и допълнение на Кодекса на
труда (№ 52)
изменение и допълнение на Закона за
горите (№ 55)
ратифициране на Споразумениет о между
правителството на Република България
и Европейската организация за разработване на метеорологични спътници
(EUMETSAT) относно присъединяването на Републ ика България към Конвенцията за учредяването на Европейска
организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT) и
свързаните ред и условия, на Конвенцията за учредяване на Европейската

11
12
16
18
18
21
21
21
21
21
22
26
26
26
27
27
27
27
27
28
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За

За
За

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
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организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT) и
на Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейската организация
за разработване на метеор ологични
спътници (EUMETSAT) (№ 56)
ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на
отбраната на Републ ика България, Министерството на националната отбрана
на Република Гърция и министъра на
националната отбрана на Република
Полша относно изграждането, администрирането и функционирането на
Център за изследване, изграждане и
усъвършенстване на способности на
НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия, подписан на 28
август 2013 г. в Норфолк, Съединени
американски щати (№ 57)
изменение на Закона за енергията от
възобновяеми източници (№ 69)
ратифициране на Споразумението между
правителството на Република България
и правителството на Конфедерация
Швейцария за изменение на Приложение
4 от Рамковото споразумение между
правителството на Република България
и Федералния съвет на Конфедерация
Швейцария относно изпълнението на
Българо-швейцарската програма за
сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните неравенства
в рамките на разширения Европейски
съюз (№ 74)
изменение и допълнение на Закона за
потребителския кредит (№ 75)
изменение на Изборния кодекс (№ 76)
Сметната палата (№ 77)
изменение и допълнение на Закона за
собствеността и ползуването на земеделските земи (№ 114)
изменение и допълнение на Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие (№ 117)
изменение и допълнение на Закона за
подпомагане на земеделските производители (№ 118)
изменение и допълнение на Закона за
обществените поръчки (№ 119)
допълнение на Закона за лечебните
заведения (№ 141)
изменение и допълнение на Закона за
кадастъра и имотния регистър (№ 147)
ратифициране на Договора за подписка
между Република България и Ситигруп
Глобал Маркетс Лимитед, Ейч Ес Би
Си Банк Пи Ел Си и Джей Пи Морган Секюритиз Пи Ел Си във връзка с
емитирането на облигации на стойност
до 1 493 000 000 евро (или до равностойността в щатски долари), емитирани
на един или повече траншове, подписан
на 21 май 2014 г., Договора за фискално

30

За
30
33

За
За

За

За
35
35
35
35
38
40
40

За

40
47
49

За
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агентство между Република България в
качеството на емитент и Дъ Банк Ъв Ню
Йорк Мелън в качеството на фискален
агент и платежен агент и Дъ Банк Ъв
Ню Йорк Мелън (Люксембург) С.А. в
качеството на регистратор и агент по
прехвърлянето относно емитирането на
облигации на стойност до 1 493 000 000
евро (или до равностойността в щатски
долари), емитирани на един или повече
траншове, подписан на 21 май 2014 г.,
и на Акта за поемане на задължения
относно издаването на облигации на
стойност до 1 493 000 000 евро (или до
равностойността в щатски долари), емитирани на един или повече траншове,
подписан на 21 май 2014 г. (№ 148)
Министерството на вътрешните работи (№ 152)
изменение и допълнение на Закона за
насърчаване на заетостта (№ 153)
изменение и допълнение на Закона за
военноинва лидите и военнопост радалите (№ 154)
ратифициране на Споразумението за
т ъргови я меж ду Европейск и я съюз
и неговите държави членки, от една
страна, и Колумбия и Перу, от друга
страна, подписано на 26 юни 2012 г. в
Брюксел (№ 169)
ратифициране на Протокола за изменение и допълнение на Меморандума
за разбирателство между Министерството на регионалното разв итие и
благоустройството на Републ ика България, действащо като Национален
партниращ орган, Министерството на
регионалното развитие и туризма на
Румъния, действащо като Управляващ
орган, Министерството на публичните
финанси на Румъния, действащо като
Сертифициращ орган, и Одитния орган
(асоцииран към румънската Сметна
палата), действащ като Одитен орган,
относно изпълнението на Програмата за
трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007 – 2013 г. (№ 170)
ратифициране на Изменение на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция „Пътна
инфраструктура“ и Международната
банка за възстановяване и развитие от
25 октомври 2012 г. (№ 171)
ратифициране на Споразумението за
предоставяне на консултантски услуги за
укрепване на конкурентоспособността
на селското стопанство и изготвяне на
проектостратегии за устойчиво управление в хидромелиоративния сектор
и опазване от вредното въздействие
на водите между Министерството на
земеделието и храните на Република
България и Международната банка за
възстановяване и развитие (№ 172)
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59
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За
За
За
За
За

За

За

За

За

За

За

За

За

За

ратифициране на актовете на Х Х V
конгрес на Всемирния пощенски съюз
(№ 173)
изменение и допълнение на Закона за
автомобилните превози (№ 175)
изменение и допълнение на Закона
за защита на потребителите (№ 178)
защита на растенията (№ 179)
изменение и допълнение на Закона за
професионалното образование и обучение (№ 180)
денонсиране на Европейската конвенция
за законовата защита на услуги, базирани на или представляващи условен
достъп (№ 181)
ратифициране на Споразумението за
създаване на Център за високи постижения в областта на финансите (№ 182)
ратифициране на Споразумението за
предоставяне на консултантски услуги
за подкрепа при засилване функциите и
изграждане на капацитет в Държавната
комисия за енергийно и водно регулиране и постигане на оптимизация на
разходите за постигане на съответствие
с Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води
между Министерството на регионалното
развитие и Международната банка за
възстановяване и развитие (№ 188)
ратифициране на Споразумението за
предоставяне на консултантски услуги
между Министерството на здравеопазването на Република България и Международната банка за възстановяване и
развитие (№ 190)
ратифициране на Споразумението за
асоцииране между Европейския съюз
и Европейската общност за атомна
енергия и техните държави членки, от
една страна, и Република Молдова, от
друга страна (№ 191)
ратифициране на Споразу мениет о за асоц и и ра не меж д у Европейския съюз и Европейската общност
за атомна енергия и техните държави членк и, от една ст рана, и Грузия, от друга страна (№ 192)
ратифициране на Споразумението за
асоцииране между Европейския съюз
и Европейската общност за атомна
енергия и техните държави членки, от
една страна, и Украйна, от друга страна
(№ 193)
ратифициране на Споразумението за
изменение № 1 към Финансово споразумение от 29 юли 2010 г. между
правителството на Република България, представлявано от министъра на
регионалното развитие, и Европейск ата
инвестиционна банка (№ 194)
изменение на Закона за висшето образование (№ 198)

За
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За
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61
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62

62
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допълнение на Закона за физическото
възпитание и спорта (№ 199)
изменение и допълнение на Закона за
бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г. (№ 209) 	

66
67

РЕШЕНИЯ
За

изменение и допълнение на Решение
за създаване на Временна анкетна
комисия за проверка и установяване
на всичк и сл у чаи на г рубо партизирано кадруване в държавната адм и н ис т ра ц и я и в д ру г и д ърж а вн и
структури и предприятия, извършено в
периода август 2009 – март 2013 г.
За промяна в състава на Комисията по
външна политика
За промяна в състава на Комисията по
труда и социалната политика
За промяна в състава на Комисията по
енергетика
За промяна в състава на Комисията по
икономическата политика и туризъм
За промяна в състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта
За промяна в състава на Комисията по
европейските въпроси и контрол на
европейските фондове
По Доклада на Временната анкетна комисия за проучване на обстоятелствата
по оповестените факти и данни за
нарушения, извършени в Комисията
за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси
За промяна в състава на Постоянната
делегация на Народното събрание в
Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество
в Европа
За избиране на членове на Комисията за
финансов надзор
За прекратяване на процедурата за избор
на главен инспектор в Инспектората
към Висшия съдебен съвет
За прекратяване на пълномощи ята на
народен представител
За удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проверка
и установяване на всички обстоятелства
около публично огласения телефонен
разговор меж ду бивши я минист ърпредседател Бойко Борисов и бившия
директор на Агенция „Митници“ Ваньо
Танов, в който се съдържат данни за
грубо склоняване към тежки престъпления и злоупотр еба с власт
За промени в състава на Комисията по
здравеопазването
За попълване състава на Комисията по
вътрешна сигурност и обществен ред
За попълване състава и ръководството на
Комисията по европейските въпроси и
контрол на европейските фондове
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7
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13
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промени в състава на Комисията по
труда и социалната политика
За промени в състава на Комисията по
регионална политика и местно самоуправление
За промени в състава на Комисията по
образованието и науката
За създаване на Временна анкетна комисия
за проверка и установяване на всички
факти и обстоятелства, довели до внезапното подаване на оставка от Христо
Дамянов Бисеров от всички заемани
постове в Народното събрание и политическата партия „Движение за права и
свободи“, в резултат на негови действия,
след които са образувани наказателни
производства за престъпления, свързани
с изпиране на пари, подаване на декларации с невярно съдържание и други,
както и потенциалното неправомерно
изтичане на информация от българските
служби за сигурност към „Боянските
сараи“, както и всички факти и обстоятелства, свързани с твърденията
за скандална кореспонденция и среща
между председателя на ГЕРБ Бойко
Борисов и Бисер Миланов, известен
като Петното
За приемане на Процедурни правила по
прилагането на чл. 122, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
По предложение за гласуване недоверие
на Министерския съвет на Република
България
За прекратяване на пълномощи ята на
народен представител
За удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проверка
и установяване на всички обстоятелства
около сделката за продажбата на летище „Божурище“ през 2005 г., както и
процедурата по обявяване на летището
за паметник на културата през 2008 г.
и 2010 г.
За приемане на процедурни правила за
издигане на кандидатури, представяне
и публично оповестяване на документи
и изслушване на кандидати за главен
инспектор в Инспектората към Висшия
съдебен съвет
За приемане на процедурни правила за
избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
За приемане на процедурни правила за
предложения за състав на Централната
избирателна комисия, изслушване на
кандидатите и избор на председател,
заместник-председатели и секретар на
Централната избирателна комисия
За попълване състава на Комисията по
европейските въпроси и   контрол на
европейските фондове 	
За промяна в състава на Комисията по
културата и медиите

13

За
За

13

За

13
За
За
За

За
За
За
13

13
14
16

За
За

За
За
18
За
За
20
20

За
За

21
За
23
23

За
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промяна в състава на Комисията по
околната среда и водите
промяна и попълване състава на Комисията по бюджет и финанси
промени в състава на Комисията по
правата на човека и жалбите на гражданите
п р ом я на в с ъ с т а ва на Ком иси я т а
по въпросите на децата, младежта и
спорта
промени в ръководството на Комисията
по външна политика
п ром яна в състава на Временната
анкетна комисия за проверка и установяване на всички случаи на грубо
партизирано кадруване в държавната
администрация и в други държавни
структури и предприятия, извършено в
периода август 2009 – март 2013 г.
промяна в състава на Комисията по
земеделието и храните
попълване състава на Комисията по
икономическата политика и туризъм
попълване състава на Временната анкетна комисия за проверка и установяване на всички обстоятелства около
публично огласения телефонен разговор
между бившия министър-председател
Бойко Борисов и бившия директор
на Агенция „Митници“ Ваньо Танов,
в който се съдържат данни за грубо
склоняване към тежки престъпления
и злоупотреба с власт
промяна в състава на Комисията по
труда и социалната политика
пром яна в състава на постоянната
делегация на Народното събрание в
Парламентарната асамблея на Съюза
за Средиземноморието
промени в състава и ръководството на
Комисията по инвестиционно проектиране
промяна в състава на Комисията за
борба с корупцията и конфликт на
интереси
промени в състава и ръководството на
Комисията по регионална политика и
местно самоуправление
избиране на председател, заместникпредседател и секретар и за разпределение на членовете на Централната
избирателна комисия
прекратяване на пълномощи ята на
народен представител
изменение и допълнение на Решение
за избиране на председател, заместникпредседател и секретар и за разпределение на членовете на Централната избирателна комисия, прието от Народното
събрание на 20 март 2014 г. 	
прекратяване на пълномощи ята на
народен представител
попълване състава на постоянната
делегация на Народното събр ание в
Парламентарната асамблея на НАТО
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За

попълване състава на Комисията по
отбрана
За пром яна в състава на постоянната
делегация на Народното събрание в
Интерпарламентарната асамблея по
православие
За промяна в състава на Комисията по
транспорт, информационни технологии
и съобщения
За пром яна в състава на постоянната
делегация на Народното събр ание в
Парламентарната асамблея на Съвета
на Европа
Във връзка с Великденската ваканция на
Народното събрание за 2014 г. 	
За удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проверка
и установяване на всички обстоятелства
около публично огласения телефонен
разговор меж ду бивши я минист ърпредседател Бойко Борисов и бившия
директор на Агенция „Митници“ Ваньо
Танов, в който се съдържат данни за
грубо склоняване към тежки престъпления и злоупотреба с власт
За избиране на председател и членове
на Комисията за защита на личните
данни
За избор на председател на Сметната палата на Република България
За прекратяване на пълномощията на Петър Атанасов Курумб ашев като народен
представител от 24. многомандатен
изборен район – София
За прекратяване на пълномощи ята на
народен представител
За дейността на Народното събрание през
месец май 2014 г.
За създаване на Временна анкетна комисия за изясняване на всички факти и
обстоятелства, свързани с дейността
на фирмите лицензианти на ДКЕВР за
разпределение и снабдяване с електроенергия, а също и дружества концесионери за добив на природни богатства,
довела до ощетяване на българските
граждани и българската държава, както
и нерегламентираните им контакти с
представители на държавата и свързани
с политически партии лица
По искане за предсрочно освобождаване
на заместник-председателя на 42-то
Народно събрание Мая Божидарова
Манолова
За удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проверка
и установяване на всички обстоятелства
около публично огласения телефонен
разговор меж ду бивши я минист ърпредседател Бойко Борисов и бившия
директор на Агенция „Митници“ Ваньо
Танов, в който се съдържат данни за
грубо склоняване към тежки престъпления и злоупотреба с власт
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40
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41

С Т Р. 7 3   

За

промяна в състава на Комисията по
транспорт, информационни технологии
и съобщения
За промяна в състава на Комисията за
взаимодействие с граждански организации и движения
За попълване състава на Комисията по
външна политика
За промяна в състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта
По предложение за гласуване недоверие
на Министерския съвет на Република
България
За изби ра не на ч ленове на Сме т ната
палата
По предложение за гласуване недоверие
на Министерския съвет на Република
България
За прекратяване на пълномощи ята на
народен представител
За удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проверка
и установяване на всички обстоятелства
около публично огласения телефонен
разговор меж ду бивши я минист ърпредседател Бойко Борисов и бившия
директор на Агенция „Митници“ Ваньо
Танов, в който се съдържат данни за
грубо склоняване към тежки престъпления и злоупотреба с власт
За персонални промени в Министерския
съвет на Република България
За прекратяване на пълномощи ята на
народен представител
За прекратяване на пълномощи ята на
народен представител
За прекратяване на пълномощи ята на
народен представител
За прекратяване на пълномощи ята на
народен представител
За откриване на факултет „Обществено
здраве и здравни грижи“ в структурата
на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
За прекратяване на пълномощи ята на
народен представител
За прекратяване на пълномощи ята на
народен представител
За попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското
икономическо сътрудничество
За пром яна в състава на постоянната
делегация на Народното събрание в
Интерпарламентарния съюз
За промяна в състава на Комисията по
труда и социалната политика
За промяна в състава на Комисията по
инвестиционно проектиране
За промяна в състава на Комисията по
вероизповеданията и парламентарна
етика
За промяна в състава и ръководството
на Комисията по околната среда и
водите

46
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46
50
50
50

52
52
52
52
52
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55
57
59

60
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промяна в състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта
промяна в състава на Комисията по
отбрана
промяна в състава на Комисията по
културата и медиите
попълване състава и ръководството на
Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения
попълване състава на Комисията по
бюджет и финанси
попълване състава на Комисията по
европейските въпроси и контрол на
европейските фондове
попълване състава на Комисията по
правни въпроси
попълване състава на Комисията за
борба с корупцията и конфликт на
интереси
попълване състава на Комисията за
контрол над службите за сигурност,
използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа
до данните по Закона за електронните
съобщения
попълване състава на Комисията по икономическата политика и туризъм
попълване състава на Комисията по
регионална политика и местно самоуправление
приемане оставката на Министерския
съвет

61
61
61

За

61
61
61
61

За

61
За
61
61
61
62

ДЕКЛАРАЦИИ
Във връзка с ескалацията на напрежение на
етническа, религиозна и политическа
основа

За

16

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО
НАРОДНО СЪБРАНИЕ

За
За

За
За

ЗАКОНИ
За

За
За
За
За

ратифициране на Конвенцията за основаване на Европейски университетски
институт, подписана във Флоренция
на 19 април 1972 г., изменена с Конвенцията за ревизия от 18 юни 1992 г.
(№ 274)
96
изменение и допълнение на Закона за
устройство на територията (№ 279)
98
изменение и допълнение на Закона за
бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г. (№ 280)
98
изменение и допълнение на Закона за
държавния бюджет на Република България за 2014 г. (№ 281)
98
ратифициране на Изменение на Заемното споразумение „Проект за развитие
на общинската инфраструктура“ между
Република България и Международната
банка за възстановяване и развитие
(№ 283)
100

За
За
За
За
За
За
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ратифициране на Изменение № 2 към
Споразумението за предоставяне на
консултантски услуги между Агенция
„Пътна инфраструктура“ и Международната банка за възстановяване и
развитие (№ 284)
ратифициране на Изменение на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване и
изпълнение на Стратегия за водоснабдяване и канализация между Министерството на регионалното развитие
и благоуст ройст вото на Реп ублика
България и Международната банка за
възстановяване и развитие (№ 285)
ратифициране на Финансовия договор
между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект
„България – съфинансиране по Фондовете на ЕС 2014 – 2020 г. (СПЗ)“)
(№ 290)
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 рол я та на рег ис т рат ори и
упълномощени водещи организатори,
и „УНИКРЕДИТ БАНК“ АГ (клон Лондон) – в ролята на агент (№ 291)
изменение и допълнение на Закона за
хазарта (№ 289)
изменение и допълнение на Закона
за данък върху добавената стойност
(№ 292)
изменение и допълнение на Закона за
държавната собственост (№ 293)
ратифициране на Споразумението между Министерството на икономиката на
Републ ика 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 на Споразумението
между Министерството на икономиката на Република България и „Klösters
Beteiligungsgesellschaft mbH“ – Кемпен,
Германия (№ 295)
изменение на Закона за рибарството и
аквакултурите (№ 296)
изменение и допълнение на Закона за
собствеността (№ 297)
изменение на Закона за специалните
разузнавателни средства (№ 298)
бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2015 г. (№ 299)
бюджета на Държавното обществено
осигуряване за 2015 г. (№ 300)
държавния бюджет на Република България за 2015 г. (№ 301)
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105
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За

ПРАВИЛНИЦИ

За

организацията и дейността на Народното
събрание

За

97

РЕШЕНИЯ
За

приемане на процедурни правила за
избиране на председател на Четиридесет
и третото Народно събрание 	
За избиране на председател на Четиридесет
и третото Народно събрание
За приемане на процедурни правила за
избиране на заместник-председатели
на Четиридесет и третото Народно
събрание
За избиране на заместник-председатели
на Четиридесет и третото Народно
събрание
По прилагането на Правилника за организацията и дейността на Народното
събрание
За избиране на Временна комисия за изработване на проект на Правилник за
организацията и дейността на Народното събрание
За избиране на временни секретари на
Четиридесет и третото Народно събрание
За прекратяване на пълномощи ята на
народен представител
За създаване на Временна комисия по
правни въпроси
За създаване на Временна комисия по
бюджет и финанси
Във връзка със законодат елн и промени в
областта на банковото дело
За избиране на министър-председател на
Република България
За приемане на структура на Министерския
съвет на Република България
За избиране на Министерски съвет на
Република България
За прекратяване пълномощията на народен представител
За п р едс р оч но п р ек рат я ва не на ма ндата на заместник-председател я на
Комисията за финансов надзор, ръководещ у п ра влен ие „На дзор на
инвестиционната дейност“
За попълване ръководството и състава на
Временната комисия за изработване на
проект на Правилник за организацията
и дейността на Народното събрание
За попълване състава на Временната комисия по бюджет и финанси
За поп ъ л ва не с ъс та ва на Времен ната
комисия по правни въпроси
За приемане на Доклад за прилагането на
закона и за дейността на административните съдилища през 2013 г.
За приемане на Доклад за прилагането на
закона и дейността на съдилищата през
2013 г.

89
За
89
За
89
89

За
За
За
За

89

За

89

За

89

За
За

89

За

90

За

90

За

92
93
93
93

За
За
За
За

94
За
За
94
За
94

За

95
95
95
95

За

За
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попълване състава на Временната комисия по бюджет и финанси
прекратяване правомощията на член на
Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност
на български граждани към Държавна
сигурност и разузнавателните служби
на Българската народна армия
даване на съгласие за подготовка за
поемането на външен държавен дълг
прекратяване на пълномощи ята на
народен представител
избиране на Комисия по икономическа
политика и туризъм 	
избиране на Комисия по енергетика
избиране на Комисия по бюджет и
финанси
избиране на Комисия по правни въпроси
избиране на Комисия по регионална
политика, благоустройство и местно
самоуправление
избиране на Комисия по външна политика
избиране на Комисия по отбрана
избиране на Комисия по вътрешна
сигурност и обществен ред
избиране на Комисия по земеделието
и храните
избиране на Комисия по труда, социалната и демографската политика
избиране на Комисия по образованието
и науката
избиране на Комисия по въпросите на
децата, младежта и спорта
избиране на Комисия по здравеопазването
избиране на Комисия по околната среда
и водите
избиране на Комисия по транспорт,
информационни технологии и съобщения
избиране на Комисия по културата и
медиите
избиране на Комисия по взаимодействието с неправителствените организации
и жалбите на гражданите
избиране на Комисия по вероизповеданията и правата на човека
избиране на Комисия за борба с кору пци ята, конфликт на интереси и
парламентарна етика
избиране на Комисия по европейските
въпроси и контрол на европейските
фондове
избиране на Комисия за контрол над
службите за сигурност, прилагането и
използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по
Закона за електронните съобщения
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избиране на Комисия за наблюдение
на дейността на Държавната комисия
за енергийно и водно регулиране 	
прекратяване на пълномощи ята на
народен представител
приемане на Процедурни правила за изслушване и избор на член на Комисията
за публичен надзор над регистрираните
одитори
промяна в състава на Комисията по
взаимодействието с неправителствените
организации и жалбите на гражданите
промяна в състава на Комисията по
труда, социалната и демографската
политика
попълване състава на Комисията по
бюджет и финанси
промяна в ръководството на Комисията
по външна политика
промяна в състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека
попълване състава на Комисията за
наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране
попълване състава на Комисията по
регион ална политика, благоустройство
и местно самоуправление
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
приемане на процедурни правила за
избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
избиране на член на Комисията за
публичен надзор над регистрираните
одитори
избиране председател на Комисията по
културата и медиите
избиране на постоянна делегация на
Народното събрание в Парламентарното
измерение на Централноевропейската
инициатива
избиране на постоянна делегация на
Народното събрание в Парламентарната
асамблея на Съвета на Европа
избиране на постоянна делегация на
Народното събрание в Парламентарната
асамблея на Процеса за сътрудничество
в Югоизточна Европа
избиране на постоянна делегация на
Народното събрание в Парламентарната
асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество
избиране на постоянна делегация на
Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония
избиране на постоянна делегация на
Народното събрание в Интерпарламентарната асамблея по православие

За
99
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За

За
За

102
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избиране на постоянна делегация на
Народното събрание в Интерпарламентарния съюз
избиране на постоянна делегация на
Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
избиране на постоянна делегация на
Народното събрание в Парламентарната
асамблея на НАТО
избиране на постоянна делегация на
Народното събрание в Парламентарната
асамблея на Организацията за сигурност
и сътрудничество в Европа

106

106
106

106

ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА

102
УКАЗИ

102
102

А.
На

102
На
102
На
На
103
За
103
На
104
104

На
На

106
На
106
На
106
За
106
106
106

На

За насрочване избори за членове на Европейския парламент, за Народно събрание
и за органи на местно самоуправление
частичен избор за кмет на кметство
Богданов дол, община Перник, област
Перник (№ 260)
частичен избор за кмет на кметство Изгрев, община Благоевград, област Благоевград, на 16 март 2014 г. (№ 5)
частичен избор за кмет на кметство
Сталево, община Димитровград, област
Хасково, на 16 март 2014 г. (№ 7)
частичен избор за кмет на кметство
Гороцвет, община Лозница, област
Разград, на 8 юни 2014 г. (№ 17)
членове на Европейския парламент от
Република България на 25 май 2014 г.
(№ 54)
частичен избор за кмет на кметство
Червена вода, община Русе, област Русе,
на 8 юни 2014 г. (№ 71)
частичен избор за кмет на кметство
Помен, община Две могили, област
Русе, на 8 юни 2014 г. (№ 78)
частичен избор за кмет на кметство
Черни връх, община Камено, област
Бургас, на 29 юни 2014 г. (№ 113)
частичен избор за кмет на кметство
Джулюница, община Лясковец, област
Велико Търново, на 29 юни 2014 г.
(№ 115)
частичен избор за кмет на кметство
С ред и ще, общ и на К а й нард ж а, об ласт Силистра, на 12 октомври 2014 г.
(№ 120)
пренасрочване на насрочения с Указ
№ 115 от 8 май 2014 г. частичен избор за
кмет на кметство Джулюница, община
Лясковец, област Велико Търново, на
12 октомври 2014 г. (№ 121)
частичен избор за кмет на кметство
Партизани, община Братя Даскалови,
област Стара Загора, на 12 октомври
2014 г. (№ 137)
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На частичен избор за кмет на кметство
Полена , о бщ и на С и м и тл и, о блас т
Благоевград, на 12 октомври 2014 г.
(№ 143)
За промяна в Указ № 137 от 29 май 2014 г.
за насрочване на частичен избор за
кмет на кметство Партизанин, община
Братя Даскалови, област Стара Загора
(№ 149)
На частичен избор за кмет на кметство
Вардун, община Търговище, област
Търговище, на 12 ок томври 2014 г.
(№ 150)
На частичен избор за кмет на кметство Руец,
община Търговище, област Търговище,
на 12 октомври 2014 г. (№ 151)
На частичен избор за кмет на кметство
Победа, община Долна Митрополия,
област Плевен, на 12 октомври 2014 г.
(№ 156)
На частичен избор за кмет на кметство Стефаново, община Радомир, област Перник, на 12 октомври 2014 г. (№ 166)
На частичен избор за кмет на кметство
Гагово, община Попово, област Търговище, на 12 октомври 2014 г. (№ 189)
На избори за Народно събрание на 5 октомври
2014 г. (№ 201)
На частичен избор за кмет на кметство
Ракево, община Криводол, област Враца,
на 12 октомври 2014 г. (№ 216)
На частичен избор за кмет на община
Коп ривщ ица, Софийска област, на
12 октомври 2014 г. (№ 217)
На частичен избор за кмет на кметство
Горно Кирково, община Кирково, област Кърджали, на 12 октомври 2014 г.
(№ 218)
Б. За назначаване и освобождаване от
длъжност ръководители на дипломатически представителства и постоянни
представители на Република България при международни организации
За освобождаване на Андрей Димитров
Техов от длъжността постоянен представител на Републ ика България при Съвета
на Европа със седалище в Страсбург,
Френската република (№ 261)
За назначаване на Красимира Цонева
Бешкова за постоянен представител
на Република България при Съвета
на Европа със седалище в Страсбург,
Френската република (№ 262)
За освобож даване на Веселин Иванов
Вълчев от длъжността извънреден и
пълномощен посланик на Република
България в Република Кипър (№ 1)
За назначаване на Христо Георгиев Георгиев за извънреден и пълномощен
посланик на Република България в
Република Кипър (№ 2)

За
49
За

50

53

За

За

53
За
55
За
57

63
65
За
73

73

За

73

За

За
1

1

За

7
За
7
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освобождаване на Валентин Делчев
Порязов от длъжността извънреден и
пълномощен посланик на Република
България в Кралство Дания (№ 3)
назначаване на Руси Боголюбов Иванов
за извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Кралство
Дания (№ 4)
назначаване на Младен Петров Червеняков за извънреден и пълномощен
посланик на Република България в
Република Черна гора (№ 9)
освобож даване на Георги Георгиев
Панайотов от длъжността извънреден
и пълномощен посланик на Република Българи я в Република Молдова
(№ 19)
назначаване на Петър Захариев Вълов
за извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Република
Молдова (№ 20)
освобождаване на Борислав Кирилов
Костов от длъжността извънреден и
пълномощен посланик на Република
България в Република Индия, в Демократична социалистическ а република
Шри Ланка, в Народна република Бангладеш и във Федерална демократична
република Непал (№ 26)
назначаване на Петко Колев Дойков
за извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Република
Индия (№ 27)
освобождаване на Чавд ар Младенов
Николов от длъжността извънреден и
пълномощен посланик на Република
България във Федеративна република
Бразилия, в Република Колумбия, в
Република Еквадор, в Кооперативна
република Гвиана, в Република Перу,
в Република Суринам и в Боливарска
република Венесуела (№ 28)
назначаване на Валери Иванов Йотов за
извънреден и пълномощен посланик на
Република България във Федеративна
република Бразилия (№ 29)
назначаване на Марин Райков Николов – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Италианската република, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България
в Република Сан Марино със седалище
в Рим (№ 33)
освобождаване на Никола Иванов Карадимов от длъжността извънреден и
пълномощен посланик на Република
България в Кралство Норвегия и в
Република Исландия със седалище в
Осло (№ 34)
назначаване на Румяна Тодорова Митрева за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство
Норвегия (№ 35)
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22

22

22

22
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назнача ва не на Пет ко Колев Дойков – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република
Индия, и за извънреден и пълномощен
посланик на Република България в
Демократична социалистическа република Шри Ланка със седалище в Делхи
(№ 174)
назначаване на Сергей Пенчев Мичев – извънреден и пълномощен посланик на Републ ика България в Република
Индонезия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България
в Република Сингапур със седалище в
Джакарта (№ 183)
назначаване на А нгел Христов Чола ков – извън реден и п ъ л номощен
посланик на Републ ика България във
Френската република, и за извънреден
и пълномощен посланик на Република
България в Княжество Монако със
седалище в Париж (№ 184)
назначаване на Сергей Пенчев Мичев – извънреден и пълномощен посланик на Републ ика България в Република Индонезия, и за извънреден
и пълномощен посланик на Република
България в Бруней Даруссалам със седалище в Джакарта (№ 195)
назнача ва не на Пет ко Колев Дойков – извънреден и пълномощен посланик на Републ ика България в Република
Индия, и за извънреден и пълномощен
посланик на Република България в
Република Малдиви със седалище в
Делхи (№ 196)
назначаване на Eвгени Стефанов Стойчев – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Социалистическа република Виетнам, и за
извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Кралство Камбоджа със седалище в Ханой (№ 210)
назначаване на Сергей Пенчев Мичев – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Индонезия, и за извънреден
и пълномощен посланик на Република
България в Демократична република
Източен Тимор със седалище в Джакарта (№ 215)
освобождаване на Благовест Христов
Сендов от длъжността извънреден и
пълномощен посланик на Република
България в Републ ика Филипини със
седалище в Токио (№ 228)
назначаване на Евгени Стефанов Стойчев – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Социалистическа републ ика Виетнам, и за
извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Република
Фи л и п и н и с ъ с с еда л и ще в Х а ной
(№ 229)
назначаване на Евгени Стефанов Стойчев – извънреден и   пълномощен по-
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сланик на Република България в Социалистическа републ ика Виетнам, и
за извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Република
Съюз Мианмар със седалище в Ханой
(№ 230)
82
назначаване на Емилия Йорданова Стефанова-Велева – извънреден и пълномощен посланик на Република България
в Австралийския съюз, и за извънреден
и пълномощен посланик на Република
България в Нова Зеландия със седалище
в Канбера (№ 235)
85
назначаване на Марин Райков Николов – извънреден и пълномощен посланик на Републ ика България в Италианската република, и за извънреден
и пълномощен посланик на Република
България в Република Малта със седалище в Рим (№ 237)
88
освобождаване на Боби Николов Бобев
от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България
в Република Косово (№ 239)
93
назначаване на Нед ялчо Димитров
Данчев за извънреден и пълномощен
посланик на Република България в
Република Косово (№ 240)
93
назнача ва не на Пет ко Колев Дойков – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република
Индия, и за извънреден и пълномощен
посланик на Република България в
Народна република Бангладеш със
седалище в Делхи (№ 241)
95
назначаване на Сергей Пенчев Мичев – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република
Индонезия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България
в Малайзия със седалище в Джакарта
(№ 242)
95
назначаване на Валери Иванов Йотов – извънреден и пълномощен посланик на Република България във
Федеративна република Бразилия, и за
извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Република Еквадор със седалище в Бразилия (№ 271)
95
назначаване на Румяна Тодорова Митрева – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство
Норвегия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България
в Република Исландия със седалище в
Осло (№ 275)
98
назнача ва не на Пет ко Колев Дойков – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република
Индия, и за извънреден и пълномощен
посланик на Република България във
Федерална демократична република
Непал със седалище в Делхи (№ 277) 100
назначаване на Евгени Стефанов Стойчев – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Социа-
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За

За

За

За

В.
За

За
За

За

За
За

За

листическа република Виетнам, и за
извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Лаоската
народнодемократична република със
седалище в Ханой (№ 278)
назначаване на Валери Иванов Йотов – извънреден и пълномощен посланик на Република България във
Федеративна република Бразилия, и за
извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Република Перу
със седалище в Бразилия (№ 282)
назначаване на Валери Иванов Йотов – извънреден и пълномощен посланик на Република България във
Федеративна република Бразилия, и за
извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Кооперативна
република Гаяна със седалище в Бразилия (№ 286)
назначаване на Бойко Василев Коцев – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Руската
федерация, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в
Туркменистан със седалище в Москва
(№ 287)
назначаване на Метин Хюсеин Казак
за извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Държавата
Катар (№ 288)
За назначаване и освобождаване от
длъжност други държавни служители,
определени със закон
освобождаване на бригаден генерал Васил Кирилов Димитров от длъжността
началник на щаба на Съвместното командване на силите и от военна служба,
считано от 2 февруари 2014 г. (№ 18)
назначаване членове на Централната
избирателна комисия (№ 53)
освобождаване на бригаден генерал
Живко Михайлов Михайлов от длъжността директор на дирекция „Логистика“ в Министерството на отбраната и
от военна служба, считано от 20 април
2014 г. (№ 58)
назначаване на Лена Минкова Русенова за член на Управителния съвет на
Българската народна банка, считано от
13 юни 2014 г. (№ 72)
назначаване на Метин Мехмедов Сюлейманов за член на Централната избирателна комисия (№ 79)
освобождаване на генерал Симеон Христов Симеонов от длъжността началник на отбраната и от военна служба,
считано от 30 юни 2014 г. (№ 81)
освобождаване на контраадмирал Румен Георгиев Николов от длъжността
командир на Военноморските сили и
назначаването му на длъжността началник на отбраната, считано от 30 юни
2014 г. (№ 82)
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освобождаване на генерал-лейтенант
Стефан Стефанов Василев от длъжността заместник-началник на отбраната и
от военна служба, считано от 30 юни
2014 г. (№ 83)
освобождаване на генерал-майор Нейко
Ненов Ненов от длъжността командир
на Сухопътните войски и назначаването
му на длъжността заместник-началник
на отб раната, считано от 30 юни 2014 г.
(№ 84)
освобождаване на контраадмирал Георги Ангелов Георгиев от длъжността
заместник-началник на отбраната и
от военна служба, считано от 30 юни
2014 г. (№ 85)
освобождаване на генерал-майор Константин Веселинов Попов от длъжността
командир на Военновъздушните сили и
назначаването му на длъжността заместник-началник на отбраната, считано от
30 юни 2014 г. (№ 86)
освобождаване на генерал-лейтенант
Атанас Николов Самандов от длъжност та командващ на Съвместното
командване на силите и от военна
служба, считано от 17 септември 2014 г.
(№ 87)
назначаване на контраадмирал Георги
Цветанов Мотев за временно изпълняващ задълженията на вакантната
длъжност командващ на Съвместното
командване на силите, считано от 17
септември 2014 г., за срок до назначаването на титуляр на длъжността, но
не по-дълъг от една година (№ 88)
освобождаване на бригаден генерал
Стефан Христов Петров от длъжността директор на дирекция „Операции
и подготовка“ на Министерството на
отбраната и назначаването му на длъжността началник на щаба на Съвместното командване на силите, считано от
30 юни 2014 г. (№ 89)
освобождаване на бригаден генерал
Андрей Илиев Боцев от длъжността началник на щаба на Сухопътните войски и
назначаването му на длъжността командир на Сухопътните войски, считано от
30 юни 2014 г. (№ 90)
освобождаване на бригаден генерал
Красимир Кънчев Кънев от длъжността
заместник-командир на Сухопътните
войски и от военна служба (№ 91)
освобождаване на бригаден генерал
Любчо Спасов Тодоров от длъжността
командир на 2-ра механизирана бригада и назначаването му на длъжността
заместник-командир на Сухопътните
войск и, счи тано от 30 юни 2014 г.
(№ 92)
назначаване на полковник Пламен
Асенов Атанасов на длъжността началник на щаба на Сухопътните войски“,
считано от 30 юни 2014 г. (№ 93)
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освобождаване на бригаден генерал
Румен Георгиев Радев от длъжността
заместник-командир на Военновъздушните сили и назначаването му на
длъжността командир на Военновъздушните сили, считано от 30 юни 2014 г.
(№ 94)
назначаване на полковник Анатолий Цветанов Кръстев на длъжността заместниккомандир на Военновъздушните сили,
считано от 30 юни 2014 г. (№ 95)
освобождаване на комодор Димитър
Минев Денев от длъжността заместниккомандир на Военноморските сили и
назначаването му на длъжността командир на Военноморските сили, считано от
30 юни 2014 г. (№ 96)
освобождаване на комодор Димитър Ангелов Ангелов от длъжността началник
на Военна академия „Г. С. Раковски“
и назначаването му на длъжността заместник-командир на Военноморските
сили, считано от 30 юни 2014 г. (№ 97)
назначаване на полковник Димитър Крумов Илиев на длъжността командир на
2-ра механизирана бригада, считано от
30 юни 2014 г. (№ 98)
назначаване на полковник Михаил Димитров Попов на длъжността командир
на 68-а бригада „Специални сили“,
считано от 30 юни 2014 г. (№ 99)
освобождаване на бригаден генерал
Цанко Иванов Стойков от длъжността командир на 3-та авиационна база
(№ 100)
назначаване на полковник Иван Тодоров
Лалов на длъжността командир на 3-та
авиационна база (№ 101)
назначаване на капитан I ранг Мален
Стефанов Чубенков на длъж ност та
командир на Военноморската база,
считано от 30 юни 2014 г. (№ 102)
назначаване на капитан I ранг Кирил
Йорданов Михайлов на длъжността
директор на дирекция „Операции и
под г о т овк а“ в М и н ис т ерс т во т о на
отбраната, считано от 30 юни 2014 г.
(№ 104)
назначаване на полковн ик Валентин Игнатов Кръстев на длъжността директор
на дирекция „Логистика“ на Министерството на отбраната, считано от 30 юни
2014 г. (№ 105)
освобождаване на бригаден генерал
Христо Иванов Тихинов от длъжността
директор на дирекция „Комуникационни и информационни системи“ и
от военна служба, считано от 29 юли
2014 г. (№ 106)
назначаване на полковник Емил Иванов Шошев на длъжността директор на
дирекция „Комуникационни и информационни системи“ на Министерството
на отбраната, считано от 29 юли 2014 г.
(№ 107)

За

40

За

40

За
40

40
За
40

40

40

За

За

40
За
40
За
40

40

За

За

За
40
За

40

БРОЙ 10 8

освобождаване на комодор Митко Александров Петев от длъжността командир
на Военноморската база и назначаването
му на длъжността началник на Военна
академия „Г. С. Раковски“, считано от
30 юни 2014 г. (№ 108)
освобождаване на бригаден генерал Тодор Николаев Коджейков от длъжността
началник на Националната служба за
охрана и от военна служба и за назначаването на генерал-лейтенант Ангел
Александров Антонов на длъжността
началник на Националната служба за
охрана (№ 138)
освобождаване на полк овник Калин
Стоянчев Иванов от длъжността заместник-началник на Националната
служба за охрана и от военна служба,
за назначаване на полковник Юлиан
Василев Харалампиев на длъжността
заместник-началник на Националната служба за охрана и на полковн ик
Красимир А лександров Станчев на
длъжността заместник-началник на Националната служба за охрана (№ 139)
назначаване на полковник Николай
Кирилов Петров на длъжността началник на Военномедицинската академия
(№ 140)
освобождаване на бригаден генерал
Стефан Динчев Янев от длъжността
нача л н и к на На ц иона л н и я военен
университет „Васил Левски“ и от военна служба, считано от 9 юни 2014 г.
(№ 144)
назначаване на полковн ик Тодор Цонев Дочев на длъжността началник на
Националния военен университет „Васил Левски“, считано от 9 юни 2014 г.
(№ 145)
назначаване на Андреана Радева Атанасова за член на Комисията за регулиране на съобщенията, считано от 9 юли
2014 г. (№ 168)
назначаване на Красимира Георгиева
Медарова за служебен министър за организация на изборния процес (№ 208)
отменяне на Указ № 208 от 8 август
2014 г. за назначаване на служебен
министър за организация на изборния
процес (№ 214)
назначаване на бригаден генерал Петър
Петков Петров на длъжността „Главен
инспектор на Министерството на отбраната“ считано от 1 октомври 2014 г.
(№ 233) 	
назначаване на полковник Боян Наков
Ставрев на длъжността „Командир на Националната гвардейска част“ считано от
1 октомври 2014 г. (№ 234)
освобождаване на Лазар Георгиев Груев
от длъжността председател на Върховния касационен съд на Република
България, считано от 21 ноември 2014 г.
(№ 272)
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Г.
За награждаване с ордени и медали
На г-н Уошингтон Луис Перейра де Соуза
Нето – извънреден и пълномощен посланик на Федеративна република Бразилия
в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен (№ 263)
На Н. В. Пр. Монсеньор Януарюш Болонек – апостолически нунций в Република България, с орден „Мадарски
конник“ първа степен (№ 264)
На Румен Стефанов Стоилов с орден „Стара
планина“ втора степен (№ 10)
На академик Иван Тодоров Тодоров с орден
„Стара планина“ първа степен (№ 59)
Посмъртно на генерал-полковник Симеон
Стефанов Симеонов с орден „За военна
заслуга“ първа степен (№ 60)
На о.з. генерал-майор Тодор Трифонов
Тодоров с орден „За военна заслуга“
първа степен (№ 61)
Посмъртно на полковник Атанас Илиев
Атанасов с орден „За военна заслуга“
втора степен (№ 62)
Посмърт н о на полковник Атанас Асенов
Димитров с орден „За военна заслуга“
втора степен (№ 63)
Посмърт н о на полковник Георги Пенков
Божилов с орден „За военна заслуга“
втора степен (№ 64)
Посмъртно на полковник Димо Иванов Димов с орден „За военна заслуга“ втора
степен (№ 65)
На о.з. полковник Филип Георгиев Цеков
с орден „За военна засл у га“ втора
степен (№ 66)
На о.з. полковник Тома Тасев Ковачев с
орден „За военна заслуга“ втора степен
(№ 67)
На г-н Андерс Фог Расмусен – генерален
секретар на Н АТО, с орден „Стара
планина“ първа степен (№ 68)
Посмъртно на Георги Аспарухов Рангелов
с орден „Стара планина“ първа степен
(№ 122)
На Ваня Атанасова Гешева с орден „Стара
планина“ първа степен (№ 123)
На Ивана Маринова Тодорова с орден „Стара планина“ първа степен (№ 124)
На Стоян Славчев Хранов с орден „Стара
планина“ втора степен (№ 125)
На Станка Златева Христова с медал „За
заслуга“ (№ 126)
На Юлия Боянова Йорданова с медал „За
заслуга“ (№ 127)
На Симеон Атанасов Щерев с медал „За
заслуга“ (№ 128)
На Петя Тодорова Неделчева с медал „За
заслуга“ (№ 129)
На Мария Димитрова Михайлова с медал
„За заслуга“ (№ 130)
На Йорданка Благоева Иванова с медал
„За заслуга“ (№ 131)
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На Петър Райчев Стойчев с медал „За заслуга“ (№ 132)
На Лазар Маринов Лазаров с медал „За
заслуга“ (№ 133)
На Люсиен Иванов Велчев с медал „За
заслуга“ (№ 134)
На Тодор Владимиров Бурилков с орден
„Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
(№ 135)
На Славка Николова Бозукова с орден „Св.
св. Кирил и Методий“ първа степен
(№ 136)
На Борислав Димов Иванов с орден „Св.
св. Кирил и Методий“ втора степен
(№ 155)
На г-н Герхард Райвегер – извънреден и
пълномощен посланик на Републ ика
Австрия в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен
(№ 158)
На г-н Коре Ерхард Янсон – извънреден
и пълномощен посланик на Кралство
Дания в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен
(№ 159)
На академик Стефан Борисов Воденичаров
с орден „Стара планина“ първа степен
(№ 160)
На г-н Лешек Хенсел – извънреден и пълномощен посланик на Република Полша в
Република България, с орден „Мадарски
конник“ първа степен (№ 161)
На г-н Ставрос Амвросиу – извънреден и
пълномощен посланик на Републ ика
Кипър в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен
(№ 162)
На генерал Симеон Христов Симеонов с
орден „Стара планина“ първа степен с
мечове (№ 163)
На контраадмирал Георги Ангелов Георгиев с орден „За военна заслуга“ първа
степен (№ 164)
На генерал-лейтенант Стефан Стефанов
Василев с орден „За военна заслуга“
първа степен (№ 165)
На г -н Кои ч и К и ш и – п редс едат ел на
Групата за приятелство с България в
Горната камара на парламента на Япония, с орден „Мадарски конник“ първа
степен (№ 167)
На проф. д-р Меглена Петрова Ачкова с
орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа
степен (№ 176)
На академик Петя Иванова Василева с
орден „Стара планина“ първа степен
(№ 211)
На г -н Мат иас Х ь опфнер – г ерма нск и
гражданин, с орден „Стара планина“
първа степен (№ 212)
На г-н Филип Отие – френски гражданин,
с орден „Стара планина“ първа степен
(№ 213)
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На г-н Кадзуо Кавамура – президент на
японската корпорация „Мейджи“, с
орден „Мадарски конник“ първа степен
(№ 219)
На Пламен Иванов Пенев с орден „За
г ра ж да нск а зас л у га“ вт ора с т епен
(№ 220)
На Иван Ганчев Иванов с орден „За гражданска заслуга“ втора степен (№ 221)
На Васил Петров Петров с орден „За гражданска заслуга“ втора степен № 222
На Петко Стоянов Вишев с орден „За
г ра ж да нск а зас л у га“ вт ора с т епен
(№ 223)
На Драгомир Илиев Гайдев с орден „За
г ра ж да нск а зас л у га“ вт ора с т епен
(№ 224)
На Владислав Димитров Димитров с орден
„За гражданска заслуга“ втора степен
(№ 225)
На Мирослав Кунчев Маринов с орден
„За гражданска заслуга“ втора степен
(№ 226)
На о.з. генерал-лейтенант Атанас Николов
Самандов с орден „За военна заслуга“
първа степен (№ 232)
На А лбена А нтонова Велкова с орден
„За гражданска заслуга“ първа степен
(№ 245)
На Тодорка Радева Бобева с орден „За
г ра ж да нск а засл у га“ п ърва с т епен
(№ 246)
На Евгени я Цветкова Желева с орден
„За гражданска заслуга“ първа степен
(№ 247)
На Стефка Добрева Монова с орден „За
г ра ж да нск а засл у га“ п ърва с т епен
(№ 248)
На Цонка Маринова Буку рова с орден
„За гражданска заслуга“ първа степен
(№ 249)
На Тодор Манолов Цанев с орден „За гражданска заслуга“ първа степен (№ 250)
На Петър Манолов Георгиев с орден „За
г ра ж да нск а засл у га“ п ърва с т епен
(№ 251)
На Зейнеп Ибраим Келеш с орден „За гражданска заслуга“ първа степен (№ 252)
На Алфред Ернест Фосколо с орден „За
г ра ж да нск а засл у га“ п ърва с т епен
(№ 253)
На Сабри Хюсеинов Искендеров с орден
„За гражданска заслуга“ първа степен
(№ 254)
На Георги Асенов Саръиванов с орден
„За гражданска заслуга“ първа степен
(№ 255)
На Благой Топузлиев с орден „За гражданска заслуга“ първа степен (№ 256)
На Вяра Георгиева с орден „За гражданска
заслуга“ първа степен (№ 257)
Посмъртно на Димитър Амбарев с орден
„За гражданска заслуга“ първа степен
(№ 258)

76
78
78
78
78
78
78
78
83
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95

БРОЙ 10 8

Посмъртно на Едуард Генов с орден „За
г ра ж да нск а засл у га“ п ърва с т епен
(№ 259)
Посмъртно на Румяна Димитрова Узунова
с орден „За гражданска заслуга“ първа
степен (№ 260)
Посмъртно на Стефан Вълков с орден „За
г ра ж да нск а засл у га“ п ърва с т епен
(№ 261)
Посмъртно на Георги Атанасов Заркин с
орден „За гражданска заслуга“ първа
степен (№ 262)
Посмъртно на Васил Узунов   с орден „За
г ра ж да нск а засл у га“ п ърва с т епен
(№ 263) 	
Посмъртно на Костадин Събев с орден
„За гражданска заслуга“ първа степен
(№ 264)
Посмъртно на проф. Йордан Тодоров с орден
„За гражданска заслуга“ първа степен
(№ 265)
Посмъртно на Димитър Йорданов Влайчев
с орден „За гражданска заслуга“ първа
степен (№ 266)
Посмъртно на Нури Адалъ с орден „За гражданска заслуга“ първа степен (№ 267)
На г-н Бронислав Коморовски – президент
на Република Полша, с орден „Стара
планина“ с лента (№ 273)
Д. За удостояване офицери с висши военни
звания
На контраадмирал Румен Георгиев Николов
с висше офицерско звание „вицеадмирал“ (№ 82)
На бригаден генерал Андрей Илиев Боцев
с висше офицерско звание „генералмайор“ (№ 90)
На полковник Пламен Асенов Атанасов
с висше офицерско звание „бригаден
генерал“ (№ 93)
На бригаден генерал Румен Георгиев Радев
с висше офицерско звание „генерал-майор“ (№ 94)
На полковник Анатолий Цветанов Кръстев
с висше офицерско звание „бригаден
генерал“ (№ 95)
На комодор Димитър Минев Денев с висше
офицерско звание „контраадмирал“
(№ 96)
На полковник Димитър Крумов Илиев
с висше офицерско звание „бригаден
генерал“ (№ 98)
На полковник Михаил Димитров Попов
с висше офицерско звание „бригаден
генерал“ (№ 99)
На полковн ик Иван Тодоров Лалов с висше
офицерско звание „бригаден генерал“
(№ 101)
На капитан I ранг Мален Стефанов Чубенков с висше офицерско звание „комодор“
(№ 102)
На полковн ик Борислав Владимиров Сертов с висше офицерско звание „бригаден
генерал“ (№ 103)
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На капитан I ранг Кирил Йорданов Михайлов с висше офицерско звание „комодор“
(№ 104)
На полковн ик Валентин Игнатов Кръстев
с висше офицерско звание „бригаден
генерал“ (№ 105)
На полковн ик Емил Иванов Шошев с висше
офицерско звание „бригаден генерал“
(№ 107)
На комодор Митко Александров Петев с
висше офицерско звание „контраадмирал“ (№ 108)
На комодор Георги Христов Фиданов с висше офицерско звание „контраадмирал“
(№ 109)
На бригаден генерал Марин Панайотов
Начев с висше офицерско звание „генерал-майор“ (№ 110)
На бригаден генерал Драгомир Здравков
Димитров с висше офицерско звание
„генерал-майор“ (№ 111)
На полковник Георги Костадинов Миленов
с висше офицерско звание „бригаден
генерал“ (№ 112)
На полковник Николай Кирилов Петров
с висше офицерско звание „бригаден
генерал“ (№ 140)
На полковник Тодор Цонев Дочев с висше
офицерско звание „бригаден генерал“
(№ 145)
На бригаден генерал Петър Петков Петров
с висше офицерско звание „генералмайор“ (№ 233)
На полковн ик Боян Наков Ставрев с висше
офицерско звание „бригаден генерал“
(№ 234)
Е. За утвърждаване на граници и центрове за административно-териториални
единици
На границите на община Сърница, област
Пазарджик, с административен център
гр. Сърница, включваща населените
места: гр. Сърница, с. Медени поляни
и с. Побит камък, и утвърждаване на
нови граници на община Велинград,
област Пазарджик, включваща населените места: гр. Велинград, с. Абланица,
с. Алендарова, с. Биркова, с. Бозьова,
с. Бу т рева, с. Враненци, с. Всемирци, с. Горна Биркова, с. Горна Дъбева, с. Грашево, с. Долна Дъбева,
с. Драгиново, с. Кандови, с. Кръстава,
с. Пашови, с. Рохлева, с. Света Петка,
с. Цветино, с. Чолакова и с. Юндола
(№ 177)
Ж. Други
За връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за изменение и
допълнение на Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина, приет
от ХLIІ Народно събрание на 16 януари
2014 г., и мотивите към указа (№ 12)
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връщане за ново обсъждане в Народното
събрание на Изборния кодекс, приет от
ХLIІ Народно събрание на 21 февруари
2014 г., и мотивите към указа (№ 31)
връщане за ново обсъждане в Народното
събрание на Закона за Сметната палата,
приет от ХLIІ Народно събрание на
28 март 2014 г., и мотивите към указа
(№ 70)
връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за изменение и
допълнение на Закона за собствеността
и ползуването на земеделските земи,
приет от ХLIІ Народно събрание на
4 април 2014 г., и мотивите към указа
(№ 73)
поправка в приложението към т. 1 от
Указ № 85 от 28 февруари 2012 г. за
утвърждаване на длъжностите във Въоръжените сили на Република България,
Националната разузнавателна служба
и Националната служба за охрана,
изискващи висши офицерски звания
(№ 80)
връщане за ново обсъждане в Народното
събрание на разпоредби от Закона за
Министерството на вътрешните работи,
приет от Народното събрание на 28 май
2014 г., и мотивите към указа (№ 142)
връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за изменение
и допълнение на Закона за защита на
конкуренцията, приет от ХLIІ Народно
събрание на 18 юни 2014 г., и мотивите
към указа (№ 157)
възлагане на Бойко Методиев Борисов
да състави правителство (№ 186)
възлагане на Атанас Тодоров Мерджанов
да състави правителство (№ 187)
възлагане на парламентарната група на
Движение за права и свободи да посочи кандидат за министър-председател
(№ 197)
назначаване на служебно правителство
(№ 200)
разпускане на ХLII Народно събрание на 6 август 2014 г. (№ 201)
определяне наименованията, границите
и номерацията на изборните райони
за произвеждане на избори за народни
представители на 5 октомври 2014 г.
(№ 202)
изменение и допълнение на Указ № 85
от 28 февруари 2012 г. за утвърждаване
на длъжностите във  Въоръжените сили
на Република България, Националната
разузнавателна служба и Националната
служба за охрана, изискващи висши
офицерски звания (№ 231)
свикване на първо заседание на новоизбраното Четиридесет и трето Народно
събрание на 27 октомври 2014 г. от
14,00 ч. (№ 238)
възлагане на Бойко Методиев Борисов
да състави правителство (№ 243)
предлагане на Четиридесет и третото
Народно събрание да избере Бойко
Методиев Борисов за министър-председател на Република България (№ 244)
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КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД
308

ПРАВИЛНИЦИ
За

изменение и допълнение на Правилника
за организацията на дейността на Конституционния съд

50

309

РЕШЕНИЯ
По конституционно дело:
Номер 17 от 2013 г. (№ 14)

1

Номер 19 от 2013 г. (№ 15)

1

Номер 22 от 2013 г. (№ 1)

10

Номер 3 от 2013 г. (№ 2)

14

Номер 10 от 2013 г. (№ 3)

24

Номер 12 от 2013 г. (№ 4)

27

Номер 2 от 2014 г. (№ 5)

31

Номер 7 от 2014 г. (№ 6)

50

Номер 3 от 2014 г. (№ 9)

58

Номер 4 от 2014 г. (№ 10)

61

Номер 2 от 2013 г. (№ 11)

61

Номер 10 от 2014 г. (№ 12)

61

Номер 1 от 2014 г. (№ 13)

65

Номер 12 от 2014 г. (№ 14)

95

310

311

312

313

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
По конституционно дело:
Номер 21 от 2013 г. (№ 1)

7

Номер 6 от 2014 г. (№ 2)

53

Номер 11 от 2014 г. (№ 3)

61

Номер 9 от 2014 г. (№ 4)

93

1

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
2
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
303 За изменение и допълнение на Постановление № 74 на Министерския съвет от
1998 г. за ликвидиране на последствията
от добива и преработка на уранова
суровина
304 За изменение на Постановление № 66
на Министерския съвет от 1996 г. за
кадрово осигуряване на някои дейности
в бюджетните организации
305 За допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, приет с Пост ановление № 221
на Министерския съвет от 2007 г.
306 За приемане на Наредба за условията
и реда за сключване на договор за задължителна застраховка „Отговорност
на туроператора“
307 За приемане на Наредба за условията и
реда за издаване на лицензии и сертификати при внос и износ на земеделски
и преработени земеделски продукти

3
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2

2
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2

6

2
7

БРОЙ 10 8

и контрола върху вноса и износа на
земеделски и преработени земеделски
продукти
За изменение на Правилника за устройството и дейността на Военномедицинската академия, приет с Постановление № 168
на Министерския съвет от 2009 г.
За изменение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен
мандат, приета с Постановление № 188
на Министерския съвет от 2008 г.
За отменяне на Постановление № 207
на Министерския съвет от 2010 г. за
определяне на размера и реда за отчисленията по чл. 71е от Закона за
управление на отпадъците
За предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на регионалното развитие за
2013 г.
За изменение и допълнение на Постановление № 193 на Министерския съвет
от 2012 г. за определяне размера на сумите, заплащани от здравноосигурените
лица за посещение при лекар, лекар
по дентална медицина и за болнично
лечение
За изменение и допълнение на Постановление № 17 на Министерския съвет от
2007 г. за определяне на условията и реда
за разходване на целевите средства за
диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на лица, които
нямат доход и/или лично имущество,
което да им осигурява лично участие
в здравноосигурителния процес
За изменение на Наредбата за заплатите
на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129
на Министерския съвет от 2012 г.
За приемане на Устройствен правилник
на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“
За изпълнението на държавния бюджет
на Република България за 2014 г.
За условията, реда и критериит е за
избора на проекти и програми и прозрачното изразходване на средствата по
чл. 1, ал. 5, т. 1 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2014 г.
(Публична инвестиционна програма
„Растеж и устойчиво развитие на регионите“)
За приемане на Устройствен правилник
на Министерството на отбраната
За изменение на Наредбата за условията, реда и органите за извършване на
анализ, оценка и картог рафиране на
рисковете от бедствия, приета с Постановление № 264 на Министерския
съвет от 2012 г. 	
За увеличаване разходите по бюджета
на Министерството на външните работи
за 2014 г.
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За допълнение на Постановление № 343
на Министерския съвет от 2011 г. за
определяне размера на частта от продажната цена на дървесината и недървесните горски продукти по чл. 179,
ал. 1 от Закона за горите
9
За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
10 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за
2014 г.
11 За закриване на Института по компютърни технологии при Министерството
на вътрешните работи
12 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
13 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
вътрешните работи за 2014 г.
14 За изменение и допълнение на Класификатора на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската
армия, приет с Постановление № 84 на
Министерския съвет от 2010 г.
Поправка
15 За изменение и допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от
Агенцията по вписванията, приета с
Постановление № 243 на Министерския
съвет от 2005 г.
16 За допълнение на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, приет с Постановление № 254 на
Министерския съвет от 2006 г. 	
17 За изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване
на превоз на радиоактивни вещества,
приета с Постановление № 156 на Министерския съвет от 2005 г.
18 За предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за честване
на 1000 години от смъртта на цар Самуил
Български (юли – октомври 2014 г.)
19 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.
20 За изменение и допълнение на Постановление № 25 на Министерския съвет
от 2009 г. за създаване на Център „Фонд
за асистирана репродукция“
21 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
22 За одобряване на допълнителни разходи за финансирането на проекти,
свързани с изпълнението на неотложни
мерки за 2014 г. за присъединяването на
Републ ика България към Шенгенското
пространство
23 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството
на земеделието и храните за 2014 г. за
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финансиране на дейностите по българското национално участие в ЕКСПО
2015 в Милано, Италия
За одобряване на допълнителни разходи
за отбелязване през 2014 г. на 10-годишнината от членството на Република
България в НАТО
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.
За изменение на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, приет с Постановление № 254 на
Министерския съвет от 2006 г.
За изменение и допълнение на Постановление № 192 на Министерския
съвет от 2009 г. за създаване на Съвет
за административната реформа
За изменение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите,
върху които се правят осигурителни
вноски, приета с Постановление № 263
на Министерския съвет от 1999 г.
За изменение на Наредбата за осигурителните каси, приета с Постановление № 89 на Министерския съвет от
2001 г. 	
За изменение и допълнение на Наредбата за изчисляване и изплащане на
паричните обезщетения и помощи от
Държавното обществено осигуряване,
приета с Постановление № 364 на Министерския съвет от 2006 г.
За изменение и допълнение на Наредбата
за реда за внасяне и разпределяне на
задължителните осигурителни вноски
и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“,
приета с Постановление № 291 на Министерския съвет от 2005 г. 	
За изменение и допълнение на Наредбата
за отпускане и изплащане на паричните
обезщетения за безработица, приета с
Постановление № 32 на Министерския
съвет от 2002 г.
За изменение и допълнение на Наредбата
за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските
лица, приета с Постановление № 30 на
Министерския съвет от 2000 г. 	
За изменение и допълнение на Наредбата
за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки, приета с Постановление № 263 на
Министерския съвет от 1999 г.  	
За изменение и допълнение на Тарифата
за таксите, които се събират по Закона за
хазарта, приета с Постановление № 289
на Министерския съвет от 2012 г. 	
За допълнение на Наредбата за изискванията за етикетиране и предоставяне
на стандартна информация за продукти,
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свързани с енергопотреблението, по
отношение на консумацията на енергия
и на други ресурси, приета с Постановление № 140 на Министерския съвет
от 2011 г.
За одобряване на допълнителни разходи
за изпълнение на дейности, свързани
с инициативите за 2014 г. по Плана за
овладяване на кризисната ситуация,
възникнала вследствие на засиления
миграционен натиск към територията
на Република България
За изменение и допълнение на Наредбата за реда и начина за информиране
на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните
вземания при несъстоятелност на работодателя, приета с Постановление № 362
на Министерския съвет от 2004 г.
За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерския съвет за
2014 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
младежта и спорта за 2014 г.
За одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на
младежта и спорта за 2014 г. във връзка
с увеличаване капитала на търговско
дружество
За одобряване на допълнителни разходи
за предоставяне на еднократна финансова подкрепа на лица и семейства
За изменение и допълнение на Постановление № 86 на Министерския съвет
от 2010 г. за заплатите на военнослужещите и цивилните служители по Закона
за отбраната и въоръжените сили на
Република България и на държавните
служители и лицата, работещи по трудово
правоотношение по Закона за Министерството на вътрешните работи
За изменение и допълнение на Постановление № 333 на Министерския
съвет от 2010 г. за приемане на План
за развитие на въоръжените сили на
Република България
За преобразуване на държавни културни институти и създаване на Родопски
драматичен театър „Николай Хайтов“
За допълнение на Постановление № 90
на Министерския съвет от 2000 г. за
условията и реда за предоставяне на
стипендии на студентите, докторантите
и специализантите от държавните висши
училища и научни организации
За изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осиг у рителния стаж, приета с Постановление № 30
на Министерския съвет от 2000 г.
За изменениe и допълнениe на Наредбата за реда за съобщаване, регистриране, потвърж даване, обжал-
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ване и отчитане на професионалните
болести, приета с Постановление № 168
на Министерския съвет от 2008 г.
За изменение на Правилника за устройството и дейността на Националния
съвет за интеграция на хората с увреждания и критериите за представителност
на организациите на хора с увреждания
и на организациите за хора с увреждания, приет с Постановление № 346 на
Министерския съвет от 2004 г.
За определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра
на вътрешните работи
За изменение и допълнение на Устройствения правилник на областните
администрации, приет с Постановление № 121 на Министерския съвет от
2000 г.
За изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на
удостоверения, свързани с придобита
професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване
на регулирана професия на територията
на друга държава членка, приета с
Постановление № 74 на Министерския
съвет от  2011 г.
За приемане на Устройствен правилник
на Изпълнителна агенция „Медицински одит“
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
културата за 2014 г.
За утвърждаване на единни разходни
стандарти за финансиране през 2014 г.
на държавните културни институти,
осъществяващи дейности в областта
на сценичните изкуства
За одобряване на допълнителни разходи
и трансфери за честване на 100-годишнината от рождението на Борис
Христов
За приемане на Устройствен правилник
на Агенция „Митници“
За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
За изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността
на Междуведомствената комисия за
възстановяване и подпомагане към
Министерския съвет, приет с Постановление № 58 на Министерския съвет от
2010 г.
За одобряване на допълнителен трансфер за изплащане на еднократна добавка към пенсиите за април 2014 г.
За изменение и допълнение на Тарифата
за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията
по Закона за електронните съобщения,
приета с Постановление № 374 на Министерския съвет от 2011 г.
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76

За изменение и допълнение на Наредбата
за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори, приета с
Постановление № 75 на Министерския
съвет от 2003 г.
За изменение и допълнение на Наредбата за изискванията към състава,
характеристиките и наименованията
на храните за кърмачета и преходните
храни, приета с Постановление № 312
на Министерския съвет от 2007 г.
За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерския съвет за
2014 г.
За одобряване на допълнителен трансфер
за 2014 г. за отбелязване на 145-годишнината от създаването на Българската
академия на науките
За допълнение на Методиката за изчисляване на инфраструктурните такси,
събирани от управителя на железопътната инфраструктура, приета с Постановление № 92 на Mинистерския съвет
от 2012 г.
За изменение и допълнение на Наредбата
за етикетиране на аерозолните флакони и изискванията към тях, приета с
Постановление № 113 на Министерския
съвет от 2006 г.
За одобряване на допълнителен трансфер
за бюджета на държавното обществено
осигуряване за 2014 г.
За одобряване на допълнителни средства от централния бюджет за 2014 г.
по бюджета на Министерството на
земеделието и храните
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г.
За утвърждаване на Стандарти за вътрешен одит в публичния сектор
За изменение и допълнение на Постановление № 334 на Министерския
съвет от 2011 г. за българските неделни
училища в чужбина
За изменение и допълнение на Наредбата
за трудовите и непосредствено свързани
с тях отношения между членовете на
екипажа на кораба и корабопритежателя, приета с Постановление № 226 на
Министерския съвет от 2003 г.
За приемане на план-сметка за разходите
по подготовката и произвеждането на
изборите за членове на Европейския
парламент от Република България през
2014 г. 	
За приемане на Наредба за организацията и контрола по изпълнението на
Националния план за инвестиции за
периода 2013 – 2020 г.
За създаване на Национален координационен механизъм за преглед на
проектната готовност и приоритизиране
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на проектите в сектор „Транспорт“ по
Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета за
създаване на Механизъм за свързване
на Европа
За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта, приет с
Постановление № 151 на Министерския
съвет от 2003 г. 	
За приемане на Тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните
ком и т ет и за п лащат п редизборни т е
предавания по Българската национална
телевизия и Българското национално
радио и техните регионални центрове
За създаване на комитети за наблюдение
на Споразумението за партньорство на
Република България и на програмите, съфинансирани от Европейските
структурни и инвестиционни фондове,
за програмен период 2014 – 2020 г.
За изменение и допълнение на Наредбата
за реда за внасяне и разпределяне на
задължителните осигурителни вноски
и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“,
приета с Постановление № 291 на Министерския съвет от 2005 г. 	
За одобряване на допълнителни разходи
за 2014 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
външните работи за 2014 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
вътрешните работи за 2014 г.
За приемане на Устройствен правилник
на Авиоотряд 28
За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за
насърчаване на инвестициите, приет с
Постановление № 221 на Министерския
съвет от 2007 г. 	
За закриване на консултативни съвети
по чл. 21, ал. 1 от Закона за администрацията
За определяне на Държавна агенция
„Национална сигурност“ като точка
за контакт по смисъла на Решение
1104/2011/ЕС на Европейск и я парламент и на Съвета от 25 октомври
2011 г. относно правилата за достъп
до публично регулираната услуга, предоставяна от глобалната навигационна
сп ът н и кова сис т ема, с ъ зда дена по
програма „Галилео“, и за одобряване
на допълнителни разходи по бюджета
на Държавна агенция „Национална
сигурност“ за 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.
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89

За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на
вътрешните работи за 2014 г.
90 За одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Министерството на
вътрешните работи за 2014 г.
91 За изменение на Устройствения правилник на Селскостопанската академия, приет с Постановление № 226 на
Министерския съвет от 2008 г. 	
92 За изменение и допълнение на Наредбата
за условията и реда за осъществяване
на закрила на деца с изявени дарби,
приета с Постановление № 298 на Министерския съвет от 2003 г.
93 За приемане на Програма на мерките
за закрила на деца с изявени дарби от
държавни и общински училища през
2014 г.
94 За приемане на методики за остойностяване и за заплащане на медицинската
помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона
за здравното осигуряване
95 За изменение и допълнение на Наредбата за организацията за осъществяване
на граничен паспортен, митнически,
здравен, ветеринарномедицинск и и
фитосанитарен контрол, както и конт рол на т ра нспор т н и т е средс т ва в
пристанищата на Републ ика България,
обслужващи кораби от международно
плаване, приета с Постановление № 186
на Министерския съвет от 2012 г. 	
96 За одобряване на средства от резерва по
чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от Закона
за държавния бюд жет на Република
България за 2014 г.
97 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
вътрешните работи за 2014 г.
98 За доп ъ л нен ие на Пра ви л н и к а з а
прилагане на Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България, приет с Постановление № 46 на
Министерския съвет от 2010 г.
99 За изменение и допълнение на Постановление № 74 на Министерския съвет
от 2014 г. за приемане на план-сметка
за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за членове на
Европейския парламент от Република
България през 2014 г.
100 За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на труда
и социалната политика за 2014 г.
101 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството
на отбраната за 2014 г. за участие във
военната операция на Европейския съюз
в Централноафриканската република
(EUFOR CAR)
102 За координация по въпросите на регионалното сътрудничество
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103 За откриване на Институт за изследване и развитие на лидерството в информационна среда в структурата на
Университета по библиотекознание и
информационни технологии – София
104 За одобряване на допълнителни раз
ходи по бюджета на Министерството
на външните работи за 2014 г.
105 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
регионалното развитие за 2014 г.
106 За допълнение на Наредбата за таксите
за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно
обслужване в Република България,
приета с Постановление № 280 на Министерския съвет от 1998 г.
107 За определяне на реда за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по
програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и
Европейския фонд за морско дело и
рибарство за периода 2014 – 2020 г.
108 За изменение на Постановление № 313
на Министерския съвет от 2004 г. за
създаване на Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
към Министерския съвет
109 За утвърждаване на таксите за канд и дат с т ва не и за обу чен ие в д ър жавните висши училища за учебната
2014/2015 г.
110 За изменение на Наредбата за задължителните общи условия за сигурност
на автоматизираните информационни
системи или мрежи, в които се създава, обработва, съхранява и пренася
класифицирана информация, приета с
Постановление № 99 на Министерския
съвет от 2003 г.
111 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
външните работи за 2014 г.
112 За изменение и допълнение на Тарифата
за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по трансплантация
по Закона за трансплантация на органи,
тъкани и клетки, Закона за здравето и
Закона за лечебните заведения, приета с
Постановление № 166 на Министерския
съвет от 2011 г.
113 За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за
народната просвета
114 За одобряване на допълнителни трансфери за бюд же т и т е на общ и н и за
2014 г.
115 За допълнение на Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на
преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталаци-
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ите и уредите за природен газ, приета с
Постановление № 171 на Министерския
съвет от 2004 г.
За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2,
раздел II, т. 4.1.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за
2014 г. за непредвидени и/или неотложни
разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от
бедствия
За приемане на Наредба за условията,
реда и критериите за предоставяне на
средства на общини в затруднено финансово състояние за 2014 г.
За условията и реда за определяне на
изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ
от Европейския фонд за регионално
развитие, Европейския социален фонд,
Кохезионния фонд, Европейския фонд
за морско дело и рибарство, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия
финансов механизъм
За приемане на национални правила
за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани
от Европейския фонд за регионално
развитие, Европейския социален фонд,
Кохезионния фонд на Европейския съюз
и от Европейския фонд за морско дело
и рибарство, за финансовата рамка
2014 – 2020 г.
За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за изпълнение на дейности,
свързани с инициативите за 2014 г. по
Плана за изпълнение на допълнителни
мерки за повишаване на готовността
за реаг и ране п ри очак ван заси лен
миграционен натиск по границите на
Република България
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за
2014 г.
За одобряване на допълнителни бюджетни разходи по бюджета на Комисията
за защита на конкуренцията за 2014 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
културата за 2014 г.
За одобряване на допълнителни трансфери за бюджетите на общините за
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.
За изменение и допълнение на Тарифа № 5 за таксите, които се събират
в системата на Министерството на
т ранспорта, информационни те технологии и съобщенията, одобрена с
Постановление № 81 на Министерския
съвет от 2000 г.
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127 За одобряване на допълнителни разходи
и трансфери за закупуване на учебници
и на учебни помагала за децата и учениците в детските градини и училища
за 2014 г.
128 За одобряване на средства от резерва
по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 и ал. 5,
т. 4 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2014 г.
129 За одобряване на допълнителни трансфери за бюд же т и т е на общ и н и за
2014 г.
130 За изменение на Постановление № 3
на Министерския съвет от 2014 г. за
изпълнението на държавния бюджет
на Република България за 2014 г.
131 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
вътрешните работи за 2014 г., в т. ч. за
Българския Червен кръст, за предоставяне на безвъзмездна хуманитарна
помощ на Република Сърбия и на Босна
и Херцеговина
132 За изменение на Постановление № 186
на Министерския съвет от 2010 г. за
осигуряване на целодневна организация
на учебния ден за учениците от I до
IV клас в държавните и общинските
училища
133 За изменение и допълнение на Постановление № 157 на Министерския
съвет от 2013 г. за създаване на Съвет
по децентрализация на държавното
управление 	
134 За изменение и допълнение на Наредбата за Единната информационн а система
за противодействие на престъпността,
приета с Постановл ение № 262 на Министерския съвет от 2009 г.
135 За одобряване на допълнителни разходи
за 2014 г.
136 За одобряване на допълнителен трансфер за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г.
137 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.
138 За създаване на Национален съвет по
демографска политика към Министерския съвет
139 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2014 г.
140 За одобряване на промени на утвърдените разходи по области на политики
по бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2014 г.
141 За одобряване на допълнителни трансфери за 2014 г. за стипендии за образователни резултати на общинските
училища
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142 За изменение и допълнение на Наредбата за реда за плащане на вноската при
превишение на националната млечна
квота, приета с Постановление № 187
на Министерския съвет от 2008 г.
143 За приемане на Наредба за единните
държавни изисквания за придобиване
на висше образование по специалността
„Кинезитерапия“ за образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и
„магистър“ от професионално направление „Обществено здраве“
144 За изменение на Постановление № 112
на Министерския съвет от 2010 г. за
създаване на Централен орган за обществени поръчки за нуждите на органи
на изпълнителната власт
145 За изменение и допълнение на Наредбата за реда и начина за включване
на лабораториите в списъка по чл. 22,
ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално
оборудване и игрален софтуер и за реда
за извършване на проверки, приета с
Постановление № 164 на Министерския
съвет от 2013 г. 	
146 За изменение и допълнение на Наредбата за устройството, безопасната
експлоатация и техническия надзор
на съоръжения под налягане, приета с
Постановление № 164 на Министерския
съвет от 2008 г.
147 За изменение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския
съвет от 2009 г.
148 За изменение и допълнение на Постановление № 268 на Министерския
съвет от 2011 г. за създаване на Съвет
за електронно управление при Министерския съвет
149 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
150 За закриване на Националния център
„Европейски младежки програми и инициативи“ към министъра на младежта
и спорта
151 За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за
защита от домашното насилие, приет с
Постановление № 113 на Министерския
съвет от 2010 г. 	
152 За изменение на Правилника за издаване
на българските лични документи, приет
с Постановление № 13 на Министерския
съвет от 2010 г.
153 За определяне на нов размер на социалната пенсия за старост
154 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
вътрешните работи за 2014 г., в т. ч. за
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Българския Червен кръст, за предоставяне на безвъзмездна хуманитарна помощ
на Ислямска република Афганистан
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
външните работи за 2014 г.
За изменение на Постановление № 65
на Министерския съвет от 2014 г. за
одобряване на допълнителен трансфер
за 2014 г. за отбелязване на 145-годишнината от създаването на Българската
академия на науките
За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на младежта и спорта 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.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
икономиката и енергетиката за 2014 г.
За изменение на Методиката за изчисляване на инфраструктурните такси,
събирани от управителя на железопътната инфраструктура, приета с Постановление № 92 на Министерския съвет
от 2012 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция
„Национална сигурност“ за 2014 г.
За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Националната служба
за охрана за 2014 г.
За изменение и допълнение на Методологията за определяне на финансови
корекции, които се прилагат спрямо
разходите, свързани с изпълнението на
оперативните програми, съфинансирани
от структурните инструменти на Европейския съюз, Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони и
Европейския фонд за рибарство, приета с
Постановление № 134 на Министерския
съвет от 2010 г.
За одобряване на промени на утвърдените разходи по области на политики и по
други бюджетни програми по бюджета
на Министерството на регионалното
развитие за 2014 г.
За одобряване на допълнителни трансфери за бюд же т и т е на общ и н и за
2014 г.
За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери по бюджета на съдебната
власт за 2014 г.
За изменение и допълнение на Постановление № 85 на Министерския съвет
от 2007 г. за координация по въпросите
на Европейския съюз
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
икономиката и енергетиката за 2014 г.
За изменение на нормативни актове на
Министерския съвет
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169 За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, приет с
Постановление № 343 на Министерския
съвет от 2004 г.
170 За изменение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, приет с Постановление № 243 на
Министерския съвет от 1998 г.
171 За изменение на Тарифата за таксите,
събирани по Закона за рибарството и
аквакултурите, приета с Постановление № 133 на Министерския съвет от
2006 г. 	
172 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
културата 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.
173 За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерския съвет за
2014 г.
174 За одобряване на допълнителни трансфери по бюд жет и те на общ ини за
2014 г.
175 За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Националната служба
за охрана за 2014 г.
176 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
труда и социалната политика за 2014 г.
за изплащане на еднократна финансова
помощ на законните наследници на
лицата, починали при наводнението
вследствие на обилните валеж и на
територията на гр. Варна и гр. Добрич на 19 и 20 юни 2014 г.
177 За определяне на размера на еднократната целева помощ за ученици,
записани в първи клас на държавно
или общинско училище, за покриване
на част от разходите в началото на
учебната 2014/2015 г.
178 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
179 За изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията
на работа на органите на медицинската
експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи,
приет с Постановление № 83 на Министерския съвет от 2010 г.
180 За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2,
раздел ІІ, т. 4.1.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за
2014 г. за непредвидени и/или неотложни
разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от
бедствия
181 За изменение и допълнение на нор
мат и вн и а к т ове на М и н ис т ер ск и я
съвет
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182 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
икономиката и енергетиката за 2014 г.
183 За одобряване на допълнителни транс
фери по бюджетите на общини за
2014 г.
184 За приемане на Тарифа за определяне
на цените, които се заплащат за изпълнението на мерките по държавната профилактична програма и по програмите
за надзор и ликвидиране на болести по
животните за 2014 г.
185 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
външните работи за 2014 г.
186 За приемане на Наредба за безопасната
експлоатация и техническия надзор на
въжени линии
187 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.
188 За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на  т руда
и социалната политика за 2014 г.
189 За приемане на Наредба за студентските стажове в държавната администрация
190 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация,
приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г. 	
191 За с ъ зда ва не на На ц иона лен контратерористичен център
192 За изменение и допълнение на Постановление № 176 на Министерския съвет от
2014 г. за одобряване на допълнителни
разходи по бюджета на Министерството
на труда и социалната политика за 2014 г.
за изплащане на еднократна финансова
помощ на законните наследници на
лицата, починали при наводнението
вследствие на обилните валеж и на
територията на гр. Варна и гр. Добрич
на 19 и 20 юни 2014 г.
193 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
културата за 2014 г.
194 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
земеделието и храните за 2014 г.
195 За приемане на Наредба за реда и
начина за изчисляване на размера на
финансовата гаранци я или ек вивалентна застраховка и за предоставяне
на годишни справки-декларации при
трансграничен превоз на отпадъци
196 За одобряване на Тарифа за таксите,
които се събират за производствата
по глава единадесета от Закона за обществените поръчки пред Комисията за
защита на конкуренцията и Върховния
административен съд
197 За определяне на условията, критериите
и реда за финансово подпомагане на
общините през 2014 г. за достъпа им до
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финансиране от Фонда за органите на
местното самоуправление в България
„ФЛАГ“ – ЕАД
За изменение и допълнение на Постановление № 343 на Министерския съвет
от 2008 г. за реда за продължаване на
дейността на взаимос помагателните
кредитни кооперации на частни земеделски стопани
За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политик и/бюд жетни
програми по бюджета на Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията за 2014 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
външните работи за 2014 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
земеделието и храните за 2014 г.
За изменение на Постановление № 3
на Министерския съвет от 2014 г. за
изпълнението на държавния бюджет
на Република България за 2014 г.
За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политик и/бюд жетни
програми по бюджета на Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията за 2014 г.
За изменение на Постановление № 22
на Министерския съвет от 2014 г. за
одобряване на допълнителни разходи
за финансирането на проекти, свързани
с изпълнението на неотложни мерки
за 2014 г. за присъединяването на Република България към Шенгенското
пространство
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.
За изменение и допълнение на Тарифата
за таксите, които се събират по Закона за
лекарствените продукти в хуманната медицина, приета с Постановление № 296
на Министерския съвет от 2007 г.
За приемане на Правилник за устройството и дейността на Министерството
на вътрешните работи
За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за компенсиране на част от
разходите за транспорт на педагогическия персонал за 2014 г.
За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за чужденците
в Република България, приет с Постановление № 179 на Министерския съвет
от 2011 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
културата за 2014 г.
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211 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
вътрешните работи за 2014 г.
212 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.
213 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Българския
спортен тотализатор, приет с Постановление № 163 на Министерския съвет
от 2000 г. 	
214 За определяне размера на месечното
възнаграждение на държавните служители – стажанти по Закона за Министерството на вътрешните работи
215 За допълнение на Тарифата за таксите
и разноските към Закона за частните
съдебни изпълнители, приета с Постановление № 92 на Министерския съвет
от 2006 г.
216 За приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната, и Списък
на изделията и технологиите с двойна
употреба, които подлежат на контрол
при внос
217 За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на труда
и социалната политика за 2014 г.
218 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
земеделието и храните за 2014 г.
219 За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Комисията за отнемане
на незаконно придобито имущество и
по бюджета на Комис ията за защита
от дискриминация за 2014 г.
220 За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Националната разузнавателна служба за 2014 г.
221 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството
на вътрешните работи за 2014 г.
222 За определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра
на вътрешните работи
223 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
културата за 2014 г.
224 За одобряване на допълнителен трансфер за бюджета на община Бургас за
2014 г.
225 За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Националната служба за
охрана за 2014 г. във връзка с предоставянето за управление на стопанство
„Кричим“
226 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
финансите за 2014 г.
227 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
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по области на политики по бюджета на
Министерството на външните работи
за 2014 г.
За одобряване на допълнителен трансфер
за Българската академия на науките
за 2014 г. за закупуване на оборудване
и софтуер, необходими за изграждане
на многофункционален компютърен
комплекс
За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Агенцията за ядрено
регулиране за 2014 г.
За изменение и допълнение на Правилника за вписванията, одобрен с
Постановление № 1486 на Министерския
съвет от 1951 г. 	
За отменяне на Наредбата за изискванията за реда и начина за инвентаризация на
оборудване, съдържащо полихлорирани
бифенили, маркирането и почистването
му, както и за третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи
полихлорирани бифенили, приета с
Постановление № 50 на Министерския
съвет от 2006 г.
За изменение и допълнение на Наредбата
за допингов контрол при тренировъчна
и състезателна дейност, приета с Постановление № 105 на Министерския
съвет от 2011 г.
За изменение и допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за
регулиране и регистриране на цените
на лекарствените продукти, приета с
Постановление № 97 на Министерския
съвет от 2013 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.
За определяне на условията за изплащане и размерите на допълнителното
възнаграждение за работа при специфични условия на държавните служители в Министерството на вътрешните
работи
За изменение и допълнение на нормативни актове
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
отбраната за 2014 г.
За извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет
на Република България за 2014 г. максимални размери на ангажиментите за
разходи, които могат да бъдат поети през
2014 г. по бюджета на Министерството
на регионалното развитие за 2014 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
земеделието и храните за 2014 г.
За одобряване на допълнителни трансфери за бюд же т и т е на общ и н и за
2014 г.
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241 За приемане на Наредба за реда за
представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените
болнични листове и решенията по обжалването им
242 За изменение и допълнение на Наредбата за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни
пътища на Република България, приета с
Постановление № 329 на Министерския
съвет от 2007 г.
243 За изменение и допълнение на Наредбата
за таксите за използване на летищата
за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България, приета с Пост ановление № 280
на Министерския съвет от 1998 г.
244 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация,
приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г. 	
245 За приемане на план-сметка за разходите
по подготовката и произвеждането на
избори за народни представители през
2014 г.
246 За определяне на критерии, при наличието на които в обекти на територията
на Република България е задължително
създаването на звена за пожарна безопасност
247 За определяне на условията и реда за
назначаване на български и чуждестранни граждани в съвместните структури
за подпомагане на изпълнението и за
определяне на системата за осъществяване на първо ниво на контрол по
програмите за териториално сътрудничество на Европейския съюз, в които
Република България участва за периода
2014 – 2020 г.
248 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
труда и социалната политика за 2014 г.
за изплащане на еднократна финансова
помощ на законните наследници на
починалите лица при наводнението на
територията на с. Враниловци, област
Габрово, и гр. Мизия, област Враца,
вследствие на обилните валежи
249 За изменение на Постановление № 234
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.
250 За преобразуване на Националния комитет по профилактика на синдрома на
придобитата имунна недостатъчност и
полово предавани болести в Национален съвет по превенция на синдрома
на придобитата имунна недостатъчност,
туберкулоза и сексуално предавани
инфекции
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251 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
финансите за 2014 г. за дейността на
Школата по публични финанси
252 За приемане на Тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните
ком и т ет и за п ла щат п ред изборн и т е
предавания по Българската национална
телевизия и Българското национално
радио и техните регионални центрове
при произвеждането на избори за народни представители през 2014 г.
253 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
земеделието и храните за 2014 г.
254 За изменение и допълнение на Тарифата
за пристанищните такси, събирани от
Държавно предприятие „Пристанищна
инфраструктура“, приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от
2007 г.
255 За допълнение на Наредбата относно
реда за назначаване и приемане на почетни (нещатни) консулски длъжностни
лица, приета с Постановление № 311 на
Министерския съвет от 2003 г.
256 За одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1,
ал. 2, раздел II, т. 4.1.1 от Закона за
държавния бюджет на Република България за 2014 г. за непредвидени  и/или
неотложни разходи за предотв ратяване,
овладяване и преодоляване на последиците от бедствие
257 За изменение и допълнение на Прави лника за фу нк ции те, за дачи те и
организацията на работа на Съвета по
сигурността при Министерския съвет,
приет с Постановление № 216 на Министерския съвет от 1998 г.
258 За създаване на Енергиен борд
259 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2014 г.
260 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2014 г.
261 За приемане на Наредба за реда и начина за организиране на националните
инвентаризации на емисиите на вредни
вещества и парникови газове в атмосферата
262 За допълнение на Правилника за прилагане на Закона за народната просвета
263 За изменение и допълнение на Наредбата
за реда за създаване и организиране на
дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване
на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците
от тях, приета с Постановление № 123
на Министерския съвет от 2012 г.
264 За изменение и допълнение на Тарифа
№ 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътреш-
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ните работи по Закона за държавните
такси, одобрена с Постановление № 53
на Министерския съвет от 1998 г.
За приемане на Наредба за реда и начина за издаване и преразглеждане на
разрешителни за емисии на парникови
газове от инсталации и за осъществяване на мониторинг от операторите на
инсталации и авиационните оператори,
участващи в Европейската схема на
търговия с емисии
За приемане на Наредба за реда и начина
на администриране на Националния
регистър за търговия с квоти за емисии
на парникови газове
За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителната
агенция по лекарствата, приет с Постановление № 169 на Министерския съвет
от 2009 г.
За приемане на Наредба за условията,
реда и начина за изготвяне на докладите и за верификация на докладите
на операторите на инсталации и на
авиационните оператори и за изготвяне и проверка на заявления на нови
участници
За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по
заетостта, приет с Постановление № 125
на Министерския съвет от 2004 г. 	
За одобряване на допълнителен трансфер за бюджета на община Кресна за
2014 г. за преместването на паметника
на цар Самуил в гр. Кресна
За одобряване на допълнителни трансфери за изплащане на стипендии по
Програмата на мерките за закрила на
деца с изявени дарби от държавни и
общински училища през 2014 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
външните работи за 2014 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2014 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
земеделието и храните за 2014 г.
За изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне
на списък на медицинските изделия
по чл. 30а от Закона за медицинските
изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат, приета с
Постановление № 364 на Министерския
съвет от 2011 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
културата за 2014 г.
За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
За изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на
Военномедицинската академия, приет с
Постановление № 168 на Министерския
съвет от 2009 г.
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279 За одобряване на допълнителен трансфер за бюджета на община Кърджали
за 2014 г.
280 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
281 За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република
България, приет с Постановление № 46
на Министерския съвет от 2010 г. 	
282 За одобряване на допълнителни разходи
за 2014 г. по бюджета на Министерството на регионалното развитие за
2014 г. за финансиране на приоритетни
инфраструктурни проекти
283 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.
284 За приемане на Наредба за условията
и реда за изплащане на компенсационни суми на държавните служители от
Министерството на вътрешните работи,
които ползват жилище при условията
на свободно договаряне
285 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната агенция за бежанците при Министерския
съвет, приет с Постановление № 59 на
Министерския съвет от 2008 г.
286 За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери по бюджета на съдебната
власт за 2014 г.
287 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
288 За изменение и допълнение на Постановление № 19 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. 	
289 За условията и реда за предоставяне
на спешна военна помощ на правителството на Република Ирак
290 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
труда и социалната политика за 2014 г.
за изплащане на еднократна финансова
помощ на законните наследници на
починалите лица при наводнението на
територията на област Бургас
291 За одобряване на допълнителни разходи/
трансфер по бюджети на първостепенни
разпоредители с бюджет за 2014 г.
292 За одобряване на допълнителен трансфер
по бюджета на Столичната община за
2014 г.
293 За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2014 г. за изплащане на
стипендии и/или еднократно финансово
подпомагане 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.

76
76

77

78

78

78

78
78
79

79
79

80
80
80

80

С Т Р. 9 5   

294 За изменение и допълнение на Постановление № 110 на Министерския
съвет от 2010 г. за създаване на Съвет
за развитие при Министерския съвет
295 За одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството
на регионалното развитие за 2014 г.
във връзка с увеличаване капитала на
търговско дружество
296 За одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на община Пловдив за
2014 г.
297 За одобряване на допълнителни трансфери за 2014 г. за финансово осигуряване
на дейности по национални програми
за развитие на средното образование,
одобрени с Решение № 221 на Министерския съвет от 2014 г.
298 За одобряване на допълнителни средства от централния бюджет за 2014 г.
по бюджета на Министерството на
земеделието и храните
299 За изменение на Постановление № 103
на Министерския съвет от 2013 г. за
предоставяне на допълнителна финансова помощ чрез бюджета на Министерството на регионалното развитие
и благоустройството за осигуряване
участието на собственици на самостоятелни жилищни обекти в многофамилни
жилищни сгради, одобрени по проект
BG161PO0 01-1.2.01- 0 0 01 „Енерг ийно
обновяване на българските домове“
по Оперативна програма ,,Регионално
развитие“ 2007 – 2013 г. 	
300 За изменение и допълнение на Правилника за фу нк циите, за дачите и
организацията на работа на Съвета по
сигурността при Министерския съвет,
приет с Постановление № 216 на Министерския съвет от 1998 г. 	
301 За изменение и допълнение на Наредбата за устройството и дейността на
Националния доверителен екофонд,
приета с Постановление № 96 на Министерския съвет от 2004 г. 	
302 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството
на здравеопазването, приет с Постановление № 149 на Министерския съвет
от 2013 г. 	
303 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
304 За изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на
посредническа дейност по наемане на
работа, приета с Постановление № 107
на Министерския съвет от 2003 г.
305 За изменение и допълнение на Постановление № 222 на Министерския съвет
от 2014 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към
министъра на вътрешните работи
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306 За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Национ алната разузнавателна служба за 2014 г.
307 За одобряване на промени на утвърдените разходи по области на политики
по бюджета на Министерството на
отбраната за 2014 г.
308 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2014 г.
309 За изменение и допълнение на Постановление № 268 на Министерския
съвет от 2011 г. за създаване на Съвет
за електронно управление
310 За изменение и допълнение на Постановление № 22 на Министерския съвет от
2014 г. за одобряване на допълнителни
разходи за финансирането на проекти,
свързани с изпълнението на неотложни
мерки за 2014 г. за присъединяването на
Република България към Шeнгенското
пространство
311 За одобряване на допълнителен трансфер
по бюджета на държавното обществено
осигуряване за 2014 г.
312 За изменение и допълнение на Постановление № 214 на Министерския съвет
от 2010 г. за създаване на процедура за
провеждане на избор на кандидат за
съдия в Съда на Европейския съюз и
в Общия съд
313 За изменение на Постановление № 245
на Министерския съвет от 2014 г. за
приемане на план-сметка за разходите
по подготовката и произвеждането на
избори за народни представители през
2014 г.
314 За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2014 г. за обновяване на
фондовете на Националната библиотека
„Св. св. Кирил и Методий“, на регионалните библиотеки и на общински
библиотеки
315 За изменение и допълнение на Правилника за условията и реда за работа на
Комисията по прозрачност по Закона
за лекарствените продукти в хуманната
медицина, приет с Постановление № 300
на Министерския съвет от 2007 г.
316 За одобряване на допълнителни трансфери по бюд жет и те на общ ини за
2014 г.
317 За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на младежта и спорта 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.
318 За одобряване на допълнителен трансфер
за Софийския университет „Св. Климент
Охридски“ за 2014 г.
319 За одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по
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области на политики по бюджета на
Министерството на икономиката и
енергетиката за 2014 г.
320 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
труда и социалната политика за 2014 г.
за изплащане на еднократна финансова помощ на законните наследници
на починалите лица при инцидента в
завода за взривни вещества „Миджур“
в с. Горни Лом на 1 октомври 2014 г.
321 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
младежта и спорта за 2014 г.
322 За изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за организиране
на дейностите по държавните резерви
и военновременните запаси, приета с
Постановление № 234 на Министерския
съвет от 2003 г.
323 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни
запаси“, приет с Постановление № 13
на Министерския съвет от 2004 г.
324 За изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на
Националното бюро за правна помощ,
приет с Постановление № 4 на Министерския съвет от 2006 г.
325 За изменение на нормативни актове на
Министерския съвет
326 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
327 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
328 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г.
Поправка
329 За изменение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Одит
на средствата от Европейския съюз“
към министъра на финансите, приет с
Постановление № 346 на Министерския
съвет от 2008 г.
330 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
външните работи за 2014 г.
331 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.
332 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
културата за 2014 г.
333 За изменение на 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.

84

85
86

86

86

86
86
88
88

88
90

88
88

88
88

88

Б Р О Й 1 0 8  	 С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е Н А „ Д Ъ Р Ж А В Е Н В Е С Т Н И К “ З А 2 0 14 Г.
334 За определяне размера на линията на
бедност за страната за 2015 г.
335 За изменение на Постановление № 120
на Министерския съвет от 2014 г. за
одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за изпълнение на дейности,
свързани с инициативите за 2014 г. по
Плана за изпълнение на допълнителни
мерки за повишаване на готовността
за реаг и ране п ри очак ван заси лен
миграционен натиск по границите на
Република България
336 За приемане на Наредба за реда за
извършване и снемане на полицейска
регистрация
337 За изменение на Наредбата за условията
и реда за избор, изпълнение и контрол
на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти, приета с
Постановление № 34 на Министерския
съвет от 2007 г.
338 За изменение и допълнение на Наредбата за изчисляване и изплащане на
паричните обезщетения и помощи от
държавното обществено осигуряване,
приета с Постановление № 364 на Министерския съвет от 2006 г.
339 За приемане на Правилник за устройството и дейността на Академията на Министерството на вътрешните работи 	
340 За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2,
раздел II, т. 4.1.1 от Закона за държавния бюджет на Републ ика България за
2014 г. за непредвидени и/или неотложни
разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от
бедствия
341 За извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет
на Република България за 2014 г. максимални размери на ангажиментите за
разходи, които могат да бъдат поети
през 2014 г.
342 За одобряване на промени на утвърдените разходи по области на политики и по
други бюджетни програми по бюджета
на Министерството на инвестиционното
проектиране за 2014 г.
343 За изменение и допълнение на Постановление № 84 на Министерския
съвет от 2009 г. за приемане на Списък
на средищните училища в Република
България, определяне на критерии за
включване в Списъка на средищните
училища и приемане на финансови
правила за разходване на средствата
за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите
ученици от средищните училища
344 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.
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345 За изменение и допълнение на Правилника за вписванията, одобр ен с
Постановление № 1486 на Министерския
съвет от 1951 г.
346 За одобряване на допълнителни трансфери за 2014 г. за финансово осигуряване
на дейности по национални програми
за развитие на средното образование,
одобрени с Решение № 221 на Министерския съвет от 2014 г.
347 За одобряване на допълнителни разходи
и допълнителен трансфер за бюджети на
първостепенни разпоредители с бюджет
за 2014 г. 	
348 За изменение и допълнение на Наредбата за услови я та, п рави лата и
реда за регулиране и регистриране на
цените на лекарствените продукти,
приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2013 г.
349 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2014 г.
350 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.
351 За изменение на Постановление № 3
на Министерския съвет от 2014 г. за
изпълнението на държавния бюджет
на Република България за 2014 г.
352 За изменение и допълнение на Методологията за определяне на финансови
корекции във връзка с нарушени я,
установени при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на
договори по проекти, съфинансирани
от Структурните фондове, Кохезионния
фонд на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони, Европейския фонд
за рибарство и фондовете от Общата
програма „Солидарност и управление
на миграционните потоци“, приета с
Постановление № 134 на Министерския
съвет от 2010 г.
353 За допълнение на Постановление № 70
на Министерския съвет от 2010 г. за
координац и я п ри у п равлениет о на
средствата от Европейския съюз
354 За допълнение на Постановление № 216
на Министерския съвет от 2014 г. за
приемане на Списък на продуктите,
свързани с отбраната, и Списък на
изделията и технологиите с двойна
употреба, които подлежат на контрол
при внос
355 За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Държавната комисия
за енергийно и водно регулиране за
2014 г.
356 За одобряване на допълнителни разходи
за 2014 г. по бюджета на Министерството
на регионалното развитие за 2014 г. за
финансиране обезоп асяването на ава-
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рирал пътен участък от републикански
път ІІ-19 „Симитли – Разлог – Гоце
Делчев – ГКПП Илинден“ в района на
с. Градево при км 15+200
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
труда и социалната политика за 2014 г.
за изплащане на еднократна финансова
помощ на законните наследници на
починалото лице при наводнението на
територията на област Бургас
За доп ъ л нен ие на Пра ви л н и к а з а
прилагане на Закона за насърчаване
на инвестициите, приет с Постанов
ление № 221 на Министерс кия съвет
от 2007 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
културата за 2014 г.
За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството
на културата за 2014 г.
За одобряване на допълнителни трансфери за бюд же т и т е на общ и н и за
2014 г.
За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на земеделието и храните 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.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството
на младежта и спорта за 2014 г.
За приемане на Методика 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
За изменение на Устройствения правилник на Министерството на образованието и нау ката, приет с Пос
тановление № 11 на Министерския съвет
от 2010 г.
За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерския съвет за
2014 г.
За одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1,
ал. 2, раздел II, т. 4.1.1 от Закона за
държавния бюджет на Република България за 2014 г. за непредвидени  и/или
неотложни разходи за предотв ратяване,
овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
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368 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Минис терския
съвет и на неговата админ истрация,
приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г.
369 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
финансите за 2014 г.
370 За одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г.
371 За допълнение на Постановление № 234
на Министерския съвет от 2011 г. за
политиката на Република България на
участие в международното сътрудничество за развитие
372 За одобряване на допълнителни трансфери за 2014 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати
резултати от труда на директорите на
общинските детски градини, училища и
обслужващи звена и на педагогическите
специалисти в общинските обслужващи
звена
373 За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на   Министерството на
външните работи за 2014 г.
374 За приемане на Наредба за условията и
реда за постигане сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните
райони
375 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
външните работи за 2014 г.
376 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството
на финансите, приет с Постановление № 249 на Министерския съвет от
2009 г.
377 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
378 За допълнение на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу
изпирането на пари, приет с Постановление № 201 на Министерския съвет
от 2006 г.
379 За изменение и допълнение на Постановление № 192 на Министерския
съвет от 2009 г. за създаване на Съвет
за административната реформа
380 За одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на Министерството на вътрешните работи за
2014 г.
381 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 ІІ, т. 4.1.3
от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2014 г.
382 За одобряване промени на утвърдените
разходи по области на политики по бюджета на Министерството на отбраната
за 2014 г.
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383 За приемане на Наредба за изискванията
за етикетирането и представянето на
храните
384 За допълнение на Наредбата за изискванията към соковете от плодове и
някои сходни продукти, предназначени
за консумация от човека, приета с Постановление № 219 на Министерския
съвет от 2002 г.
385 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството
на младежта и спорта, приет с Постановление № 142 на Министерския съвет
от 2013 г.
386 За одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Министерството на
транспорта, инф ормационн ите технологии и съобщенията за 2014 г.
387 За одобряване на допълнителни разходи
по централния бюджет за 2014 г. във
връзка с управлението на държавния
дълг
388 За приемане на Устройствен правилник
на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството
389 За определяне на ликвидационна комисия за извършване на ликвидацията на
закритото Министерство на инвестиционното проектиране
390 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
земеделието и храните за 2014 г.
391 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политики по бюджета на
Министерството на външните работи
за 2014 г.
392 За изменение на Правилника за прилагане на Закона за военноинвалидите
и военнопострадалите, приет с Постановление № 24 на Министерския съвет
от 2008 г.
393 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
394 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството
на земеделието и храните, приет с Постановление № 188 на Министерския
съвет от 2013 г.
395 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2014 г.
396 За одобряване на допълнителни трансфери за 2014 г. за изплащане на стипендии
по Програмата на мерките за закрила
на деца с изяв ени дарби от държавни и
общински училища през 2014 г., приета
с Постановление № 93 на Министерския
съвет от 2014 г. 	
397 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.
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398 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
399 За одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2014 г. за изплащане
на минимални диференцирани размери
на паричните средства за физическо
възпитание и спорт
400 За изменение и допълнение на Постановление № 268 на Министерския
съвет от 2011 г. за създаване на Съвет
за електронно управление
401 За одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми
по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2014 г.
402 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 Пост ановление № 93
на Министерския съвет от 2014 г.
403 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 т ранспорта,
информационните технологии и съобщенията за 2014 г.
404 За одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми
по бюджета на Министерството на
финансите за 2014 г.
405 За одобряване на допълнителни трансфери за бюджетите на общините за
2014 г.
406 За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за
2014 г.
407 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
408 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.
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409 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.
410 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.
411 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 Пост ановление № 93
на Министерския съвет от 2014 г.
412 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“
413 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 ІІ, т. 4.1.3
от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2014 г.
414 За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерския съвет за
2014 г.
415 За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за
обществените поръчки, приет с Постановление № 150 на Министерския съвет
от 2006 г.
416 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
външните работи за 2014 г.
417 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
външните работи за 2014 г.
418 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политик и/бюд жетни
програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика
за 2014 г.
419 За определяне на нови размери на минималната работна заплата за страната
420 За изменение и допълнение на Постановление № 308 на Министерския съвет от
2014 г. за одобряване на допълнителни
разходи по бюджета на Министерството
на здравеопазването за 2014 г.
421 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2014 г.
422 За приемане на Устройствен правилник
на Министерството на културата
423 За извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет
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на Република България за 2014 г. максимални размери на ангажиментите за
разходи, които могат да бъдат поети
през 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.
За одобряване на допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението
на приходите по бюджета на съдебната
власт за 2014 г.
За определяне размера на законната
лихва по просрочени парични задължения
За изменение на Тарифата за държавните
такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с Постановление № 243
на Министерския съвет от 2005 г.
За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политик и/бюд жетни
програми по бюджета на Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията за 2014 г.
За изменение на Постановление № 11
на Министерския съвет от 1999 г. за
създаване на дирекция „Политика по
въоръженията“ за разработване, поддържане и прилагане на класификации и
номенклатури на въоръжение, техника,
бойни припаси и материални средства
за отбрана на страната
За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политики по бюджета
на Министерството на отбраната за
2014 г.
За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по
области на политики и бюджетни програми по бюджета на Министерството
на вътрешните работи за 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
За изменение на Постановление № 90
на Министерския съвет от 2014 г. за
одобряване на допълнителен трансфер
по бюджета на Министерството на
вътрешните работи за 2014 г.
За определяне на органите и реда за
управление и контрол на средствата от
Фонд „Солидарност“ на Европейския
съюз
За изменение и допълнение на 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.

106

106

106
106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

Б Р О Й 1 0 8  	 С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е Н А „ Д Ъ Р Ж А В Е Н В Е С Т Н И К “ З А 2 0 14 Г.
436 За допълнение на Наредбата за реда и
начина за въвеждане на бандеролите за
бутилирани алкохолни напитки, приета
с Постановление № 157 на Министерския съвет от 2006 г.
437 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г.
438 За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2014 г.
439 За допълнение на Постановление № 181
на Министерския съвет от 2009 г. за
определяне на стратегическите обекти
и дейности, които са от значение за
националната сигурност
440 За преобразуване на национални музеи
441 За изменение на Постановление № 233
на Министерския съвет от 2014 г. за
изменение и допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за
регулиране и регистриране на цените
на лекарствените продукти, приета с
Постановление № 97 на Министерския
съвет от 2013 г.
442 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството
на здравеопазването за 2014 г.
443 За изменение на Постановление № 3
на Министерския съвет от 2014 г. за
изпълнението на държавния бюджет
на Република България за 2014 г.
444 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството
на финансите за 2014 г.
445 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политик и/бюд жетни
програми по бюджета на Министерския
съвет за 2014 г.
447 За приемане на Устройствени правилници на Министерството на икономиката,
на Министерството на енергетиката и
на Министерството на туризма
448 За изменение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен
мандат, приета с Постановление № 188
на Министерския съвет от 2008 г. 	
449 За одобряване на допълнителни трансфери за бюджетите на общини за 2014 г.

106

107
107

107
107

Устройствен правилник на Изпълнителна
агенция „Медицински одит“
Устройствен правилник на Агенция „Митници“
Устройствен правилник на Авиоотряд 28
За устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи
За устройството и дейността на Академията на Министерството на вътрешните
работи 	
Устройствен правилник на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството
Устройствен правилник на Министерството
на културата
Устройствен правилник на Министерството
на икономиката
Устройствен правилник на Министерството
на енергетиката
Устройствен правилник на Министерството
на туризма
За
За

107

107

За
За

107
За
107

108

За
За

108

За

108

За
37

ПРАВИЛНИЦИ
Устройствен правилник на Изпълнителна
агенция „Главна инспекция по труда“
Устройствен правилник на Министерството
на отбраната

24
25
34
60
92
102
106
108
108
108

НАРЕДБИ
107

ПРОГРАМИ
На мерките за закрила на деца с изявени
дарби от държавни и общински училища
през 2014 г.
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6
8

За

услови ята и реда за ск лючване на
договор за задължителна застраховка
„Отговорност на туроператора“
условията и реда за издаване на лицензии
и сертификати при внос и износ на земеделски и преработени земеделски продукти и контрола върху вноса и износа на
земеделски и преработени земеделски
продукти
организацията и контрола по изпълнението на Националния план за инвестиции за периода 2013 – 2020 г.
условията, реда и критериите за предоставяне на средства на общини в
затруднено финансово състояние за
2014 г.
ед и н н и т е д ържа вн и изиск ва н и я за
придобиване на висше образование
по специалност та „К инезитерапи я“
за образователно-квалификационните
степени „бакалавър“ и „магистър“ от
професионално направление „Обществено здраве“
безопасната експлоатация и техническия
надзор на въжени линии
студентските стажове в държавната
администрация
реда и начина за изчисляване на размера
на финансовата гаранция или еквивалентна застраховка и за предоставяне
на годишни справки-декларации при
трансграничен превоз на отпадъци
реда за представяне в Националния
осигурителен институт на данните от
издадените болнични листове и решенията по обжалването им
реда и начина за организиране на националните инвентаризации на емисиите
на вредни вещества и парникови газове
в атмосферата

2

2
31

42

49
58
58

59

67

74

С Т Р. 1 0 2
За

За
За

За

За
За
За
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реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на
парникови газове от инсталации и за осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации и авиационните оператори, участващи в Европейската схема на
търговия с емисии
74
реда и начина на администриране на
Националния регистър за търговия с
квоти за емисии на парникови газове
74
условията, реда и начина за изготвяне
на докладите и за верификация на докладите на операторите на инсталации и
на авиационните оператори и за изготвяне и проверка на заявления на нови
участници
75
условията и реда за изплащане на компенсационни суми на държавните служители
от Министерството на вътрешните работи, които ползват жилище при условията
на свободно договаряне
78
реда за извършване и снемане на полицейска регистрация
90
условията и реда за постигане сигурност
та на корабите, пристанищата и пристанищните райони
99
изискв анията за етикетирането и представянето на храните
102
ТАРИФИ

По която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните
предавания по Българската национална
телевизия и Българското национално
радио и техните регионални центрове
За определяне на цените, които се заплащат за изпълнението на мерките по
държавната профилактична програма и
по програмите за надзор и ликвидиране
на болести по животните за 2014 г.
За таксите, които се събират за производствата по глава единадесета от Закона за
обществените поръчки пред Комисията
за защита на конкуренцията и Върховния
административен съд
По която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните
предавания по Българската национална
телевизия и Българското национално
радио и техните регионални центрове
при произвеждането на избори за народни представители през 2014 г.

34

57

58

72

МЕТОДИКИ
За
За

остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от
Закона за здравното осигуряване
оп редел я не размера на несп ра ведливата финансова тежест въз основа на нетните разходи, понесени от
т ърг овско д ру жес т во „На пои т ел н и
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

37

94
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РЕШЕНИЯ
808 За изменение и допълнение на Решение
№ 619 на Министерския съвет от 2009 г.
за приемане на Списък на регулираните
професии в Република България
811 За отчуждаване на имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект „Северна скоростна тангента“ от км 0+000
до км 16+400 (идентичен с км 16+540),
участък от км 0+000 до км 15+100“ на
територията на област София
812 За о т ч у ж да ва не на час т и о т и мо ти – частна собственост, за държавнa
нуждa за изграждане на обект „Автомагистрала „Хемус“, участък „Белокопитово – Каспичан“ от км 342 + 240
до км 350 + 000 и Временна връзка с
път I-7 при км 342 + 240“ в землищет о
на с. Панайот Волово, община Шумен,
област Шумен
813 За отчуждаване на имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект
„Автомагистрала „Марица“ Оризово –
Капитан Андреево, участък „Люби
мец – Капитан Андреево“ от км 89+100
до км 108+260, подучастък Път ІІ-80
(Е-85) Свиленград – Пъстрогор, от км
0+000 до км 3+490 и пътен възел „Свиленград“ при км 99+280“ в землището
на гр. Свиленград, област Хасково
814 За отчуждаване на имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект
„Път ІІ-55 „Велико Търново – Гурково“
от км 11+170 до км 31+561,10 – реконструкция, окончателно преоткосиране
и укрепване“ на територията на област
Велико Търново
815 За отчуждаване на имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект
„Път ІІ-18 „Софийски околовръстен път“
от км 59+400 до км 61+629.18 и от км
0+000 до км 0+780“ на територията на
област София
816 За о т ч у ж да ва не на час т и о т и мо ти – частна собственост, за държавнa
нуждa за изграждане на обект „Допълнително проектиране и строителство
на Автомагистрала „Тракия“, Лот 3,
участък Нова Загора – Ямбол от км
241+900 до км 277+597 – реконструкция
на инженерни мрежи“ на територията
на област Сливен
817 За о т ч у ж да ва не на час т и о т и мо ти – частна собственост, за държавнa
нуждa за изграждане на обект „Автомагистрала „Струма“, Лот 1 ,,Долн а
Диканя – Дупница“ от км 305+220 до
км 322+000 – изместване на техническа
инфраструктура и преоткосиране“ на
територията на областите Перник и
Кюстендил
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818 За от чу ж даване на част от имот –
частна собственост, за държавнa нуждa
за изграждане на обект „Обходен път
на град Враца – път I-1 (E-79) от км
0+000 до км 6+816.60“ на територията
на област Враца
21 За а д м и н ис т рат и вно - т ери т ориа л на
промяна в община Омуртаг, област
Търговище – закриване на населено
място
51 За предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясъци
и чакъли, от находище „Инджова върба – 2“, разположено в землището на
с. Ръжево Конаре, община Калояново,
област Пловдив, на „Холсим Кариерни
материали Пловдив“ – АД, Пловдив
52 За предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – гнайси, от
находище „Стария даскал“, разположено
в землището на с. Кобилино, община
Ивайловград, област Хасково, на „Барон“ – ООД, Хасково
85 За даване на съгласие за прехвърляне
на права и задължения и за удължаване
на срока на Разрешението 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 Провадия“, разположена на територията на Североизточна
България – областите Варна, Шумен,
Търговище и Разград
88 За предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства – строителни
материали (метапсамити), от находище
„Долината“, община „Тунджа“, област
Ямбол, на „ИНМАТ“ – ООД, София
89 За изменение и допълнение на Националния план за разпределение на
радиочестотния спектър, приет с Решение № 545 на Министерския съвет
от 2004 г.
98 За предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – гнайсошисти, от находище „Бунилото“, участъци
„Бунилото-изток“ и „Бунилото-запад“,
разположено в землището на с. Храбрино, община „Родопи“, област Пловдив,
на „Еолит“ – ООД, Пловдив
102 За приемане на Отчета за изпълнението
на Националната статистическа програма и за дейността на Националния
статистически институт през 2013 г. и
за приемане на Национ алната статистическа програма за 2014 г.
104 За признаване на сдружение „Национален алианс за социална отговорност“ за
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223
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16

349
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350
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представителна организация на национално равнище в Националния съвет за
интеграция на хората с увреждания
За административно-териториалнa промянa в община Нова Загора, област Сливен – присъединяване на едно населено
място към друго населено място
За предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства – строителни
материали – андезитобазалти, от находище „Белинда“, участък „Изток“,
община Момчилград, област Кърджали,
на „Еврострой – 2004“ – ООД, гр. Кърджали
За предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства – строителни
материали – пясъци, от находище „Чаирите“, участъци „Северен“ и „Южен“,
община Аврен, област Варна, на „Лонгоз
04“ – ООД, Варна
За приемане на отчета за дейността на
Управителния съвет на Националния
компенсационен ж илищен фон д за
2013 г.
За изменение и допълнение на Решение
№ 117 на Министерския съвет от 2003 г.
за приемане на списък на търговски
дружества с държавно участие в капитала, при приватизацията на които се
допуска плащане с непарични платежни
средства
За изменение на списъците на защитени
зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
и за приемане на Списък на защитени
зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
За а д м и н ис т рат и вно - т ери т ориа л н и
промени в границите на община Велинград, област Пазарджик, и създаване на нова община с а дминистративен център гр. Сърница
За предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясъци,
от находище „Алчака“, разположено в
землището на с. Хаджиево, община
Пазард ж ик, област Пазард ж ик, на
„Пътно поддържане Пещера“ – ЕООД,
Пещера
За признаване на сдружение „Център
за психологическ и изследвани я“ за
представителна организация на национално равнище в Националния съвет за
интеграция на хората с увреждания
За признаване на сдружение „Асоциация
на родители на деца с епилепсия“ за
представителна организация на национално равнище в Националния съвет за
интеграция на хората с увреждания
За признаване на сдружение „Българска
асоциация за невромускулни заболявания“ за представителна организация на
национално равнище в Националния
съвет за интеграция на хората с увреждания
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398 За даване на разрешение за промяна в
размера на площ Блок 1-12 Кнежа за
търсене и проучване на суров нефт и
природен газ – подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, разположена в областите
Враца, Плевен, Ловеч, Габрово и Велико
Търново
399 За предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства – нефт и природен газ – природен
газ и кондензат, от находище „Искързапад“, разположено на територията
на общините Кнежа и Искър, област
Плевен, на „Проучване и добив на нефт
и газ“ – АД, София
413 За предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – андезитобазалти, от находище „Голеш“,
с. Изгрев, община Царево, област Бургас, на „Роксил“ – ООД, Бургас
414 За обявяване на 23 юни 2014 г. за Ден
на национален траур
446 За предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства – строителни
материали, от находище „Юрт дере“,
участък „Калцит“, разположено в землището на гр. Димитровград, община
Димит ровг ра д, област Хасково, на
„Калцит“ – ООД, Димитровград
459 За одобряване прилагането на Решение
№ 565/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г.
477 За продължаване срока на разрешението за търсене и проучване на нефт и
природен газ – подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните
богатства, в блок „Галата“, разположен
в континенталния шелф и изключителната икономическа зона на Република
България в Черно море
499 За предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни материали – мрамори, от находище „Водицата“, разположено в
землището на с. Ново Лески, община
Хаджидимово, област Благоевград, на
„Пирин кам“ – ООД, гр. Гоце Делчев
500 За предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясъци
и чакъли, от находище „Лозята“, разположено в землището на гр. Ветрен,
община Септември, област Пазарджик,
на „Вега – 3“ – ЕООД, гр. Септември
501 За предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – мрамори, от находище „Фатово“, разположено в
землищата на с. Полковник Серафимово
и гр. Смолян, община Смолян, област
Смолян

51

51

53
52

56
56

58

60

60

61
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553 За предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства – строителни
материали, от находище „Дядово“, разположено в землищата на с. Дядово и
с. Езеро, община Нова Загора, област
Сливен, на „Инмат“ – ООД, София
63
555 За предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – гнайси, от
находище „Кобилино“, участък „Държавно лесничейство“, контури „Южен“
и „Северен“, разположено в землището
на с. Кобилино, община Ивайловград,
област Хасково, и за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата
и задълженията по концесията
66
639 За предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – скално
облицовъчни материали – гранодиорити, от находище „Лиляново“, участък
„Тремощица“, разположено в землището
на с. Вихрен, община Сандански, област
Благоевград
78
679 За предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства – строителни материали – пясък и чакъл, от находище
„Рибарниците“, участъци „Участък – 1“
и „Участък – 2“, гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик,
н а „ К а р и е р и П а з а рд ж и к “ – О ОД ,
Пазарджик 	
83
682 За обявяване на 3 октомври 2014 г. за
Ден на национален траур
83
748 За разместване на почивни дни през
2015 г.
94
788 За разплащанията на разпоредители с
бюджет по договори
100
807 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
103
808 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
103
814 За определяне на дните за религиозни
празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през
2015 г.
103
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По повод загрижеността на ирландскит е г ра ж да н и о т носно Дог овора о т
Лисабон
101

МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

ПРОГРАМИ

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
КОНВЕНЦИИ
Женевска конвенци я от 12 авг уст 1949 г.
за подобряване участта на ранените
и болните в действащите въоръжени
сили
Женевска конвенция от 12 август 1949 г. за
подобряване участта на ранените, болните и претърпелите корабокрушение от
състава на морските въоръжени сили 	
Женевска конвенция от 12 август 1949 г.
относно третирането на военнопленниците
Женевска конвенция от 12 август 1949 г.
относно закрила на цивилните лица
във време на война

За

26

26

изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2008 г. за условията и реда за
атестиране на дипломатическите служители

26

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

За

сътрудничество в областта на европейската и евроатлантическата интеграция
между правителството на Република
България и правителството на Черна
гора
сътрудничество в обл астта на европейската интеграция и в рамките на
Комисията Н АТО – Украйна меж ду
Министерството на външните работи на
Републ ика България и Министерството
на външните работи на Украйна

За

12

За

Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа

87

МЕМОРАНДУМИ
За
11

32

разбирателство между правителството
на Република България и правителството на Съединените американски щати
относно финансирана от Съединените
американски щати техническа помощ
Меж ду Министерствот о на вътрешните
работи на Републ ика България и Министерството на вътрешните работи на
Република Сърбия за сътрудничество
в областта на вътрешнов едомствения
контрол

18

36

ПРОТОКОЛИ

16

32

ПРОТОКОЛИ
Допълнителен протокол към Женевс ките
конвенции от 12 август 1949 г. относно
защитата на жертвите на международни
въоръжени конфликти (Протокол І)
Допълнителен протокол към Женевс ките
конвенции от 12 август 1949 г. относно
защитата на жертвите на въор ъжени
конфликти с немеждународен характер
(Протокол IІ)
Допълнителен протокол към Женевските
конвенции от 12 август 1949 г. относно
приемането на допълнителна отличителна емблема (Протокол ІІІ)
Относно привилегиите и имунитетите на
Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа

1

КОНВЕНЦИИ
27

МЕМОРАНДУМИ
За

сътрудничество в областта на културата, образованието и науката между
правителството на Република България
и правителството на Руската федерация
за периода 2012 – 2014 г. 	
НАРЕДБИ

СПОРАЗУМЕНИЯ
Меж д у Реп ублика Българи я и Организацията за забрана на химическите
оръжия относно привилегиите и имунитетите на Организацията
Между правителството на Република България и правителството на Република
Гърция за откриване на нов граничен
контролно-пропускателен пункт и пътна
връзка между двете държави, свързваща
град Златоград в Република България
и град Ксанти в Република Гърция
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30

Между правителството на Република България и правителството на Република
Сърбия за прилагане на Споразумението
между Европейската общност и Република Сърбия за обратно приемане на
незаконно пребиваващи лица
Меж ду Министерството на вътрешните
работи на Република България и Министерството на вътр ешните работи на
Чешката републ ика за осъществяване на
съвместни патрули за опазване на обществения ред и сигурност в курортите
на територията на Република България
по време на активния туристически
сезон

36

59

ПРАВИЛНИЦИ
За
30
За
30

97

За

устройството и дейността на Научноизследователския институт по криминалистика и криминология
устройството и дейността на Научноизследователския институт по криминалистика и криминология
отменяне на Правилника за устройството и дейност та на А кадемията
на Министерството на   вътрешните
работи

13
82

93
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НАРЕДБИ

За
За

За

За

За

За

За

За

За
За

За
За
За
За
За

изменение на Наредба № Із-1919 от
2011 г. за реда за осъществяване на
държавен противопожарен контрол
изменение и допълнение на Наредба
№ Iз-1429 от 2011 г. за униформеното
облекло, отличителните знаци и принадлежностите, свързани с изпълнението
на служебните задължения на държавните служители в Министерството на
вътрешните работи
допълнение на Наредба № Iз-1429 от
2011 г. за униформеното облекло, отличителните знаци и принадлежностите,
свързани с изпълнението на служебните
задължения на държавните служители в Министерството на вътрешните
работи
изменение и допълнение на Наредба
№ I-157 от 2002 г. за условията и реда за
издаване на свидетелство за управление
на моторни превозни средства, отчета
на водачите и тяхната дисциплина
изменение и допълнение на Наредба
№ Iз-1543 от 2012 г. за разрешителната
и контролна дейност на продуктите за
пожарогасене по отношение на тяхната
гасителна ефективност
приемане на к у рсанти, ст уденти и
докторанти в Академията на Министерството на вътрешните работи за
учебната 2014/2015 г. (№ Iз-849)
изменение и допълнение на Наредба
№ 2727 от 2010 г. за организацията и
фу нкционирането на Националната
Шенгенска информационна система на
Република България
изменение и допълнение на Наредба
№ I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет,
пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства
и ремаркета, теглени от тях, и реда за
предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства
преназначаване на държавните служители в Министерството на вътр ешните
работи (№ 8121з-310)
прекратяване на служебното правоотношение на държавните служители в
Министерството на вътр ешните работи
(№ 8121з-311)
назначаване на държавна служба в
Министерството на вътрешните работи
(№ 8121з-344)
определяне на медицинските изисквания за работа в Министерството на
вътрешните работи (№ 8121з-345)
професионалното обучение на служителите от Министерството на вътрешните
работи (№ 8121з-346)
условията и реда за награждаване на
служителите на Министерството на
вътрешните работи (№ 8121з-347)
изменение и допълнение на Наредба
№ Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване
на безопасност при пожар

За
4

4

32

35

36

37

37

45
60

60
64
66
66
67

69
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отменяне на Наредба № I-167 от 2002 г.
за условията и реда за взаимодействие
между контролните органи на Министерството на вътрешните работи, застрахователните компании и Агенцията за
застрахователен надзор при настъпване
на застрахователни събития, свързани
с моторните превозни средства
69
За реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на
рабо тата извън редовно т о рабо т но
време, режима на дежурство, времето
за отдих и почивките на държавните
служители в Министерството на вътрешните работи (№ 8121з-407)
69
За организацията и функционирането на
Националната Шенгенска информационна система на Република България
(№ 8121з-465)
74
За реда и условията за осъществяване на
дейности по осигуряване на пожарна
безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи
и съоръжения, свързани с пожарната
безопасност, от търговци и контрола
върху тях (№ 8121з-531)
78
За изменение на Наредба № Із-2895 от
2011 г. за реда, по който търговци по
чл. 2, ал. 2, т. 2 от Закона за частната
охранителна дейност удостоверяват, че
отговарят на изискв анията на Закона
за частната охранителна дейност
82
За изискванията към извънщатните сътрудници на Министерството на вътрешните
работи, реда за вписването им, техните
функции и ред за координация и ръководство на дейността им (№ 8121з-617)
84
За реда за употреба на помощни средства
от органите на Министерството на
вътрешните работи (№ 8121з-648)
84
За условията и реда за изпращане на държавни служители от Министерството
на вътрешните работи за изпълнение на
длъжност в институции или в структури
на Европейския съюз и в международни
организации (№ 8121з-667)
85
За изменение и допълнение на Наредба
№ 8121з-310 от 2014 г. за преназначаване
на държавните служители в Министерството на вътрешните работи
87
За правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
(№ 8121з-647)
89
Поправка
105
За изменение и допълнение на Наредба
№ Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване
на бeзопасност при пожар
89
За осъществяване на превантивна дейност от органите за пожарна безопасност и защита на населениет о на
Министерството на вътр ешните работи
(№ 8121з-758)
90
За определяне на условията и реда за
осигуряване на безплатна храна за държавните служители на Министерството
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За
За

За
За

За

За

За

За

на вътрешните работи, извършващи
дейности, свързани със специфичен
характер на труда, и на ободряващи
напитки за служителите, полагащи
труд през нощта от 22,00 до 06,00 ч.
(№ 8121з-792)
отменяне на Наредба № Iз-701 от 2011 г.
за реда за извършване на полицейска
регистрация
отменяне на Наредба № Iз-29 от 2013 г.
за предоставяне на информация от
специализирана дирекция „Оперативни
технически операции“ на Министерството на вътрешните работи на другите структури на Министерството на
вътрешните работи, държавните органи
и организации
реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол (№ 8121з-882)
изменение на Наредба № 8121з-531 от
2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на
пожарна безопасност на обекти и/или
поддържане и обслужване на уреди,
системи и съоръжени я, свързани с
пожарната безопасност, от търговци и
контрола върху тях
изменение на Наредба № 8121з-310 от
2014 г. за преназначаване на държавните служители в Министерството на
вътрешните работи
правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности
в земеделските земи (№ 8121з-968)
условията и реда за предоставяне на
порционни пари на служителите на
Министерството на вътр ешните работи
(№ 8121з-995)
условията и реда за осигуряване на държавните служители в Министерството
на вътрешните работи на работно и
униформено облек ло, друго вещево
имущество и снаряжение и ежегодно
парична сума за облекло на неносещите униформа държавни служители
(№ 8121з-1010)

За

90
92

99
100

101

104

105

106

106

ИНСТРУКЦИИ
За

За

За

изменение и допълнение на Инструкция № 3261 от 2011 г. за достъпа на
Държавна агенция „Национална сигурност“ до информационните фондове
на Министерството на вът решните
работи
отмен яне на Инструкци я № Із-2453
от 2012 г. за реда за разпределяне на
работното време на държавните служители в Министерството на вътрешните
работи, отчитането му и компенсиране
на работата извън установеното работно
време
организацията, реда и условията за
използването на въздухоплавателните
средства на Министерството на вътрешните работи (№ 8121з-514)
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47

69

76

реда за съхраняване и ползване на личните кадрови дела на служителите от
Министерството на вътрешните работи
(№ 8121з-532)
За реда и условията за извършване на
проверки по чл. 81, ал. 1 и 2 и чл. 83,
ал. 1 от Закона за Министерството на
вътрешните работи от полицейските
органи (№ 8121з-464)
За определяне вида, условията и реда за
издаване, ползване, подмяна, отчет,
съхранение и унищожаване на служебните карти, други карти и пропуски в
Министерството на вътрешните работи
(№ 8121з-582)
За отменяне на Инструкция № Iз-1863 от
2009 г. за реда за издаване на удостоверителни документи за досъдебни
производства в Министерството на
вътрешните работи
За определяне на срокове за съхранение
на лични данни, обработвани в Министерството на вътрешните работи във
връзка с провеждане на наказателно
производство по реда на Наказателнопроцесуалния кодекс и на проверки за
наличие на данни за престъпления от
общ характер (№ 8121з-748)
Поправка
За реда и организацията за осъществяване
на дейностите по контрол на пътното движение (№ 8121з-749) 	
За организацията и реда за осъществяване на конвойната дейност в Министерството на вътрешните работи
(№ 8121з-794)
За организация на дейността в Министерството на вътрешните работи по териториалното обслужване на населението
(№ 8121з-823)
За наблюдението на държавната граница
на Република България, специфичната
охранителна дейност за участие в мерките за постигане на летищна сигурност
в обществените зони и периметъра на
летищата и прилагане на компенсиращи
мерки (№ 8121з-891)
За условията и реда за осъществяване на
неотложни аварийно-възстановителни
работи (№ 8121з-914) 	
За условията и реда за осъществяване
на оперативна защитапри наводнения
(№ 8121з-915)
За патрулно-постова дейност (№ 8121з-929)
За условията и реда за осъществяване на
химическа, биологическа и радиационна защита при пожари, бедствия и
извънредни ситуации (№ 8121з-953)
За условията и реда за осъществяване на
операции по издирване и спасяване
(№ 8121з-955)
За организацията и реда за съпровождане на лица, спрямо които е наложена
мярка за административна принуда
(№ 8121з-986)

78

74

82

87

88
97
90

93

94

101
101
101
102

104
104

106

С Т Р. 1 0 8
За
За
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о с и г у р я в а н е н а о б щ е с т в е н и я р ед
п ри п ровеж дане на мероп ри я т и я
(№ 8121з-988)
106
организацията и реда за съпровож
дане на малолетни и непълнолетни
лица от полицейските органи на Министерството на вътрешните работи
(№ 8121з-1008)
106

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ДОГОВОРИ
Национален рамков договор за медицинските дейности между Националната
здравноосигурителна каса и Българския
лекарски съюз за 2014 г. 	
Национален рамков договор за денталните
дейности между Националната здравноосиг у рителна каса и Българск и я
зъболекарски съюз за 2014 г.
За изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските
дейности между Националната здравноосиг у рителна каса и Българск и я
лекарски съюз за 2014 г.

За

За

За

3
За
3

За

СПОРАЗУМЕНИЯ
Между правителството на Република България и правителството на Руската
федерация за сътрудничество в областта
на здравеопазването и медицинската
наука
Двугодишно споразумение за сътрудничество
между Министерството на здравеопазването на Република България и Регионалния офис за Европа на Световната
здравна организация 2014 – 2015 г.
За предоставяне на консултантски услуги
между Министерството на здравеопазването на Република България и Международната банка за възстановяване и
развитие
За изменение на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между
Министерството на здравеопазването на
Република България и Международната
банка за възстановяване и развитие

63

разбирателство между Министерството на здравеопазването на Република Българи я и Световната здравна
организаци я, чрез своя Регионален
офис за Европа, за изпълнението на
Програма BG07 „Инициативи за общес т вено зд ра ве“, фина нси ра на о т
Норвеж к и я финансов механизъм и
от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
2009 – 2014 г.

70
За
91
За
За
За
За
81

ПРАВИЛНИЦИ
За

изменение и допълнение на Правилника за организацията на работа и
дейността на Център „Фонд за асистирана репродукция“

За
За

МЕМОРАНДУМИ
За

За
За

64

За
За

13

изменение и допълнение на Правилника
за устройството и дейността на Националния център по обществено здраве
и анализи
изменение на Устройствения правилник
на регионалните здравни инспекции

66
68

НАРЕДБИ
За
За

41
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утвърждаване на медицински стандарт
„Урология“ (№ 4)
утвърждаване на медицински стандарт
„Вирусология“ (№ 5)
изменение и допълнение на Наредба
№ 2 от 2012 г. за условията и реда за
осъществяване на програми за лечение
с агонисти и агонисти-антагонисти на
лица, зависими към опиоиди
изменение и допълнение на Наредба
№ 26 от 2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени
жени и за извършване на изследвания
извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни
жени
изменение и допълнение на Наредба
№ 38 от 2004 г. за определяне на списъка
на заболяванията, за чието домашно
лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за
специални медицински цели напълно
или частично
утвърждаване на медицински стандарт
„Клинична лаборатория“ (№ 1)
утвърждаване на медицински стандарт
„Нервни болести“ (№ 2)
утвърждаване на медицински стандарт
„Педиатрия“ (№ 3)
изменение и допълнение на Наредбата
за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на
основния пакет от здравни дейности,
гарантиран от бюджета на НЗОК
изменение и допълнение на Наредба
№ 4 от 2009 г. за условията и реда за
предписване и отпускане на лекарствени
продукти
изменение и допълнение на Наредба
№ 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България
изменение на Наредба № 25 от 1999 г.
за оказване на спешна медицинска
помощ
утвърждаване на медицински стандарт
„Нефрология“ (№ 4)
условията и реда за упражняване правата на пациентите при трансгранично
здравно обслужване (№ 5)
изменение на Наредба № 2 от 2010 г. за
утвърждаване на медицински стандарт
„Кардиология“
изменение и допълнение на Наредба
№ 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция

2
2

3

9

10
13
15
15

15

15
17
18
28
28
32
34
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За
За

За
За
За

За

За

За

За

За
За

За

За
За
За
За

За

условията и реда за осъществяване на
програми за превенция на употребата
на наркотични вещества (№ 6)
изменение и допълнение на Наредба
№ 4 от 2006 г. за професионалната
компетентност на лицата, завършили
висше образование по специалността
„кинезитерапия“ 	
изменение и допълнение на Наредба
№ 15 от 2002 г. за изискв анията към използване на ароматизанти в храните
услови ята и реда за внос, износ и
обмен на органи, тъкани и к летки
(№ 8)
изменение и допълнение на Наредба
№ 7 от 2011 г. за условията и реда за
осъществяване на програми за намаляване на вредите от употребата на
наркотични вещества
изменение и допълнение на Наредба
№ 10 от 2009 г. за условията и реда за
заплащане на лекарствени продукти по
чл. 262, ал. 5, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина,
на медицински изделия и на диетични
храни за специални медицински цели
определяне на реда за издаване на здравен сертификат за износ на продукти
и стоки със значение за здравето на
човека (№ 9)
здравните изисквания при изготвяне
и спазване на седмичните учебни разписания (№ 10)
изменение и допълнение на Наредба
№ 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България
утвърждаване на медицински стандарт
„Нуклеарна медицина“ (№ 11)
изменение и допълнение на Наредба
№ 21 от 2005 г. за реда за регистрация,
съобщаване и отчет на заразните болести
изменение и допълнение на Наредба
№ 34 от 2005 г. за реда за заплащане от
републиканския бюджет на лечението
на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното
здравно осигуряване
утвърждаване на медицински стандарт
„Акушерство и гинекология“ (№ 12)
утвърждаване на медицински стандарт
„Неонатология“ (№ 13)
утвърждаване на медицински стандарт
„Ревматология“ (№ 15)
условията и реда за регистриране на
редките заболявания и за експертните
центрове и референтните мрежи за
редки заболявания (№ 16)
определяне на подробни правила за
представяне на информацията по чл. 19,
пар. 4 на Регламент (ЕО) № 1223/2009
относно козметичните продукти, изис-

квания за ефикасност на слънцезащитните козметични продукти и химичните
методи за проверка състава на козметичните продукти (№ 14)

68

изменение и допълнение на Наредба
№ 15 от 2008 г. за придобиване на
специалност „обща медицина“ от общопрактикуващите лекари

68

За

изменение и допълнение на Наредба
№ 4 от 2009 г. за условията и реда за
предписване и отпускане на лекарствени
продукти

68

За

утвърждаване на медицински стандарт
„Клинична токсикология“ (№ 17)
утвърждаване на медицински стандарт
„Имунологична подготовка при трансплантация на органи, тъкани и клетки“
(№ 18)
изменение и допълнение на Наредба
№ 42 от 2004 г. за въвеждане на Международната статистическа класификация
на болестите и проблемите, свързани
със здравето – десета ревизия
изменение и допълнение на Наредба
№ 36 от 2009 г. за условията и реда
за упражняване на държавен здравен
контрол
допълнение на Наредба № 5 от 2014 г.
за условията и реда за упражняване
правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване
изменение и допълнение на Наредба
№ 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България
изменение и допълнение на Наредба
№ 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности,
гарантиран от бюджета на НЗОК
изменение и допълнение на Наредба
№ 4 от 2009 г. за условията и реда за
предписване и отпускане на лекарствени
продукти
изменение и допълнение на Наредба
№ 6 от 2007 г. за утвърждаване на медицински стандарт за трансплантация
на органи, тъкани и клетки
изменение и допълнение на Наредба
№ 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови
цели
утвърждаване на медицински стандарт
„Акушерство и гинекология“ (№ 19)
отменяне на Наредба № 23 от 2001 г.
за условията и изискванията за представяне на хранителната информация
при етикетирането на храните
изменение и допълнение на Наредбата
за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на
основния пакет от здравни дейности,
гарантиран от бюджета на НЗОК

35
За
37
39
41

За
44
За

48

За

51

За

54

54

За

За

56
За
56
За

62

За

66
66
66

67
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За
За

За

69

70

75

82

82

92

95

95

99

102
106

106

106
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За

За

За

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е Н А „ Д Ъ Р Ж А В Е Н В Е С Т Н И К “ З А 2 0 14 Г.

изменение и допълнение на Наредбата
за изменение и допълнение на Наредба
№ 42 от 2004 г. за въвеждане на Международната статистическа класификация
на болестите и проблемите, свързани
със здравето – десета ревизия
106
изменение и допълнение на Наредба
№ 11 от 2014 г. за утвърждаване на
медицински стандарт „Нуклеарна медицина“ 	
106
допълнение на Наредба № 38 от 2004 г.
за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса
заплаща лекарства, медицински изделия
и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично 108

За

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
СПОРАЗУМЕНИЯ
За

предоставяне на консултантски услуги за
укрепване на конкурентоспособността
на селското стопанство и изготвяне на
проектостратегии за устойчиво управление в хидромелиоративния сектор
и опазване от вредното въздействие
на водите между Министерството на
земеделието и храните на Република
България и Международната банка за
възстановяване и развитие

За

68

МЕМОРАНДУМИ
За

За

За

разбирателство по отношение сътрудничеството в област та на селското
стопанство между Министерството на
земедел ието и храните на Република
Бълг ария и Министерството на селско
то стопанство на Азербайджанската
република
105
ПРАВИЛНИЦИ
организацията и дейността на Комисията за издаване или отказ за издаване на
разрешение за извършване на развъдна
дейност от развъдните организации
организацията, дейността и финансирането на Съвета по животновъдство

24
56
За

НАРЕДБИ
За

За

За

изменение и допълнение на Наредба
№ 10 от 2004 г. за условията и реда
за одобрение на типа на двигатели с
вътрешно горене за извънпътна техника
по отношение на емисиите на замърсители
изискванията към данните, които съдържа документацията за издаване на
сертификат за регистрация, опаковката,
листовката за употреба и производството
на инвитро диагностично ветеринарномедицинско средство, и редът за извършване на изпитването за чувствителност
(№ 10)
изменение и допълнение на Наредба
№ 21 от 2009 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансо-

За

За
3

За
5

За
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ва помощ по мярка 1.1. „Безвъзмездна
финансова помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности“ по
Приоритетна ос № 1 „Мерки за приспособяване на българския риболовен флот“
от Оперативна програма за развитие
на сектор „Рибарство“ на Република
България, финансирана от Европейския
фонд за рибарство за Програмен период
2007 – 2013 г.
допълнение на Наредба № 7 от 2012 г.
за условията и реда за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по
мярка 2.6. „Инвестиции в преработка
и маркетинг на продукти от риболов и
аквакултура“ по Приоритетна ос № 2
„Аквакултура, риболов във вътрешни
водоеми, преработка и маркетинг на
продукти от риболов и аквакултура“
от Оперативната програма за развитие
на сектор „Рибарство“ (2007 – 2013 г.)
(ОПРСР) на Република България, финансирана от Европейския фонд за
рибарство (ЕФР) на ЕС
допълнение на Наредба № 6 от 2012 г.
за условията и реда за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по
мярка 2.1. „Производствени инвестиции
в аквакултурата“ по Приоритетна ос № 2
„Аквакултура, риболов във вътрешни
водоеми, преработка и маркетинг на
продукти от риболов и аквакултура“
от Оперативната програма за развитие
на сектор „Рибарство“ на Република
България, финансирана от Европейския
фонд за рибарство за програмен период
2007 – 2013 г.
допълнение на Наредба № 10 от 2012 г.
за условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.3. „Инвестиции за реконструкция
и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване
и покрити лодкостоянки“ от Приоритетна ос № 3 „Мерки от общ интерес“
от Оперативна програма за развитие
на сект ор „Рибарство“ на Република
България, финансирана от Европейския
фонд за рибарство за програмен период
2007 – 2013 г.
изменение на Наредба № 44 от 2006 г.
за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти
изменение и допълнение на Наредба
№ 13 от 2008 г. за организацията по
предоставяне на финансова помощ за
изпълнение на дейностите по линия на
техническа помощ от Програмата за
развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г.
изменение на Наредба № 19 от 2004 г. за
производство и търговия на посадъчен
материал от зеленчукови култури
изменение на Наредба № 96 от 2006 г.
за търговия на посевен материал от
зеленчукови култури на пазара на Европейския съюз
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11

12

12
15

16
18

18
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За

За

За

За

За

За

За

За

За

За

изменение и допълнение на Наредба
№ 105 от 2006 г. за условията и реда
за създаване, поддържане, достъп и
ползване на интегрираната система за
администриране и контрол
изменение и допълнение на Наредба № 2
от 2011 г. за специалните изисквания за
участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично
подпомагане
изменение и допълнение на Наредба
№ 9 от 2004 г. за условията и реда за
одобрение на типа на безопасно стъкло
и на механично теглително-прикачно
устройство на нови трактори и за одобрение на типа на нови трактори по
отношение на отделни компоненти и
характеристики
изменение и допълнение на Наредба
№ 16 от 2005 г. за условията и реда за
провеждане на курс за обучение и изпит
и за издаване и отнемане на свидетелство на класификатори за окачествяване
на кланични трупове по скалата (S)
EUROP 	
изменение и допълнение на Наредба
№ 15 от 2009 г. за окачествяване и
класификация на кланични трупове
от говеда, свине и овце по скалата на
Общността EUROP, докладване на цените и проверка в кланиците 	
изменение и допълнение на Наредба
№ 11 от 2008 г. за условията и реда за
прилагане на мярка 211 „Плащания на
земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони“ и мярка
212 „Плащания на земеделски стопани
в райони с ограничения, различни от
планинските райони“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г.
изменение и допълнение на Наредба
№ 11 от 2009 г. за условията и реда
за прилагане на м ярка 214 „А г ро
екологични плащания“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г.
изискванията за производството и/или
търговията с медикаментозни фуражи
и/или с междинни продукти за производството им (№ 1)
изменение и допълнение на Наредба
№ 6 от 2013 г. за изискванията към
средствата за официална идентификация на животните и използването им,
условията, реда и контрола по събиране,
въвеждане, поддържане и използване
на информацията в Интегрираната информационна система на Българската
агенция по безопасност на храните
условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския
сектор за периода 2014 – 2018 г. (№ 2)

За

22

22

За

За
23

За
23
За
23

За

За

24

За
24

26

За
32

34

За
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изменение и допълнение на Наредба
№ 16 от 2012 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.5. „Пилотни
проекти“ по Приоритетна ос № 3 „Мерки
от общ интерес“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“
на Република България, финансирана
от Европейския фонд за рибарство за
Програмен период 2007 – 2013 г.
изменение и допълнение на Наредба
№ 7 от 2013 г. за условията и реда за
сортоизпитване, признаване, вписване
и отписване на сортовете растения във
и от Официалната сортова листа на
Република България
изменение и допълнение на Наредба
№ 11 от 2009 г. за условият а и реда
за прилагане на м ярка 214 „А г ро
екологични плащания“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г.
изменение на Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 105 от 2006 г.
за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране
и контрол
изменение на Наредба № 23 от 2007 г.
за управление на националната млечна
квота
изменение и допълнение на Наредба
№ 26 от 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки
количества суровини и храни от животински произход
изменение и допълнение на Наредба
№ 52 от 2006 г. за здравните изисквания
към овце и кози при придвижването
или транспортирането им между Република България и държавите – членки
на Европейския съюз, за определяне
на здравния статус на обектите, от
които произхождат, и допълнителните
гаранции за здравния статус на тези
обекти
изменение на Наредба № 21 от 2009 г.
за условията и реда за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по
мярка 1.1. „Безвъзмездна финансова
помощ за постоянно прекратяване на
риболовни дейности“ по приоритетна
ос № 1 „Мерки за приспособяване на
българския риболовен флот“ от Оперативна програма за развитие на сектор
„Рибарство“ на Република България,
финансирана от Европейск и я фонд
за рибарст во за п рог рамен период
2007 – 2013 г. 	
изменение и допълнение на Наредба
№ 17 от 2008 г. за здравните изисквания
към стопанските водни животни, продуктите от тях и предпазването и контрола
на болести по водните животни
допълнение на Наредба № 3 от 2011 г.
за условията и реда за прилагане на
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43
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48

58
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За

За

За

За

За

За

За

За

За
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мярка 213 „Плащания по Натура 2000
и плащания, свързани с Директива
2000/60/ЕО – за земеделски земи“ от
Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г. 	
изменение на Наредба № 2 от 2014 г.
за условията и реда за предоставяне на
финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 – 2018 г. 	
специфичните изисквания към производството на суровини и храни от животински произход в кланични пункт ове,
тяхното транспортиране и пускане на
пазара (№ 4)
изменение и допълнение на Наредба
№ 25 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни
услуги за населението и икономиката
в селските райони“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г.
изменение и допълнение на Наредба
№ 32 от 2006 г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на месо
и черен дроб от домашни птици
изменение и допълнение на Наредба
№ 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните
обекти
изменение и допълнение на Наредба
№ 14 от 2012 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 421 „Вътрешнотериториално и транснационално
сът рудни чест во“ от Прог рамата за
развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г. 	
изменение и допълнение на Наредба № 1
от 2013 г. за прилагане на правилата на
биологично производство на растения,
животни и аквакултури, растителни,
животински продукти, продукти от
аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството
и eтикетирането
изменение и допълнение на Наредба
№ 24 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване
и развитие на населените места“ от
Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г. 	
изменение и допълнение на Наредба
№ 15 от 2010 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1. „Развитие на
рибарските области“, подмярка 4.1.А.
„Финансова подкрепа за прилагане
на местните стратегии за развитие и
покриване на текущите разходи на
рибарските групи“ по Приоритетна ос
№ 4 „Устойчиво развитие на рибарските области“ от Оперативна програма
за развитие на сектор „Рибарство“ на
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За
За
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60
За
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За

62

62

За

За

62
За

За
63

За
63
За

За
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Република България, финансирана от
Европейск и я фонд за рибарство за
програмен период 2007 – 2013 г.
строителството в горските територии
без промяна на предназначението им
(№ 5)
изменение и допълнение на Наредба
№ 16 от 2007 г. за подготовка и представяне на искания до Европейската
комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски
означения и традиционно специфичен
характер, за контрол за съответствие с
продуктовата спецификация и поддържане на база данни на производителите
и контролиращите лица
изменение и допълнение на Наредба
№ 29 от 2008 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“
от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г.
изменение и допълнение на Наредба
№ 30 от 2008 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Разнообразяване
към неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007 – 2013 г.
условията и реда за прилагане на временни извънредни мерки за подпомагане
на пазара в сектора на зеленчуците и
плодовете (№ 6)
изменение и допълнение на Наредба
№ 20 от 2012 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение
към опитните животни и изискванията
към обектите за използването, отглеждането и/или доставката им
изменение и допълнение на Наредба № 6
от 2014 г. за условията и реда за прилагане на временни извънредни мерки
за подпомагане на пазара в сектора на
зеленчуците и плодовете
допълнение на Наредба № 11 от 2009 г.
за условията и реда за прилагане на
мярка 214 „Агроекологични плащания“
от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г. 	
изменение и допълнение на Наредба
№ 9 от 2013 г. за условията и реда за
прилагане на мерките от Националната
програма по пчеларство за периода
2014 – 2016 г.
изменение и допълнение на Наредба
№ 2 от 2014 г. за условията и реда за
предоставяне на финансова помощ по
Национална програма за подпомагане
на лозаро-винарския сектор за периода
2014 – 2018 г.
изменение и допълнение на Наредба
№ 69 от 2006 г. за изискванията за
Добрата производствена практика при
производство на ветеринарномедицински продукти и активни субстанции
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За

За

За

За

За

За

изменение на Наредба № 14 от 2004 г.
за условията и реда за одобрение на
типа на двигатели с компресионно запалване и за одобр ение на типа на нови
трактори по отношение на емисиите на
замърсители
94
изменение и допълнение на Наредба
№ 23 от 2009 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на
стратегиите за местно развитие“ и по
мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и
постигане на обществена активност на
съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии
за местно развитие“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г.
95
изменение на Наредба № 15 от 2010 г.
за условията и реда за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по
мярка 4.1. „Развитие на рибарските
области“, подмярка 4.1.А. „Финансова
подкрепа за прилагане на местните
стратегии за развитие и покриване на
текущите разходи на рибарските групи“
по Приоритетна ос № 4 „Устойчиво
развитие на рибарските области“ от
Оперативна програма за развитие на
сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския
фонд за рибарство за програмен период
2007 – 2013 г.
96
изменение и допълнение на Наредба
№ 30 от 2005 г. за одобрение на типа
на нови колесни и верижни трактори,
техните ремаркета и сменяема прикачна
техника
99
изменение и допълнение на Наредба № 6
от 2014 г. за условията и реда за прилагане на временни извънредни мерки
за подпомагане на пазара в сектора на
зеленчуците и плодовете
100
изменение на Наредба № 5 от 2014 г. за
строителството в горските територии
без промяна на предназначението им 106

Република България и Комисията за
развитие и реформи на провинци я
Анхуей, Китайска народна република

За

За

За

За

Между правителството на Република България и Секретариата на инициативата
ЕВРИКА
разбирателство за икономическо сътрудничество между Министерството
на икономиката и енергетиката на

изменение и допълнение на Наредба
№ 16 от 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти
обстоятелствата, подлежащ и на вписване в регистрите на лицата, извършващи
сертифициране на сгради и обследване
за енергийна ефективност на промишлени системи, реда за получаване на
информация от регистрите, условията и
реда за придобиване на квалификация
и необходимите технически средства за
извършване на дейностите по обследване
и сертифициране (№ РД-16-301)
отменяне на Наредба № 6 от 2004 г. за
присъединяване на производители и
потребители на електрическа енергия
към преносната и разпределителните
електрически мрежи
изменение и допълнение на Наредба
№ РД-16-869 от 2011 г. за изчисляването
на общия дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно
потребление на енергия и потреблението
на биогорива и енергия от възобновяеми
източници в транспорта
изменение и допълнение на Наредба
№ РД-16-1117 от 2010 г. за условията
и реда за предоставяне на финансови
средства на представителните сдружения на потребителите от държавата

12

27

31

63

96

НАРЕДБИ

63
За
За
10

МЕМОРАНДУМИ
За

5

МИНИСТЕРСТВО
НА ИНВЕСТИЦИОННОТО
ПРОЕКТИРАНЕ

За

СПОРАЗУМЕНИЯ

устройството и дейността на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“
НАРЕДБИ

За

ДОГОВОРИ
Между правителството на Република България и правителството на Боливарска
република Венецуела за сътрудничество
в областта на туризма

69

ПРАВИЛНИЦИ
За

За

МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА
И ЕНЕРГЕТИКАТА

С Т Р. 1 1 3   

За

изменение и допълнение на Наредба
№ 13 от 2001 г. за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на
незаконни строежи или части от тях от
органите на Дирекцията за национален
строителен контрол
изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2007 г. за обследване на аварии
в строителството
ед рома щабната т опог рафск а к ар та
(№ V-12-1720)
изменение и допълнение на Наредба
№ РД-02-20-8 от 2013 г. за проектиране,
изграждане и експлоатация на канализационни системи
изменение и допълнение на Наредба № 4
от 2001 г. за обхвата и съдържанието
на инвестиционните проекти

20
28
48

82

93
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МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА

МИНИСТЕРСТВО
НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
СПОРАЗУМЕНИЯ

МЕМОРАНДУМИ
За

разбирателство между Министерството
на културата на Република България
и Министерството на култу рата на
К итайската народна реп ублика относно взаимно създаване на културни
центрове

За

14

ПРАВИЛНИЦИ
За

За

устройството и дейността на Национален
музей на българското изобразително
изкуство
устройството и дейността на Национален
литературен музей

44
79

За

За

За
За
За

За

За

За

изменение и допълнение на Наредба
№ Н-3 от 2012 г. за създаването, съдържанието, поддържането, съхраняването и използването на Националния
документален архив на Националния
институт за недвижимото културно наследство и научния архив на музеите
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-12 от 2012 г. за реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на
статут и за определяне на категорията
на недвижимите културни ценности, за
достъпа и подлежащите на вписване обстоятелства в Националния регистър на
недвижимите културни ценности
реда за издаване на разрешения за износ,
временен износ и временно изнасяне
на движими културни ценности и на
сертификата по чл. 128, ал. 3 от Закона
за културното наследство за изнасяне
и временно изнасяне (№ 2)
водене на Регистър на музеите и за обстоятелствата, подлежащи на вписване
в него (№ Н-3)
условията и реда за представяне на
културните ценности (№ Н-4)
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-4 от 2008 г. за определяне броя на
учениците в паралелка, делението на
паралелките на групи и индивидуалното
обучение в училищата по изкуствата и
училищата по културата
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-5 от 2007 г. за условията и реда на
провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Национален фонд
„Култура“ 	
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-4 от 2007 г. за провеждане на
конкурсите за директори на държавните
културни институти
съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния
фонд (№ 3)

За
За

За

11

сътрудничество в областта на младежта
и спорта между Министерството на
младежта и спорта на Република България и Министерството на младежта
и спорта на Румъния
106
НАРЕДБИ

За

НАРЕДБИ
За

БРОЙ 10 8

За

За

изменение и допълнение на Наредба
№ 2 от 25 октомври 2011 г. за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите
кадри
финансово подпомагане на спортни
дейности (№ 1)
финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и
съоръжения (№ 2)
изменение и допълнение на Наредба № 1
от 2011 г. за условията и реда за прием
и спортна подготовка на учениците в
спортните училища
организи ране на извън у чи лищ ната
тренировъчна и състезателна дейност
(№ 3)
условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности (№ 4)

38
40

40

41

47
62

11

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

28

Между правителството на Република България и правителството на Федерална
република Германия за Немското училище София
102

СПОГОДБИ

28

ПРОГРАМИ
За

28

28

За
За

57
За
98

42

ПРАВИЛНИЦИ
За

40

сътрудничество между Министерството
на образованието и науката на Република Българи я и Министерството
на науката, образованието и спорта
на Република Хърватия в областта на
науката и образованието за периода от
2014 до 2017 г.
изменение и допълнение на Правилника
за устройството и дейността на регионалните инспекторати по образованието
изменение и допълнение на Правилника
на Фонд „Научни изследвания“
изменение на Правилника за устройството и дейността на регионалните
инспекторати по образованието
изменение и допълнение на Правилника
за устройството и дейността на регионалните инспекторати по образованието

32
47

55

93
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НАРЕДБИ
За
За

За

За
За

За

За

За
За

За

За

изменение и допълнение на Наредба
№ Н-5 от 2008 г.  за приемане на ученици в училищата по изкуствата
изменение и допълнение на Наредба № 2
от 2003 г. за признаване на завършени
етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална
квалификация по документи, издадени
от училища на чужди държави 	
условията и реда за възстановяване
на част от транспортните разходи на
педагогическия персонал в детските
градини, училищата и обслужващите
звена (№ 1)
изменение и допълнение на Наредба № 5
от 2003 г. за оценяване и одобряване на
учебници и учебни помагала
изменение и допълнение на Наредба
№ 3 от 2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни
изпити
изменение на Наредба № 3 от 2008 г.
за нормите за преподавателска работа
и реда за определяне на числеността
на персонала в системата на народната
просвета
изменение на Наредба № 1 от 2010 г.
за работните заплати на персонала
в звената от системата на народната
просвета
изменение и допълнение на Наредба
№ 32 от 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Икономист“ 	
изменение и допълнение на Наредба
№ 56 от 2012 г. за придобиване на
квалификация по професията „Маникюрист-педикюрист“
допълнение на Наредба № 7 от 2000 г.
за определяне броя на паралелките и
групите и броя на учениците и на децата
в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите
звена
условията и реда за валидиране на
професионални знания, умения и компетентности (№ 2)

опазването на природните ресурси на
Грузия за сътрудничество в областта на
опазването на околната среда
16

За

СПОРАЗУМЕНИЯ
Между Министерството на околната среда
и водите на Република България и
Министерството на околната среда и

организацията и дейността на Експертния съвет за оценка на приоритетни
вещества

83

НАРЕДБИ
44

За

46

За

51
За
62

За
За

63
За
71
За
75

изменение и допълнение на Наредба
№ 16 от 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при
съхранение, товарене или разтоварване
и превоз на бензини
реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по
отпадъците, както и реда за водене на
публични регистри (№ 1)
изменение и допълнение на Наредба № 1
от 2011 г. за мониторинг на водите
класификация на отпадъците (№ 2)
изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване, съдържащо
полихлорирани бифенили, маркирането
и почистването му, както и за третирането и транспортирането на отпадъци,
съдържащи полихлорирани бифенили
(№ 3)
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-4 от 2012 г. за характеризиране на
повърхностните води
изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2007 г. за проучв ане, ползване
и опазване на подземните води 	

14

51
60
66

70
79
90

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА

75

СПОРАЗУМЕНИЯ

86
96

провеждане на целодневна организация
на учебния ден (№ 1)
93
изменение на Инструкция № 2 от 2003 г.
за провеждане на обучението по учебен
предмет „Религия“
106

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ

95

ПРАВИЛНИЦИ
За

ИНСТРУКЦИИ
За

С Т Р. 1 1 5   

Между Министерството на отбраната на
Република България и Министерството
на националната отбрана на Република
Гърция относно сътрудничество във
военната област 	
Между Министерството на отбраната на
Република България и Министерството
на отбраната на Държавата Израел за
военно сътрудничество във връзка с
провеждане на военни тренировки и
учения
Техническо споразумение относно дипломатически разрешения за прелитане и
кацане на военнотранспортни самолети
през въздушните пространства или на
териториите на държавите – участнички в програмата „Европейски флот за
въздушен транспорт“
МЕМОРАНДУМИ
За

разбирателство между министъра на
националната отбрана на Република
Полша, Министерството на отбраната на
Република България, Министерството

9

83

83

С Т Р. 1 1 6

За

За
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на отбраната на Република Хърватия,
Министерството на отбраната на Чешката република, Федералното министерство на отбраната на Федерална
република Германия, министъра на
отбраната на Кралство Нидерландия,
Министерството на националната отбрана на Румъния, Министерството на
отбраната на Словашката република
и Щаба на Върховния командващ на
Съюзното командване на НАТО по трансформацията относно функционалните
им отношения, касаещи Военнополицейския център за усъвършенстване на
НАТО (Функционален меморандум на
Военнополицейския център за усъвършенстване на НАТО)
разбирателство между Министерството на отбраната на Република България и министъра на отбраната на
Кралство Белгия за сътрудничество в
областта на отбраната и военните отношения
разбирателство между Министерството
на отбраната на Република България
и Министерството на отбраната на
Република Латвия за сътрудничество
в областта на отбраната

За

За

17

21

За

За

51

ПРОТОКОЛИ
Между Министерството на отбраната на
Република България и Министерството на отбраната на Република Сърбия относно мерки за укрепване на
доверието и сигурността, допълващи
Виенския документ от 2011 г. 	

За

9

ПРАВИЛНИЦИ
За
За
За

За

устройството и дейността на Информационния център на Министерството на
отбраната
устройството и дейността на Централното военно окръжие 	
изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на
Института по отбрана
организацията и дейността на държавните детски градини към Министерството
на отбраната

За
13
13

82

92

За

НАРЕДБИ
За

За

изменение и допълнение на Наредба
№ Н-15 от 2010 г. за условията, размерите
и реда за изплащане на допълнителни
възнаграждения за специфични условия
при изпълнение на военната служба
на военнослужещите и за специфични
условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската
армия
изменение и допълнение   на Наредба
№ Н-7 от 2008 г. за извършване на водолазна и друга подводна дейност

За

10
За
14

БРОЙ 10 8

изменение и допълнение на Наредба № Н-28 от 2010 г. за критериит е,
услови ята и реда за атестиране на
военнослужещите от Министерството
на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия
подбор на военнослужещи и цивилни
служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и от Българската армия за заемане на длъжности
в задграничните представителства на
Република България, в щабове или
органи на международни организации
и на други международни инициативи
(№ Н-5)
изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2011 г. за условията и реда за
материално подпомагане в Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на
отбраната и Българската армия
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-12 от 2011 г. за психологичното
о с и г у р я в а не н а в о ен но с л у жещ и т е
о т М и н ис т ер с т во т о на о т бра нат а ,
Българската армия и структурите на
пряко подчинение на министъра на
отбраната
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-13 от 2012 г. за подбор на военнослужещи и цивилни служители за
назначаване на длъжности в Службата
на военния аташе към дипломатическите представителства на Република
България 	
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-15 от 2010 г. за условията, размерите
и реда за изплащане на допълнителни
възнаграждения за специфични условия
при изпълнение на военната служба
на военнослужещите и за специфични
условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската
армия
условията и реда за предоставяне на
финансова или материална помощ и за
предоставяне на помещения във военните клубове или в сгради в управление
на Министерството на отбраната или
структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната (№ Н-12)
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-29 от 2010 г. за условията и реда
за адаптация на военнослужещите от
Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната и Българската армия при
освобождаване от военна служба
допълнение на Наредба № Н-28 от
2010 г. за критериите, условията и реда
за атестиране на военнослужещите от

14

44

44

44

48

56

61

67
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За

За

За

За
За
За
За
За

Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната и Българската армия
77
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-7 от 2011 г. за условията, размерите
и реда за изплащане на допълнителни
възнаграждения за специфични условия
при изпълнение на военната служба на
военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители
от служба „Военна информация“ 	
79
допълнение на Наредба № Н-15 от
2010 г. за условията, размерите и реда
за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия
при изпълнение на военната служба
на военнослужещите и за специфични
условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската
армия
86
изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2011 г. за условията и реда за
материално подпомагане в Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на
отбраната и Българската армия
95
средномащабните и дребномащабните
държавни топографски карти (№ H-6) 97
Държ а внaта г еодези ческ а м реж а
(№ H-7)
97
м р еж ат а о т ма г н и т н и с т а н ц и и на
територията на Република България
(№ Н-8)
97
Държ а вната г ра ви ме т ри ч на м реж а
(№ Н-9)
97
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-10 от 2011 г. за организацията и
дейността на военните клубове и представителните обекти на Министерството
на отбраната
106
ИНСТРУКЦИИ

За

За

изменение на Инструкция № И-3 от
2012 г. за организацията на взаимод е й с т ви е т о м е ж д у Пр о к у р ат у р ат а
на Реп у бл и к а Бъ л г ари я и В о ен на
полиция
изменение и допълнение на Инструкция № М-3 от 2011 г. за взаимодействие
между Министерството на отбраната
и М и н ис т ер с т во т о на вът р еш н и т е
работи

За

За

изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за изпълнение
на наказанията и задържането под
стража
дейността на Съвета по международно
осиновяване

За
За
За

За

За
За

За

За

изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2007 г. за водене, съхраняване
и достъп до търговския регистър
съдебните преводачи (№ Н-1)
изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2006 г. за условията и реда за
провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители
изменение и допълнение на Наредба
№ 36 от 1998 г. за условията и реда за
провеждане на конкурсите за нотариуси
изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2007 г. за водене, съхраняване
и достъп до търговския регистър
изменение и допълнение на Наредба
№ 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за
съдимост
условията и реда за издаване и отнемане
на разрешение за посредничество при
международно осиновяване и за осъществяване и прекратяване на дейността
на акредитираните организации (№ 2)
условията и реда за водене на регистрите при международно осиновяване
и даване на съгласие от министъра на
правосъдието (№ 3)

25
43

47

50
53

58

91

91

ДОГОВОРИ

6

СПОРАЗУМЕНИЯ

14

изменение № 1 към Финансово споразумение от 29 юли 2010 г. между
правителството на Република България, представлявано от министъра на
регионалното развитие, и Европейската
инвестиционна банка
ПРОТОКОЛИ

За

1

91

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

За

1

20

НАРЕДБИ

13

ДОГОВОРИ
правна помощ по наказателни дела
между Република България и Кралство
Мароко
екстрадиция между Република България
и Кралство Мароко

ПРАВИЛНИЦИ
За

Изменение № 2 на Финансовия договор
между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект
„България – Транзитни пътища V“)

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО

За

С Т Р. 1 17   

изменение и допълнение на Меморандума за разбирателство между Министерството на регионалното развитие
и благоуст ройст вото на Реп ублика
България, действащо като Национален
партниращ орган, Министерството на
регионалното развитие и туризма на
Румъния, действащо като Управляващ

73
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орган, Министерството на публичните
финанси на Румъния, действащо като
Сертифициращ орган, и Одитния орган
(асоцииран към румънската Сметна
палата), действащ като Одитен орган,
относно изпълнението на Програмата
за трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007 – 2013 г.

За

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

66

КОНВЕНЦИИ

НАРЕДБИ
За

За
За

За

изменение и допълнение на Наредба
№ РД-02-20-9 от 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска
регистрация
изменение и допълнение на Наредба № 8
от 2001 г. за обема и съдържанието на
устройствените схеми и планове
изменение и допълнение на Наредба
№ 6 от 2004 г. за технически правила и
нормативи за проектиране, изграждане
и ползване на обектите и съоръженията
за пренос, съхранение, разпределение
и доставка на природен газ
условията и реда за вписване и поддържане на регистър на свлачищните
райони на територията на Република
България, на районите с абразионни и
ерозионни процеси по Черноморското
и Дунавското крайбрежие и мониторинга им (№ РД-02-20-1)

4
22

Изменения на приложението към Международната конвенция за вахтената служба
и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците, 1978 г.
Изменения от Манила на Кодекса към
Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и
освидетелстване на моряците (STCW),
1978 г.

30

53

ПРАВИЛНИЦИ
изменение на Правилника за организацията и дейността на асоциациите по
водоснабдяване и канализация
106

Между правителството на Република Българи я и правителството на К итайската народна република за морски
транспорт
Между правителството на Република България и правителството на Алжирскатa
демократична и народна република за
морско търговско корабоплаване

За

За
За

изменение на Наредба № 4 от 2001 г. за
обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти
изменение на Наредба № 4 от 2004 г.
за условията и реда за присъединяване
на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните
системи
изменение на Наредба № 5 от 2006 г. за
техническите паспорти на строежите
изменение на Наредба № РД-02-20-1
от 2014 г. за условията и реда за вписване и поддържане на регистъра на
свлачищните райони на територията
на Републ ика България, на районите
с абраз ионни и ерозионни процеси по
Черноморското и Дунавското крайбрежие и мониторинга им

33

41

63

СПОРАЗУМЕНИЯ
Между правителството на Република България и правителството на Република
Гърция за сътрудничество в областта
на информационните технологии, електронните съобщения и пощенските
услуги

9

МЕМОРАНДУМИ
За

НАРЕДБИ
За

17

СПОГОДБИ

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

За

изменение и допълнение на Наредба
№ РД-02-20-19 от 2011 г. за проектиране
на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската
система за проектиране на строителни
конструкции 	
104

73

ПРАВИЛНИЦИ
За

БРОЙ 10 8

102

разби рат елс т во меж д у п ра ви т елс т
вото на Република България и правителството на Румъния относно извършване на проучвания за изграждане на нови мостови съоръжения на
река Дунав

94

ПРАВИЛНИЦИ
За
102
102

За

За

102

изменение и допълнение на Правилника
за устройството, функциите и дейността
на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“
устройството, функциите и дейността
на ДП „Ръководство на въздушното
движение“
организацията, задачите и функциите
на специализиран орган на Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията за технически надзор на съоръженията с повишена
опасност

12

16

42
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За

изменение и допълнение на Правилника
за устройството и дейността на Държавно предприятие „Национална компания
„Железопътна инфраструктура“

За
49

За

НАРЕДБИ
За

За

За

За
За

За

За

За

За

За

регистрация, първоначално определяне,
поддържане на летателната годност,
експлоатация на свръхлеки въздухоплавателни средства, обучение и издаване
на свидетелства за правоспособност
на пилотите и конт рола върх у тя х
(№ H-1)
изменение и допълнение на Наредба
№ 18 от 20 04 г. за рег ист раци я на
пристанищните оператори в Република
България
изменение и допълнение на Наредба
№ 22 от 2008 г. за техническ ите изисквания към корабите, плаващи по
вътрешните водни пътища
изменение и допълнение на Наредба
№ 19 от 2004 г. за регистрация на пристанищата на Република България
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-19 от 2008 г. за условията и реда
за освобождаване на лица с 50 и над 50
на сто намалена работоспособност или
вид и степен на увреждане и лица или
семейства, отглеждащи деца с трайни
увреждания до 18-годишна възраст и
до завършване на средно образование,
но не по-късно от 20-годишна възраст,
от винетни такси при ползване на републиканските пътища
изменение и допълнение на Наредба
№ 37 от 2002 г. за условията и реда за
обучение на кандидатите за придобиване
на правоспособност за управление на
моторно превозно средство и условията
и реда за издаване на разрешение за
тяхното обучение
изменение и допълнение на Наредба
№ 38 от 2004 г. за условията и реда за
провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност
за управление на моторно превозно
средство и реда за провеждане на проверочните изпити
изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 2013 г. за изменение в
конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално
одобряване на пътни превозни средства,
регистрирани извън държавите – членки на Европейския съюз, или друга
държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство
обхвата и съдържанието, изработването,
одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за
обществен транспорт (№ 10)
допълнение на Наредба № 11 от 2002 г.
за международен автомобилен превоз
на пътници и товари

За
За
7
За
15

16
26

За
За

За
30
За

31

За

За
31

За

31

За
За

32
За
41
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определяне на изискванията за здравословна годност на морските лица в
Република България (№ Н-11)
изменение и допълнение на Наредба
№ 15 от 2011 г. за аеронавигационното
информационно обслужване
изменение и допълнение на Наредба
№ 14 от 2012 г. за летищата и летищното
осигуряване
условията и реда за предоставянето
на въздухоплавателните средства за
ползване на лизинг (№ 83)
изменение на Наредба № Н-19 от 2008 г.
за условията и реда за освобождаване
на лица с 50 и над 50 на сто намалена
работоспособност или вид и степен
на увреждане и лица или семейства,
отглеждащи деца с трайни увреждания
до 18-годишна възраст и до завършване
на средно образование, но не по-късно
от 20-годишна възраст, от винетни такси при ползване на републиканските
пътища
изменение и допълнение на Наредба
№ 34 от 1999 г. за таксиметров превоз
на пътници
изменение и допълнение на Наредба
№ 58 от 2006 г. за правилата за техническата експлоатация, движението на
влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт
изменение и допълнение на Наредба
№ 3 от 2012 г. за метеорологичното
обслужване на гражданското въздухоплаване
изменение и допълнение на Наредба
№ 117 от 2005 г. за одобряване типа
на нови моторни превозни средства от
категория L
изменение и допълнение на Наредба
№ 125 от 2005 г. за одобряване типа
на нови моторни превозни средства от
категория L по отношение монтирането
на устройства за осветяване и светлинна
сигнализация
изменение и допълнение на Наредба
№ 130 от 2005 г. за одобряване типа на
определени компоненти за нови моторни
превозни средства от категория L и одобряване типа на нови моторни превозни
средства от категория L по отношение
на определени характеристики
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-32 от 2011 г. за периодичните
прегледи за проверка на техническата
изправност на пътните превозни средства
изменение и допълнение на Наредба
№ 2 от 1999 г. за правилата за полети
изменение на Наредба № 1 от 2003 г.
за свидетелствата за правоспособност
на авиационния персонал 	
изменение и допълнение на Наредба № 6
от 2012 г. за компетентност на морските
лица в Република България

41
48
48
49

50
67

68

71

72

72

72

73
80
81
84
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За
За

За

За
За
За
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изменение и допълнение на Наредба
№ 4 от 2007 г. за аеронавигационните
карти
изменение и допълнение на Наредба № 12 от 2010 г. за проверките по реда
на държавния пристанищен контрол
изменение и допълнение на Наредба
№ 11 от 1999 г. за обслужване на въздушното движение във въздушното пространство на Република България
изменение и допълнение на Наредба
№ 26 от 2012 г. за издаване и отнемане на свидетелство за извършване на
аеронавигационно обслужване, за изискванията към организациите, извършващи аеронавигационно обслужване, и
надзора върху тях
условията и реда за издаване на свидетелства на авиационните оператори и
контрола върху тях (№ 37)
изменение на Наредба № 20 от 2011 г.
относно правилата за безопасност и
стандартите за пътническите кораби
изменение на Наредба № 54 от 2004 г.
за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на
морските кораби

За
85
85

88

За
88

За

93

За

изменение и допълнение на Инструкция
№ 3 от 2008 г. за организиране и провеждане на изпитите на кандидатите
за придобиване на правоспособност
за управление на моторно превозно
средство

СПОГОДБИ
социална сигурност между Република
България и Канада
Административна спогодба между правителството на Република България и
правителството на Канада за прилагане
на Спогодбата за социална сигурност
между Република България и Канада

98

административно сътрудничество между
правителството на Република България
и правителството на Френската република за борба срещу недекларираната
заетост, с оглед спазване на социалните
права, в случай на трансгранично движение на работници и услуги

31

За

39

39

За

За

50

ПРАВИЛНИЦИ
За

изменение на Правилника за устройството и дейността на Националния
институт за помирение и арбитраж

39

НАРЕДБИ
За

изменение и допълнение на Наредба
№ 5 от 2002 г. за съдържанието и реда
за изпращане на уведомлението по
чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда

54
63

63

91

ДОГОВОРИ
За

СПОРАЗУМЕНИЯ
За

53

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
За

изменение и допълнение на Наредба
№ РД-07-5 от 2008 г. за условията и
реда за отпускане на целева помощ за
отопление
изменение и допълнение на Наредбата
за условията и реда за осъществяване и
контрол на дейностите по предоставяне
на помощни средства, приспособления
и съоръжения за хората с увреждания
и медицински изделия, посочени в
списъците по чл. 35а, ал. 1 от Закона за
интеграция на хората с увреждания
минималните изисквания за микроклимата на работните места (№ РД-07-3)
изменение на Наредба № РД-07-5 от
2008 г. за условията и реда за отпускане
на целева помощ за отопление
изменение на Наредба № РД-07-5 от
2008 г. за условията и реда за отпускане
на целева помощ за отопление

93

ИНСТРУКЦИИ
За

За

БРОЙ 10 8

За
30

прехвърляем заем с фиксиран лихвен процент с падеж 2020 г. между
Република България в качеството на
Кредитополучател и Дойче Банк Акциенгезелшафт в качеството на Кредитор и Агент по плащанията
прехвърляем заем с фиксиран лихвен
процент с падеж 2023 г. между Република
България в качеството на Кредитополучател и Дойче Банк Акциенгезелшафт
в качеството на Кредитор и Агент по
плащанията
прехвърляем заем с фиксиран лихвен
процент с падеж 2028 г. между Република
България в качеството на Кредитополучател и Дойче Банк Акциенгезелшафт
в качеството на Кредитор и Агент по
плащанията
стабилност, координация и управление в
Икономическия и паричен съюз между
Кралство Белгия, Република България,
Кралство Дания, Федерална република
Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство
Испания, Френската република, Италианската република, Република Кипър,
Република Латвия, Република Литва,
Великото херцогство Люксембург, Унгария, Малта, Кралство Нидерландия,
Република Австрия, Република Полша,
Португалската република, Румъния,
Република Словения, Словашката република, Република Финландия и Кралство Швеция
подписка между Републ ика България
и Ситигруп Глобал Маркетс Лимитед,
Ейч Ес Би Си Банк Пи Ел Си и Джей

3

3

3

11
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За

Пи Морган Секюритиз Пи Ел Си във
връзка с емитирането на облигации на
стойност до 1 493 000 000 евро (или до
равностойността в щатски долари), емитирани на един или повече траншове,
подписан на 21 май 2014 г.
фискално агентство между Република
България в качеството на емитент и
Дъ Банк Ъв Ню Йорк Мелън в качеството на фискален агент и платежен
агент и Дъ Банк Ъв Ню Йорк Мелън
(Люксембург) С.А. в качеството на
регистратор и агент по прех върлянето
относно емитирането на облигации на
стойност до   1 493 000 000 евро (или
до равностойността в щатски долари),
емитирани на един или повече траншове,
подписан на 21 май 2014 г.

финансите на Република Литва, Министерството на финансите на Кралство Нидерландия, Министерството
на икономиката на Република Полша,
Министерството на финансите на Република Словения, Министерството на
финансите на Словашката република,
Бюрото за планиране на Република
Кипър, правителството на Уелс и Техническото звено за проектно финансиране
към Министерския съвет на Италианската република

59

За

59
За

За

8
8

34

8

8

поемане на задължения относно издаването на облигации на стойност до
1 493 000 000 евро (или до равностойността в щатски долари), емитирани на
един или повече траншове, подписан на
21 май 2014 г.

59

ПРАВИЛНИЦИ
За

50
52

изменение на Споразумението за многостранните разплащания в преводни рубли и организацията на Международната
банка за икономическо сътрудничество,
както и на Устава на тази Банка
изменение на Споразумението за многостранните разплащания в преводни рубли и организацията на Международната
банка за икономическо сътрудничество,
както и на Устава на тази Банка
АКТОВЕ

За

За

МЕМОРАНДУМИ
Във вр ъ зк а с у час т ие т о в Евр опейск и
експертен център за публично-частно
партньорство (Еuropian РРР ехреrtise
сеntre – ЕРЕС) между Европейската
инвестиционна банка, Комисията на
европейските общности, Федералното
министерство на финансите на Република Австрия, Федералното министерство на транспорта, строителството
и градските въпроси на Федерална република Германия, Експертния център
по публично-частно партньорство на
Фламандското правителство, Министерството на икономиката, индустрията
и заетостта на Френската република,
Парпублика С.А. Португалия, Датските
власти за предприятия и строителство,
„Малтийска компания за управление
на инвестициите“ – ООД, Министерството на икономиката и финансите
на Република Гърция, Министерството
на финансите на Република България,
Министерството на финансите на Република Финландия, Министерството
на финансите на Република Ирландия,
Министерството на финансите на Република Латвия, Министерството на

32

ПРОТОКОЛИ

СПОРАЗУМЕНИЯ
многостранните разплащания в преводни рубли и организацията на Международната банка за икономическо
сътрудничество
За основаването на Международна инвестиционна банка
Изменение на Споразумението за учредяване
на Черноморска банка за търговия и
развитие, прието с Решение № 131 на
Съвета на управителите на Банката от
19 юни 2011 г.
За сътрудничество между Министерството
на финансите на Република България
и Министерството на финансите на
Република Азербайджан
Поправка

С Т Р. 1 2 1   

допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните
складове
изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за акцизите и
данъчните складове

12
28

НАРЕДБИ
За

За

За

За

За

специфичните изисквания и контрола,
осъществяван от митническите органи
върху средствата за измерване и контрол
на акцизни стоки (№ H-1)
условията и реда за осъществяване на
фискален контрол върху движението
на стоки с висок фискален риск на
територията на Република България и
изискванията към фискалните контролни пунктове (№ Н-2)
допълнение на Наредба № H-17 от
2006 г. за прилагане на разпоредбите
на Приложение № 37 и Приложение
№ 38 от Регламент (ЕИО) № 2454/93
на Комисията относно писмено деклариране чрез Единния административен
документ
изменение и допълнение на Наредба
№ 4 от 2003 г. за условията и реда за
вписване в регистъра и изискванията
към дейността на обменните бюра
реда и начина за предоставяне и отчитане на средствата за финансиране на
дейностите по техническата ликвидация,

8

10

30

36

С Т Р. 1 2 2

За

За

За

За

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е Н А „ Д Ъ Р Ж А В Е Н В Е С Т Н И К “ З А 2 0 14 Г.

по техническата и биологичната рекултивация и изпълнението на свързаните с
това дейности по водовземане, пречистване, заустване и мониторинг на води,
както и всякакъв друг вид мониторинг
за ликвидиране на последствията от
проучването, добива и преработката
на уранова суровина (№ 4)
39
изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2013 г. за реда и начина за
идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за
организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република
България и за подаване на информация
за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите
43
допълнение на Наредба № H-17 от
2006 г. за прилагане на разпоредбите
на Приложение № 37 и Приложение
№ 38 от Регламент (ЕИО) № 2454/93
на Комисията относно писмено деклариране чрез Единния административен
документ
52
изменение и допълнение на Наредба
№ H-17 от 20 06 г. за прилагане на
разпоредбите на Приложение № 37 и
Приложение № 38 от Регламент (ЕИО)
№ 2454/93 на Комисията относно писмено деклариране чрез Единния административен документ
100
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-8 от 20 05 г. за съдържанието,
сроковете, начина и реда за подаване и
съхранение на данни от работодателите,
осигурителите за осигурените при тях
лица, както и от самоосигуряващите
се лица
100

Номер 12741 от 2012 г.
Номер 3598 от 2012 г.
Номер 5218 от 2013 г.
Номер 12716 от 2013 г.
Номер 3367 от 2013 г.
Номер 3327 от 2012 г.
Номер 4486 от 2014 г.

53
56
58
59
86
90
100

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
53
90
97

ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРАВИЛНИЦИ
За
За
За
За
За

администрацията в съдилищата
администрацията на Върховния касационен съд
изменение и допълнение на Правилника за администрацията на Върховния
административен съд
изменение и допълнение на Правилника
за организация на дейността на ВСС и
неговата администрация
изменение и допълнение на Правилника
за организацията на дейността на Националния институт на правосъдието
и на неговата администрация

8
24
24
50

79

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
НАРЕДБИ
За

изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2004 г. за минималните размери
на адвокатските възнаграждения

28

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
НАРЕДБИ

ПРАВИЛНИЦИ

За

Устройствен правилник на Патентното ведомство
Устройствен правилник на Патентното ведомство

9
76

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

За

За

РЕШЕНИЯ
(№
(№
(№
(№
(№
(№
(№
(№
(№

2892)
10965)
11014)
15612)
2305)
10993)
9744)

По административно дело:
Номер 3754 от 2014 г.			
Номер 10545 от 2014 г. (№ 10729)		
Номер 10340 от 2014 г. 			

ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

По административно дело:
Номер 2445 от 2013 г.
Номер
49 от 2013 г.
Номер 1856 от 2013 г.
Номер 15920 от 2013 г.
Номер 868 от 2011 г.
Номер 10123 от 2013 г.
Номер 2496 от 2013 г.
Номер 12407 от 2013 г.
Номер 7810 от 2013 г.

(№
(№
(№
(№
(№
(№
(№

БРОЙ 10 8

За
7357)
11225)
10580)
2555)
14249)
16747)
481)
16705)
14576)

3
7
12
20
31
37
49
50
51

За

За

статистиката на платежния баланс,
международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа
(№ 27)
изменение и допълнение на Наредба
№ 16 от 20 09 г. за лицензиране на
платежните институции, дружествата
за електронни пари и операторите на
платежни системи
организацията и управлението на рисковете в банките (№ 7)
к а п и т а ло ви т е буф е р и н а б а н к и т е
(№ 8)
отменяне на Наредба №0, 17 от 2001 г.
за установяване размера на вложенията на банките по чл. 47 от Закона за
кредитните институции 	
изменение и допълнение на Наредба № 2
от 2006 г. за лицензите, одобренията и
разрешенията, издавани от Българската
народна банка по Закона за кредитните
институции 	

27

27
40
40

40

40

Б Р О Й 1 0 8  	 С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е Н А „ Д Ъ Р Ж А В Е Н В Е С Т Н И К “ З А 2 0 14 Г.
За
За
За
За
За

За

За
За
За
За

отменяне на Наредба № 7 от 2006 г. за
големите експозиции на банките
отменяне на Наредба № 8 от 2006 г. за
капиталовата адекватност на кредитните институции
изменение и допълнение на Наредба
№ 11 от 2007 г. за управлението и надзора върху ликвидността на банките
отменяне на Наредба № 12 от 2007 г.
за надзор на консолидирана основа
отменяне на Наредба № 9 от 2008 г. за
оценка и класификация на рисковите
експозиции на банките и за установяване
на специфични провизии за кредитен
риск
изменение и допълнение на Наредба
№ 20 от 2009 г. за издаване на одобрения
по чл. 11, ал. 3 от Закона за кредитните
институции
изменение и допълнение на Наредба
№ 4 от 2010 г. за изискванията към
възнагражденията в банките
изменение и допълнение на Наредба
№ 26 от 2009 г. за финансовите институции
изменение на Наредба № 6 от 1998 г. за
кредитиране на банки в левове срещу
обезпечение
изменение и допълнение на Наредба
№ 26 от 2009 г. за финансовите институции

40
40

За

За

За

ПРАВИЛНИЦИ
организацията и дейността на Националния осигурителен институт
изменение на Правилника за организацията и дейността на Националния
осигурителен институт
НАРЕДБИ
изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2007 г. за ползване и изплащане
на паричните помощи за профилактика
и рехабилитация
изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2007 г. за ползване и изплащане
на паричните помощи за профилактика
и рехабилитация

ИНСТРУКЦИИ
изменение и допълнение на Инструкция № 13 от 2000 г. за прилагане на
Наредбата за категоризиране на труда
при пенсион иране
Поправка

40

40

40

3

32

условията и реда за договаряне на стойността на медицинските изделия, предназначени за заболявания, включени в
списъка по наредбата по чл. 45, ал. 3
ЗЗО, и на медицинските изделия, които
се заплащат в условията на болнична
медицинска  помощ

3

УСЛОВИЯ
40
44
55
68

8
87

23

Условия и ред за сключване на договори за
отпускане и заплащане на лекарствени
продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона
за лекарствените продукти в хуманната
медицина, на медицински изделия и на
диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или
частично от НЗОК
Условия и ред за изменение и допълнение
на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на
лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6,
т. 1 от Закона за лекарствените продукти
в хуманната медицина, на медицински
изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани
напълно или частично от НЗОК
Условия и ред за изменение и допълнение
на Условия и ред за ск лючване на
договори за отпускане и заплащане
на лекарствени продукти по чл. 262,
ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина, на
медицински изделия и на диетични
храни за специални медицински цели,
заплащани напълно или частично от
НЗОК

30

52

85

НАЦИОНАЛНА
РАЗУЗНАВАТЕЛНА СЛУЖБА

94

За
62
63

ИНСТРУКЦИИ
изменение и допълнение на Инструкция № Я-966 от 2010 г. за военната
служба в Националната разузнавателна
служба

87

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ДЪРЖАВЕН
РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ“
ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

НАЦИОНАЛНА
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
ДОГОВОРИ
приемане на обеми и цени на медицинската помощ за 2014 г. между
Националната здравноосиг у рителна
к аса и Бъ л гарск и я лек арск и с ъюз
(№ РД-НС-01-4)

приемане на обеми и цени на денталната
помощ за 2014 г. между Националната
здравноосигурителна каса и Българския
зъболекарски съюз (№ РД-НС-01-5)
изменение и допълнение на Договор
№ РД-НС-01-4 от 18.12.2013 г. за приемане на обеми и цени на медицинската
помощ за 2014 г. между Национ алната
здравноосигурителна каса и Българския
лекарски съюз
МЕТОДИКИ

За

За

За

За

40

НАЦИОНАЛЕН
ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
За

За

С Т Р. 1 2 3   

За
3

НАРЕДБИ
проверките, извършвани от Държавна
агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ по Закона за запасите
от нефт и нефтопродукти (№ 1)

69

С Т Р. 1 2 4
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ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ
НАДЗОР
СПОГОДБИ
Между Държавната агенция за метрологичен и технически надзор на Република
България и Държавния комитет по
стандартизация на Републ ика Беларус
за обмен на информация и сътрудничество в областта на оценяване на
съответствието

За

15

48

65

ПРАВИЛНИЦИ

За
За

За

За
За
За
За
За
За
За

изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен
парк „Беласица“
изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен
парк „Българка“
изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен
парк „Витоша“
изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен
парк „Врачански Балкан“
изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен
парк „Златни пясъци“
изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен
парк „Персина“
изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен
парк „Рилски манастир“
изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен
парк „Русенски Лом“
изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен
парк „Сините камъни“
изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен
парк „Странджа“
изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен
парк „Шуменско плато“

акредитация BAS QR 2, версия 7 от
10 февруари 2014 г.
15
акредитация BAS QR 2, версия 7, ревизия 1 от 1 декември 2014 г.
106

АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
ПО ГОРИТЕ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
За

ПРОЦЕДУРИ

За

ИНСТРУКЦИИ
взаимодействие между Държавна агенция „Национална сигурност“ и Държавната комисия по хазарта (№ I-1)
за взаимодействие между Държавната
агенция „Национална сигу рност“ и
Комисията за защита на конкуренцията
(№ I-4)

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ“
За

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“
За

БРОЙ 10 8

СПОРАЗУМЕНИЯ
Между Агенцията за ядрено регулиране на
Република България и Федералната
служба по екологичен, технологичен
и атомен надзор на Руската федерация
за сътрудничество в областта на регулирането на ядрената и радиационната
безопасност при използването на атомна
енергия за мирни цели

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ
ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
НАРЕДБИ
За
За

77

41

За

77

регулиране на цените на топлинната
енергия (№ 5)
изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2013 г. за регулиране на цените
на електрическата енергия
присъединяване на производители и
клиенти на електрическа енергия към
преносната или към разпределителните
електрически мрежи (№ 6)

10

17

31

77

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ
ПО ХАЗАРТА КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО
НА ФИНАНСИТЕ

77

ИЗИСКВАНИЯ

77

Общи изисквания към игралните зали, в
които се организират хазартни игри с
игрални автомати

32

ПРАВИЛА
77
77
77

Общи игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати

32

Общи правила за организацията на работата
и финансовия контрол при организиране
на хазартни игри с игрални автомати

32

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

77

ПРАВИЛНИЦИ
77
77

За

изменение и допълнение на Правилника
за дейността на Комисията за защита
на личните данни и на нейната администрация

46
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КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА
НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

За

изменение на Техническите изисквания
за работа на електронни съобщителни
мрежи от радиослужби неподвижнаспътникова, подвижна-спътникова и
съоръженията, свързани с тях (№ 476)

67

Относно преразглеждане наложените на
предприятията задължения за пренос
на радио- и телевизионни програми по
§ 3, ал. 1 и 7 ПЗРЗЕС (№ 712)

96

ПРАВИЛНИЦИ
За

изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на
Комисията за отнемане на незаконно
придобито имущество и на нейната
администрация

28

За

КОМИСИЯ ЗА ПУБЛИЧЕН НАДЗОР
НАД РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ
ПРАВИЛНИЦИ
За

За

За

изменение и допълнение на Правилника
за дейността на Комисията за публичен
надзор над регистрираните одитори
изменение и допълнение на Правилника
за дейността на Комисията за публичен
надзор над регистрираните одитори
изменение и допълнение на Правилника
за дейността на Комисията за публичен
надзор над регистрираните одитори

ПРАВИЛНИЦИ
56

За

71

За
За

За

За

За

изменение и допълнение на Общите
изиск ва н и я п ри ос ъщес т вя ва не на
обществени елект ронни съобщени я
(№ 928)
изменение на Националния номерационен план (№ 189)
изменение на Техническите изисквания
за работа на електронните съобщителни мрежи от подвижна радиослужба и
съоръженията, свързани с тях (№ 215)
изменение и допълнение на Правилата
за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения, които
ползват радиочестотен спектър, който
не е необходимо да бъде индивидуално
определен (№ 238)
приемане на Списък на радиосъоръженията, използващи хармонизирани в
рамките на Европейския съюз радиочестотни ленти, и крайните електронни
съобщителни устройства (№ 240)
изменение и допълнение на Техничес
ките изисквания за осъществяване на
електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба
(№ 463)

40

За

изменение и допълнение на Наредба
№ 31 от 2006 г. за условията и реда за
провеждане на изпит и за признаване
на правоспособност на отговорен актюер, за признаване на правоспособност,
придобита извън Република България,
както и за формата на актюерската
заверка, формата и съдържанието на
актюерския доклад и на справките
по Кодекса за застраховането, които
отговорният актюер заверява

54

За

изменение и допълнение на Наредба
№ 33 от 2006 г. за индивидуалните
заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно
осигуряване

67

За

изменение и допълнение на Наредба
№ 15 от 2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за
финансов надзор и за подлежащите на
вписване обстоятелства

68

За

задължителното застраховане по чл. 249,
т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и
за методиката за уреждане на претенции
за обезщетение на вреди, причинени на
моторни превозни средства (№ 49)

90

За

изменение на Наредбата за изменение
и допълнение на Наредба № 15 от
2004 г. за воденето и съхраняването на
регистрите от Комисията за финансов
надзор и за подлежащите на вписване
обстоятелства

90

28

4
42

42

47

48

67

40

изменение и допълнение на Наредба
№ 46 от 2012 г. за реда и начина за
изплащане на компенсации от Фонда
за компенсиране на инвеститорите

РЕШЕНИЯ
За

изменение и допълнение на Правилника
за устройството и дейността на Фонда
за компенсиране на инвеститорите
НАРЕДБИ

За

НАРЕДБИ
изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по
първично и вторично предоставяне за
ползване, резервиране и отнемане на
номера, адреси и имена

изменение и допълнение на Функционални спецификации за осъществяване
на преносимост на негеографски номера
при промяна на доставчика, предоставящ съответната услуга (№ 722)
100

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР

15

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА

За
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НАЦИОНАЛНО БЮРО ЗА КОНТРОЛ
НА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ
СРЕДСТВА
ПРАВИЛНИЦИ
За

дейността на Националното бюро за
контрол на специалните разузнавателни
средства и неговата администрация

13

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЯ
Относно обявяване за избран за народен
представител в 12. многомандатен изборен район – Монтана, Илиан Ангелов
Тимчев от листата на КП „Коалиция
за България“ на мястото на Младен
Петров Червеняков (№ 2910-НС)
11
Относно обявяване за избран за народен
представител в 24. многомандатен изборен район – София, Зоран Александров
Рангелов от листата на ПП „ГЕРБ“ на
мястото на Владислав Иванов Горанов
(№ 2916-НС)
16
Относно обявяване за избрана за народен
представител във 2. многомандатен изборен район – Бургаски, Ива Димитрова
Кусева от листата на КП „Коал иция
за България“ на мястото на Димчо
Димитров Михалевски (№ 2917-НС)
16
За обявяване за избран за народен представител в 25. многомандатен изборен
район – София, Иван Йорданов Божилов от листата на ПП „ГЕРБ“ на мястото на Доброслав Дилянов Димитров
(№ 2936-НС)
27
Относно приемане на Правилник за организацията на дейността на Централната
избирателна комиси я, ст ру к т у рата,
функциите и организацията на работа
на нейната администрация (№ 24)
29
Относно утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на
изборите за членове на Европейския
парламент от Република България на
25 май 2014 г. (№ 29-ЕП)
29
Относно утвърждаване на образец на изборна
книга № 96 за произвеждане на изборите
за членове на Европейския парламент
от Републ ика България (№ 30-ЕП)
29
За обявяване за избрана за народен представител в 25. многомандатен изборен
ра йон – Софи я, Би л я на Йорда нова  
Бекова от листата на ПП „ГЕРБ“ на
мястото на Иван Йорданов Божилов
(№ 23-НС)
30
Относно утвърждаване на образец на изборна книга – удостоверение за избран за
народен представител (№ 33-НС)
31
Относно поправка в образци на изборни
книжа съгласно приложения, утвърдени
с Решение № 29-ЕП от 29 март 2014 г.
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на ЦИК, и утвърждаване на изборни
книжа за изборите за членове на Европейския парламент от Република
България (№ 96-ЕП)
Относно поправка в образци на изборни
книжа съгласно приложения, утвърдени
с Решение № 29-ЕП от 29 март 2014 г.
на ЦИК, и утвърждаване на изборни
книжа за изборите за членове на Европейския парламент от Република
България (№ 227-ЕП)
За обявяване за избран за народен представител в 24. многомандатен изборен район – София, Атанас Атанасов
Папаризов от листата на коалиция
„Коалиция за България“ в 42-то   Народно събрание на мястото на Петър
Атанасов Курумбашев (№ 260-НС)
Относно поправка в образци на изборни
книжа съгласно приложения, утвърдени
с Решение № 29-ЕП от 29 март 2014 г. на
ЦИК, и утвърждаване на изборни книжа
за изборите за членове на Европейския
парламен т о т Реп убл ика Бъ лгари я
(№ 310-ЕП)
За обявяване за избран за народен представител в 24. многомандатен изборен
район – София, Иван Ивайлов Ченчев
от листата на коалиция „Коал иция за
България“ в 42-то Народно събрание на
мястото на Атанас Атанасов Папаризов
(№ 302-НС)
Относно утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове
(№ 316-МИ)
За обявяване на окончателните резултати
от произведените на 25 май 2014 г. избори за членове на Европейския парламент
от Републ ика България (№ 562-ЕП)
Относно обявяване на избраните членове на
Европейския парламент от Република
България (№ 575-ЕП)
За обявяване за избрана за народен представител в 23. многомандатен изборен
район – София, Ирена Тодорова Анастасова от листата на коалиция „Коалиция
за България“ в 42-то Народно събрание
на мястото на Георги Стоянов Кадиев
(№ 601-НС)
За обявяване за избран за народен представител в 7. многомандатен изборен
район – Габровски, Петко Кънчев Тотев
от листата на партия „ГЕРБ“ в 42-то
Народно събрание на мястото на Томислав Пейков Дончев (№ 606-НС)
За обявяване за избрана за народен представител в 3. многомандатен изборен
район – Варненски, Даниела Йорданова
Панайотова от листата на партия „ГЕРБ“
в 42-то Народно събрание на мястото
на Емил Йорданов Радев (№ 607-НС)
За обявяване за избран за народен представител в 13. многомандатен изборен
район – Пазарджишки, Сергей Ману-
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45
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51
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шов Кичиков от листата на партия
„Движение за права и свободи“ в 42-то
Народно събрание на мястото на Искра Димитрова Михайлова-Копарова
(№ 608-НС)
За обявяване за избран за народен представител в 25. многомандатен изборен
район – София, Емил Ценов Георгиев
от листата на коалиция „Коалиция
за България“ в 42-то Народно събрание на мястото на Сергей Дмитриевич Станишев (№ 615-НС)
За избран за народен представител в 29.
многомандатен изборен район – Хасковски, Георги Добрев Еленков от
листата на партия „ГЕРБ“ в 42-то Народно събрание на мястото на Красимир
Неделчев Стефанов (№ 624-НС)
За обявяване за избрана за народен представител в 29. многомандатен изборен
ра йон – Х асковск и, Цон к а И л иева
Каснакова-Иванова от листата на партия „ГЕРБ“ в 42-то Народно събрание
на мястото на Георги Добрев Еленков
(№ 630-НС)
Относно утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на избори
за народни представители за Народно
събрание (№ 632-НС)
Относно допълнение на Правилника за организацията на дейността на Централната избирателна комисия, структурата,
функциите и организацията на работа
на нейната администрация (№ 636)
Относно утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на избори
за общинск и съветници и к метове
(№ 633-МИ)
Относно поправка в образци на изборни
книжа съгласно приложения, утвърдени с Решение № 632-НС от 15 юли
2014 г. на ЦИК, за изборите за народни
представители на 5 октомври 2014 г.
(№ 768-НС)
Относно обявяване на резултатите от гласуването и разпределението на мандатите в Четиридесет и третото Народно
събрание (№ 1300-НС)
Относно поправка на техническа грешка
в Решение № 1300-НС от 9 октомври
2014 г. на ЦИК за обявяване на резултатите от гласуването и разпределението
на мандатите в Четиридесет и третото
Народно събрание (№ 1313-НС)
Относно обявяване на избраните народни
представители в Четиридесет и третото
Народно събрание (№ 1317-НС)
Относно обявяване на избрани народни
представители в Четиридесет и третото Народно събрание по реда на
чл. 299, ал. 1 и 3 и чл. 300, ал. 2 ИК
(№ 1327-НС)
Относно обявяване за избран за народен
представител в Деветнадесети изборен
район – Русенски, Добрин Ненов Данев
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71

84
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от листата на коалиция „БСП лява
България“ в 43-то Народно събрание
на мястото на Христо Иванов Белоев
(№ 1351-НС)
90
Относно обявяване за избран за народен
представител в Двадесет и пети изборен
район – София (№ 1355-НС)
94
Относно обявяване за избран за народен
представител в Двадесет и четвърти
изборен район – София (№ 1356-НС)
94
Относно обявяване за избран за народен
представител в Двадесет и пети изборен
район – София (№ 1357-НС)
94
Относно обявяване за избран за народен
представител в Двадесет и пети изборен
район – София (№ 1358-НС)
94
Относно обявяване за избран за народен
представител в Двадесет и четвърти
изборен район – София (№ 1359-НС)
94
Относно обявяване за избран за народен
п редс та ви т ел в Тре т и изборен район – Варненски (№ 1360-НС)
94
Относно обявяване за избран за народен
представител в Седемнадесети изборен
район – Пловдивски (№ 1361-НС)
94
Относно обявяване за избран за народен
представител в Двадесет и четвърти
изборен район – София (№ 1362-НС)
94
Относно обявяване за избран за народен
представител в Шестнадесети изборен
район – Пловдив (№ 1363-НС)
94
Относно обявяване за избран за народен
п редс та ви т ел в Тре т и изборен район – Варненски (№ 1364-НС)
94
Относно обявяване за избран за народен
представител в Двадесет и шести изборен район – Софийски (№ 1365-НС)
94
Относно обявяване за избран за народен
представител в Двадесет и първи изборен район – Сливенски (№ 1366-НС)
94
Относно обявяване за избран за народен
представител във Втори изборен район – Бургаски (№ 1367-НС)
94
Относно обявяване за избран за народен
представител в Двадесет и трети изборен
район – София (№ 1368-НС)
94
Относно обявяване на Христо Георгиев Гаджев за избран за народен представител в
Двадесет и пети изборен район – София
(№ 1370-НС)
94
Относно обявяване на Андрей Гришев Новаков за член на Европейския парламент
от Република България (№ 1374-ЕП)
98
Относно обявяване на Евгени Димитров
Стоев за народен представител в Четвърти изборен район – Великотърновски
(№ 1379-НС)
99
От носно обя вя ва не на А н т он А н г елов
Долапчиев за народен представител в
Единадесети изборен район – Ловешки
(№ 1381-НС)
102
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СПРАВОЧНИК

на нормативните актове, обнародвани в
„Държавен вестник“ през 2014 г.
Цифрата в числителя означава броя, в който
е обнародван даден нормативен акт, а цифрата в
знаменателя – страницата в съответния брой на
вестника. Тирето ( – ) замества главната дума
(главния израз) в текста.
А
Аварии, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 1 от 2007 г. за обследване на – в
строителството 28/30.
Аварийно-възстановителни работи, Инструкция
№ 8121з-914 за условията и реда за осъществяване
на неотложни – 101/50.
Авиационен персонал, Наредба за изменение
на Наредба № 1 от 2003 г. за свидетелствата за
правоспособност на – 81/30.
Авиационни оператори, ПМС № 268 за приемане на Наредба за условията, реда и начина
за изготвяне на докладите и за верификация на
докладите на операторите на инсталации и на – и
за изготвяне и проверка на заявления на нови
участници 75/1; Наредба № 37 за условията и
реда за издаване на свидетелства на – и контрола
върху тях 93/43.
Авиоотряд 28, ПМС № 84 за приемане на
Устройствен правилник на – 34/17.
Автомобилни превози, Закон за изменение
на Закона за – 11/3; Наредба за допълнение на
Наредба № 11 от 2002 г. за международен – на
пътници и товари 41/47; Закон за изменение и
допълнение на Закона за – 60/2.
Авторско право и сродните му права, Закон
за изменение и допълнение на Закона за – 21/9.
Агенция „Митници“, ПМС № 57 за приемане
на Устройствен правилник на – 25/4.
Агенция по заетостта, ПМС № 269 за изменение и допълнение на Устройствения правилник
на – , приет с ПМС № 125 на Министерския съвет
от 2004 г. 75/9.
Адекватност на кредитните институции, Наредба за отменяне на Наредба № 8 от 2006 г. за
капиталовата – 40/66.
Администрация, Правилник за – в съдилищата
8/153; ПМС № 86 за закриване на консултативни
съвети по чл. 21, ал. 1 от Закона за – 36/13.
Административнопроцесуален кодекс, Закон за
изменение и допълнение на – 27/2.
Аерозолни флакони, ПМС № 67 за изменение и
допълнение на Наредбата за етикетиране на – и
изискванията към тях, приета с ПМС № 113 на
Министерския съвет от 2006 г. 30/6.
Аеронавигационни карти, Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 4 от 2007 г. за – 85/7.
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Аеронавигационно обслужване, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 2012 г. за
издаване и отнемане на свидетелство за извършване на – , за изискванията към орган изациите,
извършващи – , и надзора върху тях 88/40.
Аеронавигационно информационно обслужване,
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 15 от 2011 г. за – 48/38.
Академия на Министерството на вътрешните
работи, Наредба № Iз-849 за приемане на курсанти,
студенти и докторанти в – за учебната 2014/2015 г.
37/53; Правилник за отменяне на Правилника за
устройството и дейността на – 93/17; ПМС № 339
за приемане на Правилник за устройството и
дейността на – 92/2.
Акредитаци я, Процед у ра за – BA S QR 2 ,
версия 7 от 10 февруари 2014 г. 15/38; Процедура
за – BAS QR 2, версия 7, ревизия 1 от 1 декември
2014 г. 106/100.
Акушерска помощ, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 26 от 2007 г. за предоставяне на – на здравно неосигурени жени и
за извършване на изследвания извън обхвата на
задължителното здравно осигуряване на деца и
бременни жени 9/21.
Акт, – за поемане на задължения относно издаването на облигации на стойност до
1 493 000 000 евро (или до равностойността в
щатски долари), емитирани на един или повече
траншове, подписан на 21 май 2014 г. 59/72.
Актюер, Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 31 от 2006 г. за условията и реда за
провеждане на изпит и за признаване на право
способност на отговорен – , за признаване на
правоспособност, придобита извън Република
България, както и за формата на актюерската
заверка, формата и съдържанието на актюерския
доклад и на справките по Кодекса за застраховането, които отговорният – заверява 54/16.
Акцизи и данъчни складове, Правилник за допълнение на Правилника за прилагане на Закона
за – 12/33; Правилник за изменение и допълнение
на Правилника за прилагане на Закона за – 28/5.
Ароматизанти в храните, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2002 г. за
изискв анията към използване на – 39/9.
Асансьори, ПМС № 62 за изменение и допълнение на Наредбата за безопасната експлоатация
и техническия надзор на – , приета с ПМС № 75
на Министерския съвет от 2003 г. 27/51.
Асистирана репродукция, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2007 г. за
дейности по – 34/24.
Асоциации по водоснабдяване и канализация,
Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на – 106/38.
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Бандероли, ПМС № 436 за допълнение на Наредбата за реда и начина за въвеждане на – за
бутилирани алкохолни напитки, приета с ПМС
№ 157 на Министерския съвет от 2006 г. 106/36.
Банки, Наредба за изменение на Наредба № 6
от 1998 г. за кредитиране на – в левове срещу
обезпечение 55/13.
Бедствия, ПМС № 6 за изменение на Наредбата
за условията, реда и органите за извършване на
анализ, оценка и картог рафиране на рисковете
от – , приета с ПМС № 264 на Министерския
съвет от 2012 г. 9/7; ПМС № 263 за изменение и
допълнение на Наредбата за реда за създаване
и организиране на дейността на доброволните
формирования за предотвратяване или овладяване на – , пожари и извънредни ситуации и
отстраняване на последиците от тях, приета с
ПМС № 123 на Министерския съвет от 2012 г.
74/8; ПМС № 340 за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1,
ал. 2, раздел II, т. 4.1.1 от Закона за държавния бюджет на Републ ика България за 2014 г.
за непредвидени и/или неотложни разходи за
предотвратяване, овладяване и преодоляване на
последиците от – 91/2.
Безвъзмездна финансова помощ, ПМС № 107
за определяне на реда за предоставяне на – по
програмите, съфинансирани от Европейския фонд
за регионално развитие, Европейския социален
фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и
Европейския фонд за морско дело и рибарство за
периода 2014/2020 г. 42/2; ПМС № 118 за условията
и реда за определяне на изпълнител от страна
на бенефициенти на – от Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален
фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд за
морско дело и рибарство, Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство и
Норвежкия финансов механизъм 44/2.
Безплатна храна, Наредба № 8121з-792 за
определяне на условията и реда за осигуряване
на – за държавните служители на Министерството
на вътрешните работи, извършващи дейности,
свързани със специфичен характер на труда, и на
ободряващи напитки за служителите, полагащи
труд през нощта от 22,00 до 06,00 ч. 90/27.
Безработица, ПМС № 32 за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане
на паричните обезщетения за – , приета с ПМС
№ 32 на Министерския съвет от 2002 г. 17/8.
Бензини, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 16 от 1999 г. за ограничаване
емисиите на летливи органични съединения при
съхранение, товарене или разтоварване и превоз
на – 14/22.
Библиотечен фонд, Наредба № 3 за съхраняването, ползването и разпореждането с документи
от – 98/25.
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Биологично производство, Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 1 от 2013 г. за прилагане на правилата на – на растения, животни
и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното
етикетиране и контрола върху производството и
eтикетирането 63/31.
Болести, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на
Международната статистическа класификация
на – и проблемите, свързани със здравето – десета ревизия 75/15.
Болнична помощ, ПМС № 313 от 2013 г. за
изменение и допълнение на ПМС № 17 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на условията и реда за разходване на целевите средства
за диагностика и лечение в лечебни заведения
за – на лица, които нямат доход и/или лично
имущество, което да им осигурява лично участие
в здравноосигурителния процес 2/33.
Болнични листове, ПМС № 241 за приемане на
Наредба за реда за представяне в Националния
осигурителен институт на данните от издадените – и решенията по обжалването им 67/4.
Българска армия, ПМС № 14 за изменение и
допълнение на Класификатора на длъжностите
на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и – , приет с ПМС № 84
на Министерския съвет от 2010 г. 12/2.
Български лични документи, ПМС № 152 за
изменение на Правилника за издаване на – ,
приет с ПМС № 13 на Министерския съвет от
2010 г. 50/17.
Български спортен тотализатор, ПМС № 213
за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на – , приет с ПМС № 163 на Министерския съвет от 2000 г. 62/4.
Бюджетни организации, ПМС № 304 от 2013 г.
за изменение на ПМС № 66 на Министерския
съвет от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои
дейности в – 2/3.
Бюра за съдимост, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на – 58/40.
В
Ветеринарномедицински продукти, Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 69 от
2006 г. за изискванията за Добрата производствена практика при производство на – и активни
субстанции 91/38.
Взаимоспомагателни кредитни кооперации на
частни земеделски стопани, ПМС № 198 за изменение и допълнение на ПМС № 343 на Министерския съвет от 2008 г. за реда за продължаване
на дейността на – 59/18.
Винетни такси, Наредба за изменение на
Наредба № Н-19 от 2008 г. за условията и реда
за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто
намалена работоспособност или вид и степен на
увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца
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с трайни увреждания до 18-годишна възраст и
до завършване на средно образование, но не покъсно от 20-годишна възраст, от – при ползване
на републиканските пътища 50/28.
Вино и спиртни напитки, Закон за изменение
и допълнение на Закона за – 26/2.
Висше образование, Закон за изменение на
Закона за – 66/4.
Вложения на банките, Наредба за отменяне на
Наредба № 17 от 2001 г. за установяване размера
на – по чл. 47 от Закона за кредитните институции 40/65.
Води, Закон за изменение и допълнение на
Закона за – 26/3; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2011 г. за мониторинг
на – 60/60; Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № Н-4 от 2012 г. за характеризиране
на повърхностните – 79/12; Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за проуч
ване, ползване и опазване на подземните – 90/62;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 9 от 2001 г. за качеството на – , предназначена
за питейно-битови цели 102/44.
Водни животни, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 от 2008 г. за здравните
изисквания към стопанските – , продуктите от тях
и предпазването и контрола на болести по – 58/38.
Водоснабдяване и канализация, Правилник
за организацията и дейността на асоциациите
по – 66/75.
Водоснабдителни и канализационни системи,
Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2004 г.
за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на – 102/51.
Военна помощ, ПМС № 289 за условията и реда
за предоставяне на спешна – на правителството
на Република Ирак 79/8.
Военни клубове, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-10 от 2011 г. за организацията и дейността на – и представителните
обекти на Министерството на отбраната 106/97.
Военноинвалиди, Закон за изменение и допълнение на Закона за – и военнопострадалите
54/3; ПМС № 392 за изменение на Правилника за
прилагане на Закона за – и военнопострадалите,
приет с ПМС № 24 на Министерския съвет от
2008 г. 102/41.
Военномедицинска академия, ПМС № 308 от
2013 г. за изменение на Правилника за устройството и дейността на – , приет с ПМС № 168 на
Министерския съвет от 2009 г. 2/30; ПМС № 278
за изменение и допълнение на Правилника за
устройството и дейността на – , приет с ПМС
№ 168 на Министерския съвет от 2009 г. 76/9.
Военнослужещи, Наредба за изменен ие и
допълнение на Наредба № Н-15 от 2010 г. за
условията, размерите и реда за изплащане на
допълнителни възнаграждения за специфични
условия при изпълнение на военната служба
на – и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра
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на отбраната и Българската армия 10/24; 56/59;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Н-28 от 2010 г. за критериит е, условията и
реда за атестиране на – от Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия
14/30; ПМС № 43 за изменение и допълнение
на ПМС № 86 на Министерския съвет от 2010 г.
за заплатите на – и цивилните служители по
Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители
и лицата, работещи по трудово правоотношение
по Закона за Министерството на вътрешните
работи 20/10; Наредба № Н-5 за подбор на – и
цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и от Българската армия
за заемане на длъжности в задграничните представителства на Република България, в щабове
или органи на международни организации и на
други международни инициативи 44/35; Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № Н-12
от 2011 г. за психологичното осигуряване на – от
Министерството на отбраната, Българската
армия и структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната 44/39; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-29 от
2010 г. за условията и реда за адаптация на – от
Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната и
Българската армия при освобождаване от военна
служба 67/48; Наредба за допълнение на Наредба
№ Н-28 от 2010 г. за критериите, условията и
реда за атестиране на – от Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия
77/32; Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № Н-7 от 2011 г. за условията, размерите
и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на
военната служба на – и за специфични условия
на труд на цивилните служители от служба
„Военна информация“ 79/33; Наредба за допълнение на Наредба № Н-15 от 2010 г. за условията,
размерите и реда за изплащане на допълнителни
възнаграж дения за специфични условия при
изпълнение на военната служба на – и за специфични условия на труд на цивилните служители
от Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната и
Българската армия 86/19.
ВСС, Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за организация на дейността на – и
неговата администрация 50/23.
Второстепенни разпоредители, ПМС № 50 за
определяне на – с бюджет към министъра на вътрешните работи 23/11; ПМС № 222 за определяне
на – с бюджет към министъра на вътрешните работи 63/6; ПМС № 305 за изменение и допълнение
на ПМС № 222 на Министерския съвет от 2014 г.
за определяне на – с бюджет към министъра на
вътрешните работи 82/12.
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Въжени линии, ПМС № 186 за приемане на Наредба за безопасната експлоатация и техническия
надзор на – 58/9.
Въздухоплаване, Закон за изменение на Закона
за гражданското – 12/2; Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 3 от 2012 г. за метеорологичното обслужване на гражданско – 71/2.
Въздушно пространство, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 1999 г. за
обслужване на въздушното движение във – на
Република  България 88/32.
Въздухоплавателни средства, Наредба № H-1
за регистрация, първоначално определяне, поддържане на летателната годност, експлоатация на
свръхлеки – , обучение и издаване на свидетелства
за правоспособност на пилотите и контрола върху
тях 7/13; Наредба № 83 за условията и реда за
предоставянето на – за ползване на лизинг 49/25;
Инструкция № 8121з-514 за организацията, реда
и условията за използването на – на Министерството на вътрешните работи 76/20.
Възнаграждения, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2004 г. за минималните размери на адвокатските – 28/51; Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 4 от
2010 г. за изискванията към – в банките 40/69.
Въоръжени сили, Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и – на Република
България 1/14; ПМС № 44 за изменение и допълнение на ПМС № 333 на Министерския съвет от
2010 г. за приемане на План за развитие на – на
Република България 20/18; ПМС № 98 за допълнение на Правилника за прилагане на Закона
за отбраната и – на Република България, приет
с ПМС № 46 на Министерския съвет от 2010 г.
37/50; ПМС № 281 за изменение и допълнение на
Правилника за прилагане на Закона за отбраната
и – на Република България, приет с ПМС № 46
на Министерския съвет от 2010 г. 77/2.
Върховен административен съд, Правилник
за изменение и допълнение на Правилника за
администрацията на – 24/41.
Върховен касационен съд, Правилник за администрацията на – 24/22.
Вътрешни водни пътища, ПМС № 242 за изменение и допълнение на Наредбата за предоставяне на речни информационни услуги по – на
Република България, приета с ПМС № 329 на
Министерския съвет от 2007 г. 67/21.
Г
Гарантирани вземания, ПМС № 38 за изменение
и допълнение на Наредбата за реда и начина за
информиране на работниците и служителите и
за отпускане и изплащане на – при несъстоятелност на работодателя, приета с ПМС № 362 на
Министерския съвет от 2004 г. 20/4.
Гасителна ефективност, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Iз-1543 от
2012 г. за разрешителната и контролна дейност
на продуктите за пожарогасене по отношение на
тяхната – 36/30.
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Големи експозиции на банките, Наредба за
отменяне на Наредба № 7 от 2006 г. за – 40/66.
Гори, Закон за изменение и допълнение на
Закона за – 28/2.
Горски територии, Наредба № 5 за строителството в – без промяна на предназначението им
68/13; Наредба за изменение на Наредба № 5
от 2014 г. за строителството в – без промяна на
предназначението им 106/97.
Д
Данни, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието,
сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на – от работодателите, осигурителите за
осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица 100/45.
Данък върху добавената стойност, Закон за
изменение и допълнение на Закона за – 105/3.
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, Закон
за изменение и допълнение на – 18/5.
Двигатели с вътрешно горене, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2004 г.
за условията и реда за одобрение на типа на – за
извънпътна техника по отношение на емисиите
на замърсители 3/121.
Детски градини, Правилник за организацията и
дейността на държавните – към Министерството
на отбраната 92/63.
Деца с изявени дарби, ПМС № 92 за изменение
и допълнение на Наредбата за условията и реда за
осъществяване на закрила на – , приета с ПМС
№ 298 на Министерския съвет от 2003 г. 36/17;
ПМС № 93 за приемане на Програма на мерките
за закрила на – от държавни и общински училища
през 2014 г. 37/2; ПМС № 157 за одобряване на
допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2014 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за
закрила на – от държавни и общински училища
през 2014 г. 50/18; ПМС № 293 за одобряване на
допълнителни разходи/трансфери за 2014 г. за
изплащане на стипендии и/или еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките
за закрила на – от държавни и общински училища
през 2014 г., приета с ПМС № 93 на Министерския
съвет от 2014 г. 80/3; ПМС № 344 за одобряване
на допълнителни разходи/трансфери за 2014 г.
за изплащане на стипендии по Програмата на
мерките за закрила на – от държавни и общински
училища през 2014 г., приета с ПМС № 93 на Министерския съвет от 2014 г. 92/46; ПМС № 362 за
одобряване на допълнителни разходи по бюджета
на Министерството на земеделието и храните за
2014 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на – от държавни и
общински училища през 2014 г., приета с ПМС
№ 93 на Министерския съвет от 2014 г. 94/12; ПМС
№ 402 за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2014 г. за изплащане на стипендии
по Програмата на мерките за закрила на – от
държавни и общински училища през 2014 г., приета
с ПМС № 93 на Министерския съвет от 2014 г.

БРОЙ 108

С П РА В О Ч Н И К Н А „ Д Ъ Р Ж А В Е Н В Е С Т Н И К “ З А 2 0 14 Г.

103/24; ПМС № 408 за изменение на ПМС № 93
на Министерския съвет от 2014 г. за приемане на
Програма на мерките за закрила на – от държавни
и общински училища през 2014 г. 103/38; ПМС
№ 411 за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2014 г. за изплащане на стипендии
по Програмата на мерките за закрила на – от
държавни и общински училища през 2014 г.,
приета с ПМС № 93 на Министерския съвет от
2014 г. 103/54.
Дипломатически служители, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2008 г. за
условията и реда за атестиране на – 12/34.
Дирекция „Оперативни технически операции“,
Наредба за отменяне на Наредба № Iз-29 от
2013 г. за предоставяне на информация от специализирана – на Министерството на вътрешните
работи на другите структури на Министерството
на вътрешните работи, държавните органи и
организации 99/58.
Дирекция „Политика по въоръженията“, ПМС
№ 429 за изменение на ПМС № 11 на Министерския съвет от 1999 г. за създаване на – за разработване, поддържане и прилагане на класификации
и номенклатури на въоръжение, техника, бойни
припаси и материални средства за отбрана на
страната 106/26.
Договор, – за правна помощ по наказателни
дела между Република България и Кралство
Мароко 1/45; – за екстрадиция между Република
България и Кралство Мароко 1/49; – за прехвърляем заем с фиксиран лихвен процент с падеж
2020 г. между Република България в качеството
на Кредитополучател и Дойче Банк Акциенгезелшафт в качеството на Кредитор и Агент по плащанията 3/2; – за прехвърляем заем с фиксиран
лихвен процент с падеж 2023 г. между Република
България в качеството на Кредитополучател
и Дойче Банк Акциенгезелшафт в качеството
на Кредитор и Агент по плащанията 3/9; – за
прехвърляем заем с фиксиран лихвен процент
с падеж 2028 г. между Република България в
качеството на Кредитополучател и Дойче Банк
Акциенгезелшафт в качеството на Кредитор
и Агент по плащанията 3/16; – за стабилност,
координация и управление в Икономическия и
паричен съюз между Кралство Белгия, Република
България, Кралство Дания, Федерална република
Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Френската
република, Италианската република, Република
Кипър, Република Латвия, Република Литва,
Великото херцогство Люксембург, Унгария, Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия,
Република Полша, Португалската република,
Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия и Кралство Швеция
11/4; – за изменение и допълнение на Договор
№ РД-НС-01-4 от 18.12.2013 г. за приемане на
обеми и цени на медицинската помощ за 2014 г.
между Национ алната здравноосигурителна каса
и Българския лекарски съюз 32/12; – за подписка
между Републ ика България и Ситигруп Глобал
Маркетс Лимитед, Ейч Ес Би Си Банк Пи Ел
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Си и Джей Пи Морган Секюритиз Пи Ел Си във
връзка с емитирането на облигации на стойност
до 1 493 000 000 евро (или до равностойността в
щатски долари), емитирани на един или повече
траншове, подписан на 21 май 2014 г. 59/20; – за
фискално агентство между Република България в качеството на емитент и Дъ Банк Ъв Ню
Йорк Мелън в качеството на фискален агент и
платежен агент и Дъ Банк Ъв Ню Йорк Мелън
(Люксембург) С.А. в качеството на регистратор
и агент по прех върлянето относно емитирането
на облигации на стойност до  1 493 000 000 евро
(или до равностойността в щатски долари), емитирани на един или повече траншове, подписан
на 21 май 2014 г. 59/34; – между правителството
на Република България и правителството на Боливарска република Венецуела за сътрудничество
в областта на туризма 63/21.
Домашни птици, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 32 от 2006 г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара
на месо и черен дроб от – 62/9.
Домашно насилие, ПМС № 151 за изменение
и допълнение на Правилника за прилагане на
Закона за защита от – , приет с ПМС № 113 на
Министерския съвет от 2010 г. 50/16.
Допингов контрол, ПМС № 232 за изменение и
допълнение на Наредбата за – при тренировъчна
и състезателна дейност, приета с ПМС № 105 на
Министерския съвет от 2011 г. 66/5.
Допълнителни бюджетни кредити, ПМС № 311
от 2013 г. за предоставяне на – по бюджета на
Министерството на регионалното развитие за
2013 г. 2/30.
Допълнителни бюджетни разходи, ПМС № 122
за одобряване на – по бюджета на Комисията за
защита на конкуренцията за 2014 г. 44/25.
Допълнително възнаграждение, ПМС № 235 за
определяне на условията за изплащане и размерите на – за работа при специфични условия
на държавните служители в Министерството на
вътрешните работи 66/9.
Допълнителни плащания, ПМС № 41 за одобряване на – по бюджета на Министерството
на младежта и спорта за 2014 г. във връзка с
увеличаване капитала на търговско дружество
20/8; ПМС № 295 за одобряване на – по бюджета
на Министерството на регионалното развитие
за 2014 г. във връзка с увеличаване капитала на
търговско дружество 80/5.
Допълнителни разходи, ПМС № 10 за одобряване на – по бюджета на съдебната власт за
2014 г. 10/11; ПМС № 23 за одобряване на – по
бюджета на Министерството на земеделието и
храните за 2014 г. за финансиране на дейностите по българското национално участие в ЕКСПО
2015 в Милано, Италия 15/3; ПМС № 39 за одобряване на – по бюд жета на Министерск и я
съвет за 2014 г. 20/7; ПМС № 40 за одобряване
на – по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2014 г. 20/8; ПМС № 42 за одобряване на – за предоставяне на еднократна
финансова подкрепа на лица и семейства 20/9;
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ПМС № 54 за одобряване на – по бюджета на
Министерството на културата за 2014 г. 25/1;
ПМС № 56 за одобряване на – и трансфери за
честване на 100-годишнината от рождението на
Борис Христов 25/3; ПМС № 64 за одобряване
на – по бюджета на Министерския съвет за
2014 г. 30/4; ПМС № 70 за одобряване на – по
бюджета на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията за
2014 г. 30/8; ПМС № 81 за одобр яване на – за
2014 г. 34/15; ПМС № 82 за одобр яване на – по
бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г. 34/16; ПМС № 83 за одобряване
на – по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г. 34/17; ПМС № 89 за одобряване на – по бюджета на Министерството на
вътрешните работи за 2014 г. 36/15; ПМС № 97
за одобряване на – по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г. 37/50;
ПМС № 100 за одобряване на – по бюджета на
Министерството на труда и социалната политика за 2014 г. 38/4; ПМС № 101 за одобряване
на – по бюджета на Министерството на отбраната за 2014 г. за участие във военната операция
на Европейския съюз в Централноафриканската
република (EUFOR CAR) 38/4; ПМС № 104 за
одобряване на – по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г. 41/3; ПМС
№ 105 за одобряване на – по бюджета на Министерството на регионалното развитие за 2014 г.
41/3; ПМС № 111 за одобряване на – по бюджета на Министерството на външните работи за
2014 г. 42/47; ПМС № 116 за одобряване на – /
трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II,
т. 4.1.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. за непредвидени и/
или неотложни разходи за предотвратяване,
овладяване и преодоляване на последиците от
бедствия 43/6; ПМС № 120 за одобряване на – /
трансфери за изпълнение на дейности, свързани
с инициативите за 2014 г. по Плана за изпълнение на допълнителни мерки за повишаване на
готовността за реагиране при очакван засилен
миграционен натиск по границите на Република България 44/21; ПМС № 121 за одобряване
на – по бюджета на съдебната власт за 2014 г.
44/25; ПМС № 123 за одобряване на – по бюджета на Министерството на културата за 2014 г.
44/26; ПМС № 127 за одобряване на – и трансфери за закупуване на учебници и на учебни
помагала за децата и учениците в детските градини и училища за 2014 г. 45/8; ПМС № 131 за
одобряване на – по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г., в т. ч. за
Българския Червен кръст, за предоставяне на
безвъзмездна хуманитарна помощ на Република
Сърбия и на Босна и Херцеговина 45/14; ПМС
№ 135 за одобряване на – за 2014 г. 47/4; ПМС
№ 137 за одобряване на – /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. 47/5;
ПМС № 139 за одобряване на – по бюджета на
Министерството на здравеопазването за 2014 г.
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48/10; ПМС № 154 за одобряване на – по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г., в т. ч. за Българския Червен кръст,
за предоставяне на безвъзмездна хуманитарна
помощ на Ислямска република Афганистан 50/17;
ПМС № 155 за одобряване на – по бюджета на
Министерството на външните работи за 2014 г.
50/18; ПМС № 158 за одобряване на – по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката за 2014 г. 50/19; ПМС № 160 за одобряване на – по бюджета на Държавна агенция
„Национална сигурност“ за 2014 г. 51/2; ПМС
№ 161 за одобряване на – по бюджета на Националната служба за охрана за 2014 г. 52/3; ПМС
№ 165 за одобряване на – /трансфери по бюджета на съдебната власт за 2014 г. 53/65; ПМС № 167
за одобряване на – по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката за 2014 г.
54/9; ПМС № 172 за одобряване на – по бюджета на Министерството на културата 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. 55/6;
ПМС № 173 за одобряване на – по бюджета на
Министерския съвет за 2014 г. 55/7; ПМС № 175
за одобряване на – по бюджета на Националната служба за охрана за 2014 г. 55/9; ПМС № 176
за одобряване на – по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г.
за изплащане на еднократна финансова помощ
на законните наследници на лицата, починали
при наводнението вследствие на обилните валежи на територията на гр. Варна и гр. Добрич
на 19 и 20 юни 2014 г. 55/9; ПМС № 180 за одобряване на – /трансфери от резерва по чл. 1,
ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.1 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2014 г. за
непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на
последиците от бедствия 57/3; ПМС № 182 за
одобряване на – по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката за 2014 г.
57/15; ПМС № 185 за одобряване на – по бюджета на Министерството на външните работи за
2014 г. 57/23; ПМС № 188 за одобряване на – по
бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г. 57/25; ПМС № 192 за
изменение и допълнение на ПМС № 176 на Министерския съвет от 2014 г. за одобряване на – по
бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г. за изплащане на
еднократна финансова помощ на законните
наследници на лицата, починали при наводнението вследствие на обилните валежи на територията на гр. Варна и гр. Добрич на 19 и 20 юни
2014 г. 59/7; ПМС № 193 за одобряване на – по
бюджета на Министерството на културата за
2014 г. 59/7; ПМС № 194 за одобряване на – по
бюджета на Министерството на земеделието и
храните за 2014 г. 59/7; ПМС № 200 за одобряване на – по бюджета на Министерството на
външните работи за 2014 г. 59/19; ПМС № 201
за одобряване на – по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2014 г. 59/19;
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ПМС № 204 за изменение на ПМС № 22 на
Министерския съвет от 2014 г. за одобряване
на – за финансирането на проекти, свързани с
изпълнението на неотложни мерки за 2014 г. за
присъединяването на Република България към
Шенгенското пространство 61/88; ПМС № 208
за одобряване на – /трансфери за компенсиране
на част от разходите за транспорт на педагогическия персонал за 2014 г. 61/97; ПМС № 210 за
одобряване на – по бюджета на Министерството на културата за 2014 г. 61/102; ПМС № 211 за
одобряване на – по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г. 61/103; ПМС
№ 217 за одобряване на – по бюджета на Министерството на труда и социалната политика
за 2014 г. 63/4; ПМС № 218 за одобряване на  – по
бюджета на Министерството на земеделието и
храните за 2014 г. 63/4; ПМС № 219 за одобряване на – по бюджета на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и по
бюджета на Комис ията за защита от дискриминация за 2014 г. 63/5; ПМС № 220 за одобряване
на – по бюджета на Националната разузнавателна служба за 2014 г. 63/5; ПМС № 223 за
одобряване на – по бюджета на Министерството на културата за 2014 г. 63/7; ПМС № 225 за
одобряване на – по бюджета на Националната
служба за охрана за 2014 г. във връзка с предоставянето за управление настопанство „Кричим“
63/8; ПМС № 226 за одобряване на – по бюджета на Министерството на финансите за 2014 г.
63/10; ПМС № 229 за одобряване на – по бюджета на Агенцията за ядрено регулиране за 2014 г.
63/11; ПМС № 237 за одобряване на – по бюджета на Министерството на отбраната за 2014 г.
66/10; ПМС № 239 за одобряване на – по бюджета на Министерството на земеделието и
храните за 2014 г. 66/11; ПМС № 248 за одобряване на – по бюджета на Министерството на
труда и социалната политика за 2014 г. за изплащане на еднократна финансова помощ на
законните наследници на починалите лица при
наводнението на територията на с. Враниловци,
област Габрово, и гр. Мизия, област Враца,
вследствие на обилните валежи 69/8; ПМС № 251
за одобряване на – по бюджета на Министерството на финансите за 2014 г. за дейността на
Школата по публични финанси 72/2; ПМС № 253
за одобряване на – по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2014 г. 72/5;
ПМС № 256 за одобряване на – /трансфери от
резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотв ратяване, овладяване и
преодоляване на последиците от бедствие 72/9;
ПМС № 259 за одобряване на – по бюджета на
Министерството на правосъдието за 2014 г. 73/2;
ПМС № 260 за одобряване на – по бюджета на
Министерството на образованието и науката за
2014 г. 73/3; ПМС № 272 за одобряване на – по
бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г. 76/3; ПМС № 273 за одобряване
на – по бюджета на Министерството на право-
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съдието за 2014 г. 76/4; ПМС № 274 за одобряване на – по бюджета на Министерството на
земеделието и храните за 2014 г. 76/4; ПМС № 276
за одобряване на – по бюджета на Министерството на културата за 2014 г. 76/6; ПМС № 282
за одобряване на – за 2014 г. по бюджета на
Министерството на регионалното развитие за
2014 г. за финансиране на приоритетни инфраструктурни проекти 78/3; ПМС № 286 за одобряване на – /трансфери по бюджета на съдебната власт за 2014 г. 78/8; ПМС № 290 за одобряване на – по бюджета на Министерството на
труда и социалната политика за 2014 г. за изплащане на еднократна финансова помощ на
законните наследници на починалите лица при
наводнението на територията на област Бургас
80/2; ПМС № 291 за одобряване на – /трансфер
по бюджети на първостепенни разпоредители с
бюджет за 2014 г. 80/2; ПМС № 308 за одобряване на – по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2014 г. 81/28; ПМС № 306
за одобряване на – по бюджета на Национ алната
разузнавателна служба за 2014 г. 82/12; ПМС
№ 314 за одобряване на – /трансфери за 2014 г.
за обновяване на фондовете на Националната
библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, на регионалните библиотеки и на общински библиотеки 84/4; ПМС № 317 за одобряване на – по
бюджета на Министерството на младежта и
спорта 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. 84/8; ПМС № 320 за одобряване
на – по бюджета на Министерството на труда и
социалната политика за 2014 г. за изплащане на
еднократна финансова помощ на законните
наследници на починалите лица при инцидента
в завода за взривни вещества „Миджур“ в с.
Горни Лом на 1 октомври 2014 г. 85/2; ПМС
№ 321 за одобряване на – по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2014 г.
86/2; ПМС № 328 за одобряване на – по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г.
88/20; ПМС № 330 за одобряване на – по бюджета на Министерството на външните работи
за 2014 г. 88/21; ПМС № 332 за одобряване на – по
бюджета на Министерството на културата за
2014 г. 88/27; ПМС № 335 за изменение на ПМС
№ 120 на Министерския съвет от 2014 г. за одобряване на – /трансфери за изпълнение на дейности, свързани с инициативите за 2014 г. по
Плана за изпълнение на допълнителни мерки
за повишаване на готовността за реагиране при
очакван засилен миграционен натиск по границите на Република България 89/4; ПМС № 347
за одобряване на – и допълнителен трансфер за
бюджети на първостепенни разпоредители с
бюджет за 2014 г. 92/60; ПМС № 349 за одобряване на – по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2014 г. 92/63; ПМС № 355 за
одобряване на – по бюджета на Държавната
комисия за енергийно и водно регулиране за
2014 г. 94/6; ПМС № 356 за одобряване на – за
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2014 г. по бюджета на Министерството на регионалното развитие за 2014 г. за финансиране
обезоп асяването на аварирал пътен участък от
р еп у б л и к а н с к и п ът І І-19 „С и м и т л и – Ра з лог – Гоце Делчев – ГКПП Илинден“ в района
на с. Градево при км 15+200 94/6; ПМС № 357
за одобряване на – по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г.
за изплащане на еднократна финансова помощ
на законните наследници на починалото лице
при наводнението на територията на област
Бургас 94/7; ПМС № 359 за одобряване на – по
бюджета на Министерството на културата за
2014 г. 94/8; ПМС № 363 за одобряване на – по
бюджета на Министерството на младежта и
спорта за 2014 г. 94/12; ПМС № 366 за одобряване на – по бюджета на Министерския съвет
за 2014 г. 94/39; ПМС № 367 за одобряване на – /
трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II,
т. 4.1.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. за непредвидени и/
или неотложни разходи за предотв ратяване,
овладяване и преодоляване на последиците от
бедствия 94/39; ПМС № 369 за одобряване на – по
бюджета на Министерството на финансите за
2014 г. 96/3; ПМС № 373 за одобряване на – по
бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г. 98/24; ПМС № 375 за одобряване
на – по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г. 100/3; ПМС № 380 за
одобряване на – /т рансфери по бюд жета на
Министерството на вътрешните работи за 2014 г.
101/9; ПМС № 381 за одобряване на – за сметка
на резерва за непредвидени и/или неотложни
разходи в частта за структурни и допълнителни
фискални мерки по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.3
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г. 101/10; ПМС № 387 за одобряване на – по централния бюджет за 2014 г.
във връзка с управлението на държавния дълг
102/10; ПМС № 390 за одобряване на – по бюджета на Министерството на земеделието и
храните за 2014 г. 102/41; ПМС № 395 за одобряване на – по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2014 г. 103/16; ПМС № 399 за
одобряване на – /трансфери за 2014 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на
паричните средства за физическо възпитание и
спорт 103/21; ПМС № 403 за одобряване на – 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. 103/25;
ПМС № 412 за одобряване на – 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“ 103/54; ПМС
№ 413 за одобряване на – за сметка на резерва
за непредвидени и/или неотложни разходи в
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частта за структурни и допълнителни фискални
мерки по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.3 от Закона за държавния бюджет на Република България
за 2014 г. 104/3; ПМС № 414 за одобряване на – по
бюджета на Министерския съвет за 2014 г. 104/3;
ПМС № 416 за одобряване на – по бюджета на
Министерството на външните работи за 2014 г.
105/36; ПМС № 417 за одобряване на – по бюджета на Министерството на външните работи
за 2014 г. 105/36; ПМС № 420 за изменение и
допълнение на ПМС № 308 на Министерския
съвет от 2014 г. за одобряване на – по бюджета
на Министерството на здравеопазването за 2014 г.
105/38; ПМС № 421 за одобряване на – по бюджета на Министерството на правосъдието за
2014 г. 106/8; ПМС № 432 за одобряване на – /
трансфери за 2014 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическ о възпитание и спорт 106/28;
ПМС № 437 за одобряване на – по бюджета на
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г. 107/101;
ПМС № 438 за одобряване на – /трансфери за
2014 г. 107/102.
Допълнителни средства, ПМС № 18 за предоставяне на – от централния бюджет за честване на
1000 години от смъртта на цар Самуил Български
(юли – октомври 2014 г.) 13/32; ПМС № 69 за
одобряване на – от централния бюджет за 2014 г.
по бюджета на Министерството на земеделието и
храните 30/7; ПМС № 298 за одобряване на – от
централния бюджет за 2014 г. по бюджета на
Министерството на земеделието и храните 80/5.
Допълнителни трансфери, ПМС № 65 за одобряване на – за 2014 г. за отбелязване на 145-годишнината от създаването на Българската академия
на науките 30/5; ПМС № 68 за одобряване на – за
бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г. 30/7; ПМС № 114 за одобряване
на – за бюджетите на общини за 2014 г. 43/4;
ПМС № 124 за одобряване на – за бюджетите
на общините за 2014 г. 44/26; ПМС № 129 за
одобряване на – за бюджетите на общини за
2014 г. 45/13; ПМС № 136 за одобряване на – за
бюджета на държавното обществено осигуряване
за 2014 г. 47/4; ПМС № 141 за одобряване на – за
2014 г. за стипендии за образователни резултати на общинските училища 49/14; ПМС № 156
за изменение на ПМС № 65 на Министерския
съвет от 2014 г. за одобряване на – за 2014 г. за
отбелязване на 145-годишнината от създаването
на Българската академия на науките 50/18; ПМС
№ 164 за одобряване на – за бюджетите на общини за 2014 г. 52/13; ПМС № 174 за одобряване
на – по бюджетите на общини за 2014 г. 55/7;
ПМС № 183 за одобряване на – по бюджетите
на общини за 2014 г. 57/15; ПМС № 224 за одобряване на – за бюджета на община Бургас за
2014 г. 63/7; ПМС № 228 за одобряване на – за
Българската академия на науките за 2014 г. за
закупуване на оборудване и софтуер, необходими
за изграждане на многофункционален компютърен комплекс 63/11; ПМС № 240 за одобряване
на – за бюджетите на общини за 2014 г. 66/11;
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ПМС № 270 за одобряване на – за бюджета на
община Кресна за 2014 г. за преместването на
паметника на цар Самуил в гр. Кресна 76/2;
ПМС № 271 за одобряване на – за изплащане на
стипендии по Програмата на мерките за закрила
на деца с изявени дарби от държавни и общински
училища през 2014 г. 76/2; ПМС № 279 за одобряване на – за бюджета на община Кърджали за
2014 г. 76/10; ПМС № 292 за одобряване на – по
бюджета на Столичната община за 2014 г. 80/3;
ПМС № 296 за одобряване на – по бюджета на
община Пловдив за 2014 г. 80/5; ПМС № 297 за
одобряване на – за 2014 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за
развитие на средното образование, одобрени с
Решение № 221 на Министерския съвет от 2014 г.
81/2; ПМС № 311 за одобряване на – по бюджета
на държавното обществено осигуряване за 2014 г.
84/3; ПМС № 316 за одобряване на – по бюджетите на общини за 2014 г. 84/7; ПМС № 318 за
одобряване на – за Софийския университет „Св.
Климент Охридски“ за 2014 г. 84/8; ПМС № 350
за одобряване на – 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. 93/6; ПМС № 346 за одобряване на – за 2014 г. за финансово осигуряване на
дейности по национални програми за развитие
на средното образование, одобрени с Решение
№ 221 на Министерския съвет от 2014 г. 92/53;
ПМС № 361 за одобряване на – за бюджетите на
общини за 2014 г. 94/9; ПМС № 372 за одобряване
на – за 2014 г. за изплащане на допълнително
възнаграждение за постигнати резултати от труда
на директорите на общинските детски градини,
училища и обслужващи звена и на педагогическите специалисти в общинските обслужващи
звена 98/18; ПМС № 386 за одобряване на – по
бюджета на Министерството на транспорта, ин
формационн ите технологии и съобщенията за
2014 г. 102/10; ПМС № 396 за одобряване на – за
2014 г. за изплащане на стипендии по Програмата
на мерките за закрила на деца с изяв ени дарби
от държавни и общински училища през 2014 г.,
приета с ПМС № 93 на Министерския съвет от
2014 г. 103/17; ПМС № 398 за одобряване на – 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 103/18; ПМС № 405 за
одобряване на – за бюджетите на общините за
2014 г. 103/26; ПМС № 406 за одобряване на – по
бюджетите на общините за 2014 г. 103/29; ПМС
№ 407 за одобряване на – 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
103/133; ПМС № 425 за одобряване на – за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета
на съдебната власт за 2014 г. 106/25; ПМС № 433
за изменение на ПМС № 90 на Министерския
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съвет от 2014 г. за одобряване на – по бюджета
на Министерството на вътрешните работи за
2014 г. 106/33; ПМС № 449 за одобряване на – за
бюджетите на общини за 2014 г. 108/57.
ДП „Ръководство на въздушното движение“,
Правилник за устройството, функциите и дейността на – 16/25.
Дървесина, ПМС № 8 за допълнение на ПМС
№ 343 на Министерския съвет от 2011 г. за определяне размера на частта от продажната цена
на – и недървесните горски продукти по чл. 179,
ал. 1 от Закона за горите 9/8.
Държавен бюджет, ПМС № 4 за условията,
реда и критериит е за избора на проекти и програми и прозрачното изразходване на средствата
по чл. 1, ал. 5, т. 1 от Закона за – на Република
България за 2014 г. (Публична инвестиционна
програма „Растеж и устойчиво развитие на
регионите“) 6/11; ПМС № 3 за изпълнението
на – на Република България за 2014 г. 8/2; ПМС
№ 19 за одобряване на средства от резерва по
чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.2 от Закона за – на
Република България за 2014 г. 12/2; ПМС № 25 за
одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2,
раздел II, т. 4.1.2 от Закона за – на Република
България за 2014 г. 15/4; ПМС № 88 за одобряване
на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ,
т. 4.1.2 от Закона за – на Република България за
2014 г. 36/15; ПМС № 96 за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2
от Закона за – на Република България за 2014 г.
37/49; ПМС № 125 за одобряване на средства
от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от
Закона за – на Република България за 2014 г.
44/29; ПМС № 128 за одобряване на средства от
резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 и ал. 5,
т. 4 от Закона за – на Република България за
2014 г. 45/13; ПМС № 130 за изменение на ПМС
№ 3 на Министерския съвет от 2014 г. за изпълнението на – на Републ ика България за 2014 г.
45/14; ПМС № 187 за одобряване на средства
от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от
Закона за – на Република България за 2014 г.
57/23; ПМС № 202 за изменение на ПМС № 3 на
Министерския съвет от 2014 г. за изпълнението
на – на Република България за 2014 г. 61/88; ПМС
№ 212 за одобряване на средства от резерва по
чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от Закона за – на
Република България за 2014 г. 61/104; ПМС № 234
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. 66/7;
ПМС № 238 за извършване на промени на утвърдените със Закона за – на Република България за
2014 г. максимални размери на ангажиментите
за разходи, които могат да бъдат поети през
2014 г. по бюджета на Министерството на регио
налното развитие за 2014 г. 66/10; ПМС № 249
за изменение на ПМС № 234 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 – на Република България за 2014 г. 69/8; ПМС
№ 283 за одобряване на средства от резерва по
чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от Закона за – на
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Републ ика България за 2014 г. 78/3; ПМС № 288
за изменение и допълнение на ПМС № 19 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 – на Република България за
2014 г. 79/7; ПМС № 331 за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2
от Закона за – на Република България за 2014 г.
88/22; ПМС № 333 за изменение на ПМС № 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 – на Република България за
2014 г. 88/27; ПМС № 351 за изменение на ПМС
№ 3 на Министерския съвет от 2014 г. за изпълнението на – на Република България за 2014 г.
93/14; ПМС № 341 за извършване на промени
на утвърдените със Закона за – на Република
България за 2014 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2014 г. 92/22; Закон за изменение и
допълнение на Закона за – на Република България за 2014 г. 98/13; ПМС № 409 за одобряване
на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II,
т. 4.1.2 от Закона за – на Република България
за 2014 г. 103/49; ПМС № 410 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 – на Републ ика България
за 2014 г. 103/53; ПМС № 423 за извършване
на промени на утвърдените със Закона за – на
Република България за 2014 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат
да бъдат поети през 2014 г. 106/24; ПМС № 435
за изменение и допълнение на ПМС № 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 – на Републ ика България за
2014 г. 106/35; Закон за – на Република България
за 2015 г. 107/24; ПМС № 443 за изменение на
ПМС № 3 на Министерския съвет от 2014 г. за
изпълнението на – на Република България за
2014 г. 107/106.
Държавен здравен контрол, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 36 от 2009 г.
за условията и реда за упражняване на – 82/34.
Държавен пристанищен контрол, Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 12 от
2010 г. за проверките по реда на – 85/13.
Държавен противопожарен контрол, Наредба
№ 8121з-882 за реда за осъществяване на – 100/7.
Държавна агенция за бежанците, ПМС № 285
за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на – при Министерския съвет, приет с
ПМС № 59 на Министерския съвет от 2008 г. 78/6.
Държавна агенция „Национална сигурност“, ПМС
№ 87 за определяне на – като точка за контакт
по смисъла на Решение 1104/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври
2011 г. относно правилата за достъп до публично
регулираната услуга, предоставяна от глобалната
навигационна спътникова система, създадена
по програма „Галилео“, и за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на – за 2014 г.
36/14; Инструкция за изменение и допълнение на
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Инструкция № 3261 от 2011 г. за достъпа на – до
информационните фондове на Министерството
на вътрешните работи 47/13; Инструкция № I-1 за
взаимодействие между – и Държавната комисия
по хазарта 48/38.
Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, ПМС № 323 за изменение и
допълнение на Устройствения правилник на – ,
приет с ПМС № 13 на Министерския съвет от
2004 г. 86/3.
Държавнa геодезическа мрежа, Наредба № H-7
за – 97/37.
Държавна гравиметрична мрежа, Наредба № Н-9
за – 97/43.
Държавни резерви и военновременни запаси, ПМС
№ 322 за изменение и допълнение на Наредбата за
условията и реда за организиране на дейностите
по – , приета с ПМС № 234 на Министерския
съвет от  2003 г. 86/2.
Държавни служители, ПМС № 284 за приемане
на Наредба за условията и реда за изплащане на
компенсационни суми на – от Министерството на
вътрешните работи, които ползват жилище при
условията на свободно договаряне 78/4; Наредба
№ 8121з-667 за условията и реда за изпращане
на – от Министерството на вътрешните работи
за изпълнение на длъжност в институции или
в структури на Европейския съюз и в международни организации 85/3; Наредба № 8121з-1010
за условията и реда за осигуряване на – в Министерството на вътрешните работи на работно
и униформено облекло, друго вещево имущество и снаряжение и ежегодно парична сума
за облекло на неносещите униформа държавни
служители 106/39.
Държавна собственост, ПМС № 16 за допълнение на Правилника за прилагане на Закона
за – , приет с ПМС № 254 на Министерския
съвет от 2006 г. 13/7; ПМС № 26 за изменение
на Правилника за прилагане на Закона за – ,
приет с ПМС № 254 на Министерския съвет от
2006 г. 15/7; Закон за изменение и допълнение
на Закона за – 105/32.
Държавни зрелостни изпити, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2004 г. за
организацията и провеждането на – 62/22.
Държавни културни институти, ПМС № 55 за
утвърждаване на единни разходни стандарти за
финансиране през 2014 г. на – , осъществяващи
дейности в областта на сценичните изкуства 25/2;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Н-4 от 2007 г. за провеждане на конкурсите
за директори на – 57/25.
Държавни топографски карти, Наредба № H-6
за средномащабните и дребномащабните – 97/34.
Държавно обществено осигуряване, ПМС № 30
за изменение и допълнение на Наредбата за
изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от – , приета с ПМС № 364
на Министерския съвет от 2006 г. 17/3; ПМС
№ 338 за изменение и допълнение на Наредбата
за изчисляване и изплащане на паричните обез-

БРОЙ 108

С П РА В О Ч Н И К Н А „ Д Ъ Р Ж А В Е Н В Е С Т Н И К “ З А 2 0 14 Г.

щетения и помощи от – , приета с ПМС № 364
на Министерския съвет от 2006 г. 90/17; ПМС
№ 370 за одобряване на допълнителен трансфер
по бюджета на – за 2014 г. 97/28; Закон за бюджета
на – за 2015 г. 107/7.
Държавно предприятие „Национална компания
„Железопътна инфраструктура“, Правилник за
изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на – 49/24.
Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството, функциите
и дейността на – 12/29.
Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“, Правилник за устройството и дейността
на – 5/2.
Е
Европейска комисия, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 16 от 2007 г. за подготовка и представяне на искания до – относно
земеделските продукти и храни със защитени
географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с
продуктовата спецификация и поддържане на
база данни на производителите и контролиращите лица 69/29.
Европейски парламент, ПМС № 76 за създаване
на Национален координационен механизъм за
преглед на проектната готовност и приоритизиране
на проектите в сектор „Транспорт“ по Регламент
(ЕС) № 1316/2013 на – и на Съвета за създаване
на Механизъм за свързване на Европа 33/4; ПМС
№ 99 за изменение и допълнение на ПМС № 74
на Министерския съвет от 2014 г. за приемане
на план-сметка за разходите по подготовката и
произвеждането на изборите за членове на – от
Република България през 2014 г. 37/51.
Европейски съюз, ПМС № 162 за изменение и допълнение на Методологията за определ яне на финансови корек ции, които се
прилагат спрямо разходи те, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от структурните инструменти на – , Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони и Европейския фонд за рибарство, приета с
ПМС № 134 на Министерския съвет от 2010 г.
52/3; ПМС № 166 за изменение и допълнение
на ПМС № 85 на Министерския съвет от 2007 г.
за координация по въпросите на – 53/65; ПМС
№ 247 за определяне на условията и реда за назначаване на български и чуждестранни граждани в съвместните структури за подпомагане
на изпълнението и за определяне на системата
за осъществяване на първо ниво на контрол по
програмите за териториално сътрудничество на – ,
в които Република България участва за периода
2014/2020 г. 69/6; ПМС № 353 за допълнение на
ПМС № 70 на Министерския съвет от 2010 г. за
координация при управлението на средствата
от – 94/4.
Европейски структурни и инвестиционни
фондове, ПМС № 79 за създаване на комитети
за наблюдение на Споразумението за партньор-
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ство на Република България и на програмите,
съфинанси рани от – , за п рог рамен период
2014/2020 г. 34/8.
Европейски фонд за рибарство за програмен
период 2007/2013 г., Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2010 г. за условията и
реда за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка 4.1. „Развитие на рибарските
области“, подмярка 4.1.А. „Финансова подкрепа
за прилагане на местните стратегии за развитие
и покриване на текущите разходи на рибарските групи“ по Приоритетна ос № 4 „Устойчиво
развитие на рибарските области“ от Оперативна
програма за развитие на сектор „Рибарство“ на
Република България, финансирана от – 64/80.
Единен административен документ, Наредба
за допълнение на Наредба № H-17 от 2006 г.
за прилагане на разпоредбите на Приложение
№ 37 и Приложение № 38 от Регламент (ЕИО)
№ 2454/93 на Комисията относно писмено деклариране чрез – 30/60; 52/14; Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № H-17 от 2006 г. за
прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и
Приложение № 38 от Регламент (ЕИО) № 2454/93
на Комисията относно писмено деклариране
чрез – 100/45.
Единна информационна система за противодействие на престъпността, ПМС № 134 за изменение
и допълнение на Наредбата за – , приета с ПМС
№ 262 на Министерския съвет от 2009 г. 47/4.
Единна система за гражданска регистрация,
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ РД-02-20-9 от 2012 г. за функциониране на – 4/2.
Едромащабна топографска карта, Наредба
№ V-12-1720 за – 48/33.
Експертен съвет за оценка на приоритетни
вещества, Правилник за организацията и дейността на – 83/21.
Електрическа енергия, Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 1 от 2013 г. за регулиране на цените на – 17/42.
Електрически мрежи, Наредба за отменяне на
Наредба № 6 от 2004 г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия
към преносната и разпределителните – 31/27; Наредба № 6 за присъединяване на производители и
клиенти на електрическа енергия към преносната
или към разпределителните – 31/55.
Електронни съобщения, Решение № 928 от
2013 г.за изменение и допълнение на Общите
изисквания при осъществяване на обществени – 4/6; Закон за допълнение на Закона за – 11/2;
Решение № 463 за изменение и допълнение на
Тех ническ ите изиск вани я за осъществяване
на – чрез радиосъоръжения от любителската
радиослужба 67/51.
Електронни съобщителни мрежи, Решение
№ 215 за изменение на Техническите изисквания за работа на – от подвижна радиослужба
и съоръженията, свързани с тях 42/58; Решение
№ 476 за изменение на Техническите изисквания
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за работа на – от радиослужби неподвижна-спътникова, подвижна-спътникова и съоръженията,
свързани с тях 67/56.
Енергиен борд, ПМС № 258 за с ъ зда ва не
на – 72/16.
Енергийна ефективност, Наредба № РД-16-301
за обстоятелствата, подлежащ и на вписване в
регистрите на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за – на промишлени
системи, реда за получаване на информация от
регистрите, условията и реда за придобиване на
квалификация и необходимите технически средства за извършване на дейностите по обследване
и сертифициране 27/85.
Енергийни обекти, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 16 от 2004 г. за сервитутите на – 12/35.
Енергопотребление, ПМС № 36 за допълнение
на Наредбата за изискванията за етикетиране и
предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с – , по отношение на консумацията
на енергия и на други ресурси, приета с ПМС
№ 140 на Министерския съвет от 2011 г. 17/11.
Енергия от възобновяеми източници, Закон
за изменение на Закона за – 33/2; Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № РД-16869 от 2011 г. за изчисляването на общия дял на
енергията от възобновяеми източници в брутното
крайно потребление на енергия и потреблението
на биогорива и – в транспорта 63/22.
Ж
Железопътен транспорт, Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 58 от 2006 г. за правилата за техническата експлоатация, движението
на влаковете и сигнализацията в – 68/104.
Женевска конвенция, – от 12 август 1949 г. за
подобряване участта на ранените и болните в
действащите въоръжени сили 26/5;  – от 12 август 1949 г. за подобряване участта на ранените,
болните и претърпелите корабокрушение от
състава на морските въоръжени сили 26/18; – от
12 август 1949 г. относно третирането на военнопленниците 26/29; – от 12 август 1949 г. относно
закрила на цивилните  лица във време на война
27/53; Допълнителен протокол към – от 12 август
1949 г. относно защитата на жертвите на международни въоръжени конфликти (Протокол І)
30/8; Допълнителен протокол към – от 12 август
1949 г. относно защитата на жертвите на въо
ръжени конфликти с немеждународен характер
(Протокол IІ) 30/46; Допълнителен протокол
към – от 12 август 1949 г. относно приемането
на допълнителна отличителна емблема (Протокол ІІІ) 30/51.
Животни, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 6 от 2013 г. за изискванията към
средствата за официална идентификация на – и
използването им, условията, реда и контрола по
събиране, въвеждане, поддържане и използване
на информацията в Интегрираната информационна система на Българската агенция по без
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опасност на храните 32/26; Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 20 от 2012 г. за
минималните изисквания за защита и хуманно
отношение към опитните – и изискванията към
обектите за използването, отглеждането и/или
доставката им 86/8.
Животновъдни обекти, Наредба за изменение
на Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към – 15/34; Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 44 от
2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания
към – 62/10.
З
Заболявания, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 2004 г. за определяне
на списъка на – , за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща
лекарства, медицински изделия и диетични храни
за специални медицински цели напълно или частично 10/24; Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на
българските граждани за – , извън обхвата на
задължителното здравно осигуряване 62/7; Наредба за допълнение на Наредба № 38 от 2004 г.
за определяне на списъка на – , за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна
каса заплаща лекарства, медицински изделия и
диетични храни за специални медицински цели
напълно или частично 108/58.
Задължителна застраховка „Отговорност на
туроператора“, ПМС № 306 от 2013 г. за приемане
на Наредба за условията и реда за сключване на
договор за – 2/4.
Заетост, Закон за изменение и допълнение
на Закона за насърчаване на – 54/2.
Законна лихва, ПМС № 426 за определяне
размера на – по просрочени парични задължения 106/25.
Заплати, ПМС № 1 за изменение на Наредбата
за – на служителите в държавната администрация,
приета с ПМС № 129 на Министерския съвет от
2012 г. 5/1.
Заразни болести, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 21 от 2005 г. за реда
за регистрация, съобщаване и отчет на – 56/38.
Здраве, Закон за изменение и допълнение на
Закона за – 1/8.
Зеленчуци и плодове, Наредба № 6 за условията
и реда за прилагане на временни извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на – 73/7;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 6 от 2014 г. за условията и реда за прилагане
на временни извънредни мерки за подпомагане
на пазара в сектора на – 87/16; 100/44.
Земеделски земи, Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването
на – 38/1.
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Земеделски и преработени земеделски продукти,
ПМС № 307 от 2013 г. за приемане на Наредба
за условията и реда за издаване на лицензии и
сертификати при внос и износ на – и контрола
върху вноса и износа на – 2/5.
Земеделски и хранителни продукти, ПМС № 337
за изменение на Наредбата за условията и реда за
избор, изпълнение и контрол на промоционални
програми за – , приета с ПМС № 34 на Министерския съвет от 2007 г. 90/17.
Земеделски производители, Закон за изменение
и допълнение на Закона за подпомагане на – 40/7.
Здравен сертификат, Наредба № 9 за определяне на реда за издаване на – за износ на продукти
и стоки със значение за здравето на човека 51/10.
Здравни дейности, Наредба за изменение и
допълнение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за определяне
на основния пакет от – , гарантиран от бюджета
на НЗОК 15/33.
Здравноосигурени лица, ПМС № 312 от 2013 г.
за изменение и допълнение на ПМС № 193 на
Министерския съвет от 2012 г. за определяне
размера на сумите, заплащани от – за посещение при лекар, лекар по дентална медицина и за
болнично лечение 2/31.
Здравословни и безопасни условия на труд, Закон
за изменение и допълнение на Закона за – 27/3.
И
Изборен кодекс, – 19/1; Закон за изменение
на – 35/4.
Избори за народни представители, ПМС № 245
за приемане на план-сметка за разходите по
подготовката и произвеждането на – през 2014 г.
67/35; ПМС № 313 за изменение на ПМС № 245
на Министерския съвет от 2014 г. за приемане
на план-сметка за разходите по подготовката и
произвеждането на – през 2014 г. 84/4.
Избори за членове на Европейския парламент,
ПМС № 74 за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на – от
Република България през 2014 г. 31/17.
Извънучилищна тренировъчна и състезателна
дейност, Наредба № 3 за организиране на – 47/10.
Изделия и технологии с двойна употреба, Закон
за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукт и, свързани с отбраната,
и на – 9/2; ПМС № 216 за приемане на Списък
на продуктите, свързани с отбраната, и Списък
на – , които подлежат на контрол при внос 64/1.
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по
труда“, ПМС № 2 за приемане на Устройствен
правилник на – 6/1.
Изпълнителна агенция по лекарствата, ПМС
№ 267 за изменение и допълнение на Устройствения правилник на – , приет с ПМС № 169 на
Министерския съвет от 2009 г. 74/31.
Изпълнителна агенция „Медицински одит“, ПМС
№ 53 за приемане на Устройствен правилник
на – 24/11.
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Изпълнителна агенция „Одит на средствата от
Европейския съюз“, ПМС № 329 за изменение на
Устройствения правилник на – към министъра на
финансите, приет с ПМС № 346 на Министерския
съвет от 2008 г. 88/20.
Имунизации, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за – в Република
България 17/40; 54/11; 92/68.
Инвестиции, ПМС № 305 от 2013 г. за допълнение на Правилника за прилагане на Закона
за насърчаване на – , приет с ПМС № 221 на
Министерския съвет от 2007 г. 2/3; ПМС № 85
за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за насърчаване на – , приет
с ПМС № 221 на Министерския съвет от 2007 г.
36/2; ПМС № 358 за допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за насърчаване на – ,
приет с ПМС № 221 на Министерс кия съвет от
2007 г. 94/7.
Инвестиционни проекти, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2001 г. за
обхвата и съдържанието на – 93/33; Наредба за
изменение на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата
и съдържанието на – 102/51.
Инвитро диагностично ветеринарномедицинско
средство, Наредба № 10 от 2013 г. за изискванията
към данните, които съдържа документацията за
издаване на сертификат за регистрация, опаковката, листовката за употреба и производството
на – , и редът за извършване на изпитването за
чувствителност 5/16.
Институт по компютърни технологии при
Министерството на вътрешните работи, ПМС
№ 11 за закриване на – 10/11.
Институт по отбрана, Правилник за изменение
и допълнение на Правилника за устройството и
дейността на – 82/32.
Интегрирана система за администриране и
контрол, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда
за създаване, поддържане, достъп и ползване
на – 22/31; Наредба за изменение на Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 105 от
2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на – 43/14.
Информационен център на Министерството
на отбраната, Правилник за устройството и
дейността на – 13/62.
К
Кадастър и имотен регистър, Закон за изменение и допълнение на Закона за – 49/2.
Канализационни системи, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-8 от
2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на – 82/34.
Капиталови буфери на банките, Наредба № 8
за – 40/56.
Квалификация по професията „Икономист“,
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 32 от 2012 г. за придобиване на – 75/16.
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Квалификация по професията „Маникюристпедикюрист“, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 56 от 2012 г. за придобиване
на – 75/26.
Кланични трупове, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2005 г. за условията
и реда за провеждане на курс за обучение и изпит
и за издаване и отнемане на свидетелство на класификатори за окачествяване на – по скалата (S)
EUROP 23/16; Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 15 от 2009 г. за окачествяване и
класификация на – от говеда, свине и овце по
скалата на Общността EUROP, докладване на
цените и проверка в кланиците 23/16.
Класифицирана информация, ПМС № 110 за
изменение на Наредбата за задължителните
общи условия за сигурност на автоматизираните
информационни системи или мрежи, в които
се създава, обработва, съхранява и пренася – ,
приета с ПМС № 99 на Министерския съвет от
2003 г. 41/4.
Климат, Закон за ограничаване изменението
на – 22/2.
Кодекс към Международната конвенция за вах
тената служба, Изменения от Манила на – и
нормите за подготовка и освидетелстване на
моряците (STCW), 1978 г. 33/18.
Кодекс на труда, Закон за изменение и допълнение на – 27/26.
Козметични продукти, Наредба № 14 за определяне на подробни правила за представяне
на информацията по чл. 19, пар. 4 на Регламент
(ЕО) № 1223/2009 относно – , изисквания за
ефикасност на слънцезащитните – и химичните
методи за проверка състава на – 68/24.
Командировъчни средства, ПМС № 309 от 2013 г.
за изменение на Наредбата за – при задграничен
мандат, приета с ПМС № 188 на Министерския
съвет от 2008 г. 2/30; ПМС № 448 за изменение
на Наредбата за – при задг раничен мандат,
приета с ПМС № 188 на Министерския съвет от
2008 г. 108/57.
Комисия за издаване или отказ за издаване на
разрешение за извършване на развъдна дейност от
развъдните организации, Правилник за организацията и дейността на – 24/18.
Комисия за защита на конкуренцията, Инструкция № I-4 за взаимодействие между Държавната
агенция „Национална сигурност“ и – 64/8.
Комисия за защита на личните данни, Правилник за изменение и допълнение на Правилника за
дейността на – и на нейната администрация 46/7.
Комисия за отнемане на незаконно придобито
имущество, Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността
на – и на нейната администрация 28/7.
Комисия за публичен надзор над регистрираните
одитори, Правилник за изменение и допълнение
на Правилника за дейността на – 56/9; 71/1.
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Комисия за финансов надзор, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за
воденето и съхраняването на регистрите от – и за
подлежащите на вписване обстоятелства 68/108;
Наредба за изменение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за
воденето и съхраняването на регистрите от – и
за подлежащите на вписване обстоятелства 90/74.
Конвенци я, Изменен и я на п ри ложен ие т о
към Международната – за вахтената служба и
нормите за подготовка и освидетелстване на
моряците, 1978 г. 17/16; Закон за денонсиране на
Европейската – за законовата защита на услуги,
базирани на или представляващи условен достъп
62/2; – за Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа 87/1.
Конвойна дейност, Инструкция № 8121з-794 за
организацията и реда за осъществяване на – в
Министерството на вътрешните работи 93/17.
Консулски длъжностни лица, ПМС № 255 за
допълнение на Наредбата относно реда за назначаване и приемане на почетни (нещатни) – ,
приета с ПМС № 311 на Министерския съвет от
2003 г. 72/9.
Конституционен съд, Правилник за изменение
и допълнение на Правилника за организацията
на дейността на – 50/4.
Кораби, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 22 от 2008 г. за техническ ите изисквания към – , плаващи по вътрешните водни
пътища 16/38; ПМС № 73 за изменение и допълнение на Наредбата за трудовите и непосредствено
свързани с тях отношения между членовете на
екипажа на – и корабопритежателя, приета с
ПМС № 226 на Министерския съвет от 2003 г.
32/6; Наредба за изменение на Наредба № 20
от 2011 г. относно правилата за безопасност и
стандартите за пътническите – 93/61; Наредба за
изменение на Наредба № 54 от 2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието
на оборудването на морските – 98/33; ПМС № 374
за приемане на Наредба за условията и реда за
постигане сигурността на – , пристанищата и
пристанищните райони 99/11.
Кредитни институции, Закон за изменение
и допълнение на Закона за – 27/9; Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 20 от
2009 г. за издаване на одобрения по чл. 11, ал. 3
от Закона за – 40/67.
Културни ценности, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № Н-12 от 2012 г. за реда
за идентифициране, деклариране, предоставяне
на статут и за определяне на категорията на
недвижимите – , за достъпа и подлежащите на
вписване обстоятелства в Националния регистър
на недвижимите – 11/18; Наредба № 2 за реда
за издаване на разрешения за износ, временен
износ и временно изнасяне на движими – и
на сертификата по чл. 128, ал. 3 от Закона за
културното наследство за изнасяне и временно
изнасяне 28/30; Наредба № Н-4 за условията и
реда за представяне на – 28/44.
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Л
Лекарствени продукти, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за
условията и реда за предписване и отпускане
на – 15/33; 68/96; 95/21; Закон за изменение и
допълнение на Закона за – в хуманната медицина
18/2; Условия и ред за сключване на договори
за отпускане и заплащане на – по чл. 262, ал. 6,
т. 1 от Закона за – в хуманната медицина, на
медицински изделия и на диетични храни за
специални медицински цели, заплащани напълно
или частично от НЗОК 30/61; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за
условията и реда за заплащане на – по чл. 262,
ал. 5, т. 1 от Закона за – в хуманната медицина,
на медицински изделия и на диетични храни за
специални медицински цели 48/10; Условия и ред
за изменение и допълнение на Условия и ред за
сключване на договори за отпускане и заплащане
на – по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за – в хуманната медицина, на медицински изделия и на
диетични храни за специални медицински цели,
заплащани напълно или частично от НЗОК 52/14;
85/14; ПМС № 233 за изменение и допълнение
на Наредбата за условията, правилата и реда
за регулиране и регистриране на цените на – ,
приета с ПМС № 97 на Министерския съвет от
2013 г. 66/6; ПМС № 315 за изменение и допълнение на Правилника за условията и реда за
работа на Комисията по прозрачност по Закона
за – в хуманната медицина, приет с ПМС № 300
на Министерския съвет от 2007 г. 84/6; ПМС
№ 348 за изменение и допълнение на Наредбата
за условията, правилата и реда за регулиране
и регистриране на цените на – , приета с ПМС
№ 97 на Министерския съвет от 2013 г. 92/61;
ПМС № 441 за изменение на ПМС № 233 на
Министерския съвет от 2014 г. за изменение и
допълнение на Наредбата за условията, правилата
и реда за регулиране и регистриране на цените
на – , приета с ПМС № 97 на Министерския съвет
от 2013 г. 107/106.
Летища, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 14 от 2012 г. за – и летищното
осигуряване 48/38.
Летищна сигурност, Инструкция № 8121з-891
за наблюдението на държавната граница на Република България, специфичната охранителна
дейност за участие в мерките за постигане на – в
обществените зони и периметъра на летищата и
прилагане на компенсиращи мерки 101/14.
Лечебни заведения, Закон за допълнение на
Закона за – 47/2.
Ликвидност на банките, Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 11 от 2007 г. за управлението и надзора върху – 40/66.
Лични данни, Инструкция № 8121з-748 за определяне на срокове за съхранение на – , обработвани
в Министерството на вътрешните работи във
връзка с провеждане на наказателно производство
по реда на Наказателно-процесуалния кодекс и на
проверки за наличие на данни за престъпления
от общ характер 88/42.
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Лични кадрови дела, Инструкция № 8121з-532
за реда за съхраняване и ползване на – на служителите от Министерството на вътрешните
работи 78/26.
Линия на бедност, ПМС № 334 за определяне
размера на – за страната за 2015 г. 89/4.
Лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност, Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № Н-19 от 2008 г. за условията и реда
за освобождаване на – или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца
с трайни увреждания до 18-годишна възраст и
до завършване на средно образование, но не покъсно от 20-годишна възраст, от винетни такси
при ползване на републиканските пътища 30/55.
Лица, зависими към опиоиди, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2012 г. за
условията и реда за осъществяване на програми
за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти
на – 3/81.
М
Магнитни станции, Наредба № Н-8 за мрежата
от – на територията на Република България 97/40.
Материално подпомагане, Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 1 от 2011 г. за условията и реда за – в Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната и Българската армия 95/25.
Медицинска експертиза, ПМС № 179 за изменение и допълнение на Правилника за устройството
и организацията на работа на органите на – и
на регионалните картотеки на – , приет с ПМС
№ 83 на Министерския съвет от 2010 г. 55/10.
Медицинска помощ, ПМС № 94 за приемане
на методики за остойностяване и за заплащане
на – по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното
осигуряване 37/15.
Медицински изделия, Методика за условията
и реда за договаряне на стойността на – , предназначени за заболявания, включени в списъка
по наредбата по чл. 45, ал. 3 ЗЗО, и на – , които
се заплащат в условията на болнична медицинска   помощ 3/107; ПМС № 275 за изменение и
допълнение на Наредбата за условията и реда за
съставяне на списък на – по чл. 30а от Закона
за – и за определяне на стойността, до която те се
заплащат, приета с ПМС № 364 на Министерския
съвет от 2011 г. 76/4.
Медицински изисквания за работа, Наредба
№ 8121з-345 за определяне на – в Министерството
на вътрешните работи 66/85.
Медицински стандарт „Акушерство и гинекология“, Наредба № 12 за утвърждаване на – 66/20;
Наредба № 19 за утвърждаване на – 106/59.
Медицински стандарт „Вирусология“, Наредба
№ 5 от 2013 г. за утвърждаване на – 2/120.
Медицински стандарт „Имунологична подготовка при трансплантация на органи, тъкани и
клетки“, Наредба № 18 за утвърждаване на – 70/14.
Медицински стандарт „Нервни болести“, Наредба № 2 за утвърждаване на – 15/8.
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Медицински стандарт „Кардиология“, Наредба
за изменение на Наредба № 2 от 2010 г. за утвърждаване на – 32/22.
Медицински стандарт „Клинична лаборатория“,
Наредба № 1 за утвърждаване на – 13/46.
Медицински стандарт „Клинична токсикология“,
Наредба № 17 за утвърждаване на – 69/20.
Медицински стандарт „Неонатология“, Наредба
№ 13 за утвърждаване на – 66/44.
Медицински стандарт „Нефрология“, Наредба
№ 4 за утвърждаване на – 28/10.
Медицински стандарт „Нуклеарна медицина“,
Наредба № 11 за утвърждаване на – 56/10; Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 11 от
2014 г. за утвърждаване на – 106/97.
Медицински стандарт „Педиатрия“, Наредба
№ 3 за утвърждаване на – 15/23.
Медицински стандарт „Ревматология“, Наредба
№ 15 за утвърждаване на – 66/66.
Медицински стандарт „Урология“, Наредба № 4
от 2013 г. за утвърждаване на – 2/100.
Междуведомствена комисия за възстановяване и
подпомагане към Министерския съвет, ПМС № 59
за изменение и допълнение на Правилника за
организацията и дейността на – , приет с ПМС
№ 58 на Министерския съвет от 2010 г. 25/18.
Международна статистическа класификация на
болестите и проблемите, свързани със здравето –
десета ревизия, Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изменение и допълнение на
Наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на – 106/96.
Международно сътрудничество за развитие,
ПМС № 371 за допълнение на ПМС № 234 на
Министерския съвет от 2011 г. за политиката на
Република България на участие в – 97/28.
Меморандум, – за сътрудничество в областта
на европейската и евроа тлантическата интеграция меж ду правителството на Република
Бъ л гари я и п ра ви т елс т во т о на Черна г ора
16/23;  – в обл астта на европейската интеграция
и в рамките на Комисията НАТО – Украйна
между Министерств ото на външните работи
на Републ ика България и Министерството на
външните работи на Украйна 32/14; – във връзка
с участието в Европейски експертен център за
публично-частно партньорство (Еuropian РРР
ехреrtise сеntre – ЕРЕС) между Европейската
инвестиционна банка, Комисията на европейските общности, Федералното министерство на
финансите на Република Австрия, Федералното
министерство на транспорта, строителството и
градските въпроси на Федерална република Германия, Експертния център по публично-частно
партньорство на Фламандското правителство,
Министерството на икономиката, индустрията и
заетостта на Френската република, Парпублика
С.А. Португалия, Датските власти за предприятия
и строителство, „Малтийска компания за управление на инвестициите“ – ООД, Министерството на
икономиката и финансите на Република Гърция,
Министерството на финансите на Република
България, Министерството на финансите на Репу-
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блика Финландия, Министерството на финансите
на Република Ирландия, Министерството на финансите на Република Латвия, Министерството
на финансите на Република Литва, Министерството на финансите на Кралство Нидерландия,
Министерството на икономиката на Република
Полша, Министерството на финансите на Република Словения, Министерството на финансите
на Словашката република, Бюрото за планиране
на Република Кипър, правителството на Уелс
и Техническото звено за проектно финансиране към Министерския съвет на Италианската
република 32/16; – между Министерствот о на
вътрешните работи на Републ ика България и
Министерството на вътрешните работи на Република Сърбия за сътрудничество в областта на
вътрешнов едомствения контрол 36/21.
Меморандум за разбирателство, – между Министерството на културата на Република България
и Министерството на културата на Китайската
народна република относно взаимно създаване
на културни центрове 14/21; – между министъра
на националната отбрана на Република Полша,
Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Хърватия, Министерството на отбраната на
Чешката република, Федералното министерство
на отбраната на Федерална република Германия,
министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на националната отбрана
на Румъния, Министерството на отбраната на
Словашката република и Щаба на Върховния
командващ на Съюзното командване на НАТО
по трансформацията относно функционалните им
отношения, касаещи Военнополицейския център
за усъвършенстване на НАТО (Функционален
меморан д у м на Военнополицейск и я цент ър
за усъвършенстване на НАТО) 17/34; – между
правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати
относно финансирана от Съединените американски щати техническа помощ 18/97; – между
Министерството на отбраната на Република
България и министъра на отбраната на Кралство
Белгия за сътрудничество в областта на отбраната
и военните отношения 21/14; – между Министерството на отбраната на Република България
и Министерството на отбраната на Република
Латвия за сътрудничество в областта на отбраната
51/9; – за икономическо сътрудничество между
Министерството на икономиката и енергетиката
на Република България и Комисията за развитие
и реформи на провинция Анхуей, Китайска народна република 69/9; – между Министерството
на здравеопазването на Република България
и Световната здравна организация, чрез своя
Регионален офис за Европа, за изпълнението
на Програма BG07 „Инициативи за обществено
здраве“, финансирана от Норвежкия финансов
механизъм и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009/2014 г.
81/28; – между правителств ото на Република
България и правителството на Румъния относно
извършване на проучвания за изграждане на нови
мостови съоръжения на река Дунав 94/51; – по
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отношение сът рудничеството в област та на
селското стопанство между Министерството на
земедел ието и храните на Република Бълг ария
и Министерството на селскот о стопанство на
Азербайджанската република 105/38.
Мерки срещу изпирането на пари, ПМС № 378
за допълнение на Правилника за прилагане на
Закона за – , приет с ПМС № 201 на Министерския съвет от 2006 г. 101/7.
Месечно възнаграждение, ПМС № 214 за определяне размера на – на държавните служители – стажанти по Закона за Министерството на
вътрешните работи 63/3.
Местно самоуправление и местна администрация, Закон  за изменение и допълнение на Закона
за – 1/19.
Минимална работна заплата, ПМС № 419 за
определяне на нови размери на – за страната
105/37.
Министерски съвет, ПМС № 147 за изменение
на Устройствения правилник на – и на неговата
администрация, приет с ПМС № 229 на Министерския съвет от 2009 г. 49/24; ПМС № 190 за
изменение и допълнение на Устройствения правилник на – и на неговата администрация, приет
с ПМС № 229 на – от 2009 г. 58/35; ПМС № 244 за
изменение и допълнение на Устройствения правилник на – и на неговата администрация, приет
с ПМС № 229 на – от 2009 г. 67/33; ПМС № 368
за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на – и на неговата админ истрация,
приет с ПМС № 229 на – от 2009 г. 94/49; ПМС
№ 445 за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области на
политики/бюджетни програми по бюджета на – за
2014 г. 107/107.
Министерство на външните работи, ПМС № 7 за
увеличаване разходите по бюджета на – за 2014 г.
9/7; ПМС № 227 за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по
области на политики по бюджета на – за 2014 г.
63/10; ПМС № 391 за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политики по бюджета на – за
2014 г. 102/41.
Министерство на вътрешните работи, ПМС
№ 13 за одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на – за 2014 г. 11/4; Инструкция за
изменение и допълнение на Инструкция № М-3 от
2011 г. за взаимодействие между Министерството
на отбраната и – 14/38; ПМС № 90 за одобряване
на допълнителен трансфер по бюджета на – за
2014 г. 36/16; Закон за – 53/2; ПМС № 207 за приемане на Правилник за устройството и дейността
на – 60/5; Наредба № 8121з-310 за преназначаване
на държавните служители в – 60/48; Наредба
№ 8121з-311 за реда за прекратяване на служебното правоотношение на държавните служители
в – 60/51; Наредба № 8121з-344 за назначаване на
държавна служба в – 64/62; Наредба № 8121з-347
за условията и реда за награждаване на служителите на – 67/37; Инструкция № 8121з-464 за
реда и условията за извършване на проверки по
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чл. 81, ал. 1 и 2 и чл. 83, ал. 1 от Закона за – от
полицейските органи 74/47; Инструкция № 8121з582 за определяне вида, условията и реда за издаване, ползване, подмяна, отчет, съхранение и
унищожаване на служебните карти, други карти
и пропуски в – 82/21; Наредба № 8121з-617 за изискванията към извънщатните сътрудници на – ,
реда за вписването им, техните функции и ред
за координация и ръководство на дейността им
84/9; Наредба № 8121з-648 за реда за употреба на
помощни средства от органите на – 84/12; Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 8121з310 от 2014 г. за преназначаване на държавните
служители в – 87/16; Инструкция за отменяне на
Инструкция № Iз-1863 от 2009 г. за реда за издаване на удостоверителни документи за досъдебни
производства в – 87/16; Наредба за изменение на
Наредба № 8121з-310 от 2014 г. за преназначаване на държавните служители в – 104/21; ПМС
№ 431 за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области на
политики и бюджетни програми по бюджета
на – за 2014 г. 106/28.
Министерство на енергетиката, ПМС № 447
за приемане на Устройствени правилници на
Министерството на икономиката, на – и на Министерството на туризма 108/2.
Министерство на здравеопазването, ПМС
№ 302 за изменение и допълнение на Устройствения правилник на – , приет с ПМС № 149
на Министерския съвет от 2013 г. 81/17; ПМС
№ 442 за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области на
политики/бюджетни програми по бюджета на – за
2014 г. 107/106.
Министерство на земеделието и храните, ПМС
№ 394 за изменение и допълнение на Устройствения правилник на – , приет с ПМС № 188 на
Министерския съвет от 2013 г. 103/5.
Министерство на инвестиционното проектиране, ПМС № 342 за одобряване на промени на
утвърдените разходи по области на политики
и по други бюджетни програми по бюджета
на – за 2014 г. 92/23; ПМС № 389 за определяне
на ликвидационна комисия за извършване на
ликвидацията на закритото – 102/40.
Министерство на икономиката, ПМС № 447
за приемане на Устройствени правилници на – ,
на Министерството на енергетиката и на Министерството на туризма 108/2.
Министерство на икономиката и енергетиката, ПМС № 319 за одобряване на вътрешно
компенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политики по бюджета на – за
2014 г. 84/8.
Министерство на културата, ПМС № 360 за
одобряване на вътрешнокомпенсирани промени
на утвърдените разходи по области на политики/
бюджетни програми по бюджета на – за 2014 г.
94/8; ПМС № 422 за приемане на Устройствен
правилник на – 106/8.
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Министерство на младежта и спорта, ПМС
№ 385 за изменение и допълнение на Устройствения правилник на – , приет с ПМС № 142 на
Министерския съвет от 2013 г. 102/7.
Министерство на образованието и науката,
ПМС № 140 за одобряване на промени на утвърдените разходи по области на политики по бюджета
на – за 2014 г. 49/13; ПМС № 365 за изменение
на Устройствения правилник на – , приет с ПМС
№ 11 на Министерския съвет от 2010 г. 94/39.
Министерство на околната среда и водите, ПМС
№ 397 за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области на
политики/бюджетни програми по бюджета на – за
2014 г. 103/18.
Министерство на отбраната, ПМС № 5 за
приемане на Устройствен правилник на – 8/90;
Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № М-3 от 2011 г. за взаимодействие
между – и Министерството на вътрешните работи 14/38; Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 1 от 2011 г. за условията и реда
за материално подпомагане в – , структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната и
Българската армия 44/39; ПМС № 307 за одобряване на промени на утвърдените разходи по
области на политики по бюджета на – за 2014 г.
82/12; ПМС № 382 за одобряване промени на
утвърдените разходи по области на политики
по бюджета на – за 2014 г. 102/4; ПМС № 430 за
одобряване на вътрешнокомпенсирани промени
на утвърдените разходи по области на политики
по бюджета на – за 2014 г. 106/27.
Министерство на правосъдието, ПМС № 401 за
одобряване на вътрешнокомпенсирани промени
на утвърдените разходи по области на политики/
бюджетни програми по бюджета на – за 2014 г.
103/24; ПМС № 424 за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политики/бюджетни програми по
бюджета на – за 2014 г. 106/25.
Министерство на регионалното развитие, ПМС
№ 163 за одобряване на промени на утвърдените
разходи по области на политики и по други бюджетни програми по бюджета на – за 2014 г. 52/12.
Министерство на регионалното развитие и
благоустройството, ПМС № 388 за приемане на
Устройствен правилник на – 102/11.
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ПМС № 199 за
одобряване на вътрешнокомпенсирани промени
на утвърдените разходи по области на политики/
бюджетни програми по бюджета на – за 2014 г.
59/18; ПМС № 428 за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политики/бюджетни програми по
бюджета на – за 2014 г. 106/26.
Министерство на труда и социалната политика,
ПМС № 418 за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на – за 2014 г. 105/37.
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Министерство на туризма, ПМС № 447 за
приемане на Устройствени правилници на Министерството на икономиката, на Министерството
на енергетиката и на – 108/2.
Министерство на финансите, ПМС № 376
за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на – , приет с ПМС № 249 на Министерския съвет от 2009 г. 100/4; ПМС № 404 за
одобряване на вътрешнокомпенсирани промени
на утвърдените разходи по области на политики/
бюджетни програми по бюджета на – за 2014 г.
103/26; ПМС № 444 за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политики/бюджетни програми по
бюджета на – за 2014 г. 107/107.
Митнически органи, Наредба № H-1 за специфичните изисквания и контрола, осъществяван
от – върху средствата за измерване и контрол на
акцизни стоки 8/142.
Младежки дейности, Наредба № 4 за условията
и реда за финансово подпомагане на – 62/16.
Морски лица, Наредба № Н-11 за определяне
на изискванията за здравословна годност на – в
Република България 41/51; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2012 г. за
компетентност на – в Република България 84/15.
Моторни превозни средства, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 37 от 2002 г. за
условията и реда за обучение на кандидатите за
придобиване на правоспособност за управление
на – и условията и реда за издаване на разрешение
за тяхното обучение 31/27; Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 38 от 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на
кандидати за придобиване на правоспособност
за управление на – и реда за провеждане на проверочните изпити 31/35; Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 3 от 2008 г.
за организиране и провеждане на изпитите на
кандидатите за придобиване на правоспособност
за управление на – 31/51; Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № I-157 от 2002 г. за
условията и реда за издаване на свидетелство за
управление на – , отчета на водачите и тяхната
дисциплина 35/17; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране
от движение на – и ремаркета, теглени от тях, и
реда за предоставяне на данни за регистрираните
пътни превозни средства 45/15; Наредба за отменяне на Наредба № I-167 от 2002 г. за условията
и реда за взаимодействие между контролните
органи на Министерството на вътрешните работи, застрахователните компании и Агенцията за
застрахователен надзор при настъпване на застрахователни събития, свързани с – 69/10; Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 117 от
2005 г. за одобряване типа на нови – от категория
L 72/28; Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 125 от 2005 г. за одобряване типа на
нови – от категория L по отношение монтирането
на устройства за осветяване и светлинна сигнализация 72/29; Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 130 от 2005 г. за одобряване типа
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на определени компоненти за нови – от категория
L и одобряване типа на нови моторни превозни
средства от категория L по отношение на определени характеристики 72/39; Наредба № 49 за
задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2
от Кодекса за застраховането и за методиката за
уреждане на претенции за обезщетение на вреди,
причинени на – 90/62.
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Национален институт за помирение и арбитраж, Правилник за изменение на Правилника
за устройството и дейността на – 39/9.
Национален институт на правосъдието, Правилник за изменение и допълнение на Правилника
за организацията на дейността на – и на неговата
администрация 79/11.

Н

Национален литературен музей, Правилник за
устройството и дейността на – 79/9.

Наводнения, Инструкция № 8121з-915 за условията и реда за осъществяване на оперативна
защита при – 101/58.

Национален музей на българското изобразително
изкуство, Правилник за устройството и дейността
на – 44/30.

Надзор на консолидирана основа, Наредба за
отменяне на Наредба № 12 от 2007 г. за – 40/67.

Национален номерационен план, Решение № 189
за изменение на – 42/56.

Наказания и задържане под стража, Правилник
за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за изпълнение на – 20/19.

Национален осигурителен институт, Правилник за организацията и дейността на – 8/182;
Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на – 87/16.

Наказателно производство, Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на лица,
застрашени във връзка с – 21/1.
Наказателно-процесуален кодекс, Закон за изменение и допълнение на – 21/4.
Наркотични вещества, Наредба № 6 за условията и реда за осъществяване на програми за
превенция на употребата на – 35/18; Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 7 от
2011 г. за условията и реда за осъществяване на
програми за намаляване на вредите от употребата на – 44/33.
Народна просвета, ПМС № 113 за изменение и
допълнение на Правилника за прилагане на Закона
за – 43/2; Наредба за изменение на Наредба № 3
от 2008 г. за нормите за преподавателска работа и
реда за определяне на числеността на персонала
в системата на – 63/52; Наредба за изменение на
Наредба № 1 от 2010 г. за работните заплати на
персонала в звената от системата на – 71/1; ПМС
№ 262 за допълнение на Правилника за прилагане
на Закона за – 74/7.
Народно събрание, Правилник за организацията
и дейността на – 97/2.
Научноизследователски институт по криминалистика и криминология, Правилник за устройството и дейността на – 13/34; Правилник за
устройството и дейността на – 82/13.
НАТО, ПМС № 24 за одобряване на допълнителни разходи за отбелязване през 2014 г. на
10-годишнината от членството на Република
България в – 15/4.
Национален доверителен екофонд, ПМС № 301
за изменение и допълнение на Наредбата за
устройството и дейността на – , приета с ПМС
№ 96 на Министерския съвет от 2004 г. 81/16.
Национален институт за недвижимо културно
наследство, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № Н-3 от 2012 г. за създаването,
съдържанието, поддържането, съхраняването и
използването на Националния документален архив
на – и научния архив на музеите 11/17.

Национален план за инвестиции за периода
2013/2020 г., ПМС № 75 за приемане на Наредба
за организацията и контрола по изпълнението
на – 31/19.
Национален рамков договор, – за медицинските
дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2014 г.
3/24; – за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския
зъболекарски съюз за 2014 г. 3/67; Договор за
изменение и допълнение на – за медицинските
дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за
2014 г. 41/4.
Национален съвет по демографска политика към
Министерския съвет, ПМС № 138 за създаване
на – 48/7.
Национален съвет по превенция на синдрома на
придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции, ПМС № 250
за преобразуване на Националния комитет по
профилактика на синдрома на придобитата
имунна недостатъчност и полово предавани болести в – 70/2.
Национален съвет по равнопоставеността на
жените и мъжете към Министерския съвет, ПМС
№ 108 за изменение на ПМС № 313 на Министерския съвет от 2004 г. за създаване на – 42/15.
Национален контратерористичен център, ПМС
№ 191 за създаване на – 59/5.
Национален фонд „Култура“, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-5 от 2007 г.
за условията и реда на провеждане на конкурси
за предоставяне на средства от – 40/42.
Национален център „Европейски младежки програми и инициативи“, ПМС № 150 за закриване
на – към министъра на младежта и спорта 50/13.
Национален център по обществено здраве и
анализи, Правилник за изменение и допълнение
на Правилника за устройството и дейността
на – 66/19.
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Национална здравноосигурителна каса, Договор
№ РД-НС-01-4 от 2013 г. за приемане на обеми
и цени на медицинската помощ за 2014 г. между – и Българския лекарски съюз 3/83; Договор
№ РД-НС-01-5 от 2013 г. за приемане на обеми и
цени на денталната помощ за 2014 г. между – и
Българския зъболекарски съюз 3/103; Закон за
изменение и допълнение на Закона за бюджета
на – за 2014 г. 67/2; 98/13; Закон за бюджета
на – за 2015 г. 107/3.
Национална млечна квота, Наредба за изменение на Наредба № 23 от 2007 г. за управление
на – 46/8; ПМС № 142 за изменение и допълнение
на Наредбата за реда за плащане на вноската
при превишение на – , приета с ПМС № 187 на
Министерския съвет от 2008 г. 49/15.
Национална програма по пчеларство за периода
2014/2016 г., Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 9 от 2013 г. за условията и реда за
прилагане на мерките от – 89/38.
Национална програма за подпомагане на лозаровинарския сектор за периода 2014/2018 г., Наредба
№ 2 за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по – 34/26; Наредба за изменение
на Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за
предоставяне на финансова помощ по – 60/52;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 2 от 2014 г. за условията и реда за предоставяне
на финансова помощ по – 89/45.
Национална разузнавателна служба, Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция
№ Я-966 от 2010 г. за военната служба в – 87/17.
Национална сигурност, ПМС № 439 за допълнение на ПМС № 181 на Министерския съвет от
2009 г. за определяне на стратегическите обекти
и дейности, които са от значение за – 107/104.
Национална Шенгенска информационна система,
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 2727 от 2010 г. за организацията и функционирането на – на Република България 37/75.
Национални музеи, ПМС № 440 за преобразуване на – 107/105.
Национални програми за развитие на средното
образование за 2014 г., ПМС № 205 за одобряване на
допълнителни трансфери за 2014 г. за финансово
осигуряване на дейности по – , одобрени с Решение
№ 221 на Министерския съвет от 2014 г. 61/89.
Национално бюро за контрол на специалните
разузнавателни средства, Правилник за дейността
на – и неговата администрация 13/74.
Национално бюро за правна помощ, ПМС № 324
за изменение и допълнение на Правилника за
устройството и дейността на – , приет с ПМС
№ 4 на Министерския съвет от 2006 г. 86/7.
Негеографски номера, Решение № 722 за изменение и допълнение на Функционални спецификации за осъществяване на преносимост
на – при промяна на доставчика, предоставящ
съответната услуга 100/52.
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Незаконни строежи, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 13 от 2001 г. за принудителното изпълнение на заповеди за премахване
на – или части от тях от органите на Дирекцията
за национален строителен контрол 20/31.
Нефт и нефтопродукти, Наредба № 1 за
проверките, извършвани от Държавна агенция
„Държавен резерв и военновременни запаси“ по
Закона за запасите от – 69/33.
Номера, адреси и имена, Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 1 от 2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по
първично и вторично предоставяне за ползване,
резервиране и отнемане на – 28/50.
Нормативни актове на Министерския съвет,
ПМС № 39; за допълнение на – 21/4;
ПМС № 56; ПМС № 189; ПМС № 193; ПМС
№ 168; ПМС № 325; за изменение на – 24/31; 77/56;
77/59; 55/2; 86/7.
ПМС № 9; ПМС № 12; ПМС № 21; ПМС № 58;
ПМС № 149; ПМС № 178; ПМС № 181; ПМС № 236;
ПМС № 277; ПМС № 280; ПМС № 287; ПМС
№ 303; ПМС № 326; ПМС № 327; ПМС № 377;
ПМС № 393; за изменение и допълнение на – 10/9;
10/13; 14/12; 27/45; 50/9; 55/10; 57/14; 66/10; 76/6;
76/10; 79/2; 81/22; 88/2; 88/13; 101/3; 102/42.
ПМС № 91; за отменяне на – 38/4.
Нотариуси, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 36 от 1998 г. за условията и реда
за провеждане на конкурсите за – 50/24.
О
Областни администрации, ПМС № 51 за изменение и допълнение на Устройствения правилник
на – , приет с ПМС № 121 на Министерския съвет
от 2000 г. 23/12.
Обменни бюра, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2003 г. за условията и
реда за вписване в регистъра и изискванията към
дейността на – 36/31.
Обща програма „Солидарност и управление на
миграционните потоци“, ПМС № 352 за изменение
и допълнение на Методологията за определяне
на финансови корекции във връзка с нарушения,
установени при възлагането и изпълнението на
обществени поръчки и на договори по проекти,
съфинансирани от Структурните фондове, Кохезионния фонд на Европейския съюз, Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони,
Европейския фонд за рибарство и фондовете от – ,
приета с ПМС № 134 на Министерския съвет от
2010 г. 93/14.
Обществен ред при провеждане на мероприятия, Инструкция № 8121з-988 за осигуряване
на – 106/48.
Обществени поръчки, Закон за изменение и
допълнение на Закона за – 40/10; ПМС № 415
за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за – , приет с ПМС № 150
на Министерския съвет от 2006 г. 104/4.
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Общини, ПМС № 117 за приемане на Наредба
за условията, реда и критериите за предоставяне
на средства на – в затруднено финансово състоя
ние за 2014 г. 42/48.
Овце и кози, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 52 от 2006 г. за здравните
изисквания към – при придвижването или транспортирането им между Република България и
държавите – членки на Европейския съюз, за
определяне на здравния статус на обектите, от
които произхождат, и допълнителните гаранции
за здравния статус на тези обекти 48/21.
Оперативни програми, ПМС № 119 за приемане
на национални правила за допустимост на разходите по – , съфинансирани от Европейския фонд
за регионално развитие, Европейския социален
фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и
от Европейския фонд за морско дело и рибарство,
за финансовата рамка 2014/2020 г. 44/8.
Оперативна програма за развитие на сектор
„Рибарство“, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 21 от 2009 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по мярка 1.1. „Безвъзмездна финансова помощ за
постоянно прекратяване на риболовни дейности“
по Приоритетна ос № 1 „Мерки за приспособяване
на българския риболовен флот“ от – на Република България, финансирана от Европейския фонд
за рибарство за Програмен период 2007/2013 г.
11/17; Наредба за допълнение на Наредба № 7
от 2012 г. за условията и реда за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.6.
„Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“ по Приоритетна
ос № 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни
водоеми, преработка и маркетинг на продукти
от риболов и аквакултура“ от – (2007/2013 г.)
(ОПРСР) на Република България, финансирана
от Европейския фонд за рибарство (ЕФР) на ЕС
11/17; Наредба за допълнение на Наредба № 6
от 2012 г. за условията и реда за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.1.
„Произв одствени инвестиции в аквакултурата“
по Приоритетна ос № 2 „Аквакултура, риболов
във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг
на продукти от риболов и аквакултура“ от – на
Република България, финансирана от Европейския
фонд за рибарство за програмен период 2007/2013 г.
12/34; Наредба за допълнение на Наредба № 10
от 2012 г. за условията и реда за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.3.
„Инвестиции за реконструкция и модернизация на
рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и покрити лодкостоянки“ от Приоритетна ос
№ 3 „Мерки от общ интерес“ от – на Република
България, финансирана от Европейския фонд
за рибарство за програмен период 2007/2013 г.
12/34; Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 16 от 2012 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по мярка 3.5. „Пилотни проекти“ по Приоритетна
ос № 3 „Мерки от общ интерес“ от – на Република България, финансирана от Европейския фонд
за рибарство за Програмен период 2007/2013 г.
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34/58; Наредба за изменение на Наредба № 21
от 2009 г. за условията и реда за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.1.
„Безвъзмездна финансова помощ за постоянно
прекратяване на риболовни дейности“ по приоритетна ос № 1 „Мерки за приспособяване на
българския риболовен флот“ от – на Република
България, финансирана от Европейския фонд
за рибарство за програмен период 2007/2013 г.
48/33; Наредба за изменение на Наредба № 15
от 2010 г. за условията и реда за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1.
„Развитие на рибарските области“, подмярка 4.1.А.
„Финансова подкрепа за прилагане на местните
стратегии за развитие и покриване на текущите
разходи на рибарските групи“ по Приоритетна
ос № 4 „Устойчиво развитие на рибарските области“ от – на Република България, финансирана
от Европейския фонд за рибарство за програмен
период 2007/2013 г. 96/3.
Оперативна програма ,,Регионално развитие“
2007/2013 г., ПМС № 299 за изменение на ПМС
№ 103 на Министерския съвет от 2013 г. за предоставяне на допълнителна финансова помощ
чрез бюджета на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството за осигуряване
участието на собственици на самостоятелни
жилищни обекти в многофамилни жилищни
сгради, одобрени по проект BG161PO001-1.2.01-0001
„Енергийно обновяване на българските домове“
по – 81/8.
Операции по издирване и спасяване, Инструкция
№ 8121з-955 за условията и реда за осъществяване
на – 104/26.
Органи, тъкани и клетки, Наредба № 8 за условията и реда за внос, износ и обмен на – 41/29.
Оръжия, Закон за ратифициране на Договора
за търговия с – 26/4.
Осигурителни вноски, ПМС № 28 за изменение
на Наредбата за елементите на възнаграждението
и за доходите, върху които се правят – , приета
с ПМС № 263 на Министерския съвет от 1999 г.
17/2; ПМС № 31 за изменение и допълнение на
Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на
задължителните – и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“,
приета с ПМС № 291 на Министерския съвет от
2005 г. 17/8.
Осигурителни каси, ПМС № 29 за изменение
на Наредбата за – , приета с ПМС № 89 на Министерския съвет от 2001 г. 17/2.
Основен пакет от здравни дейности, гарантиран
от бюджета на НЗОК, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на – 95/20; 106/96.
Осиновяване, Наредба № 2 за условията и реда
за издаване и отнемане на разрешение за посредничество при международно – и за осъществяване
и прекратяване на дейността на акредитираните
организации 91/15; Наредба № 3 за условията
и реда за водене на регистрите при международно – и даване на съгласие от министъра на
правосъдието 91/25.
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Отпадъци, ПМС № 310 от 2013 г. за отменяне
на ПМС № 207 на Министерския съвет от 2010 г.
за определяне на размера и реда за отчисленията
по чл. 71е от Закона за управление на – 2/30;
Наредба № 1 за реда и образците, по които се
предоставя информация за дейностите по – , както и реда за водене на публични регистри 51/18;
ПМС № 195 за приемане на Наредба за реда и
начина за изчисляване на размера на финансовата гаранция или еквивалентна застраховка и
за предоставяне на годишни справки-декларации
при трансграничен превоз на – 59/8; Наредба № 2
за класификация на – 66/154.
Официална сортова листа на Република България, Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 7 от 2013 г. за условията и реда за
сортоизпитване, признаване, вписване и отписване
на сортовете растения във и от – 34/69.
П
Парникови газове, ПМС № 261 за приемане
на Наредба за реда и начина за организиране на
националните инвентаризации на емисиите на
вредни вещества и – в атмосферата 74/2; ПМС
№ 265 за приемане на Наредба за реда и начина
за издаване и преразглеждане на разрешителни
за емисии на – от инсталации и за осъществяване
на мониторинг от операторите на инсталации и
авиационните оператори, участващи в Европейската схема на търговия с емисии 74/13; ПМС
№ 266 за приемане на Наредба за реда и начина
на администриране на Националния регистър за
търговия с квоти за емисии на – 74/24.
Патентно ведомство, Устройствен правилник
на – 9/14; 76/13.
Патрулно-постова дейност, И нс т ру к ц и я
№ 8121з-929 за – 102/51.
Пенсии, ПМС № 47 за изменение и допълнение
на Наредбата за – и осигурителния стаж, приета
с ПМС № 30 на Министерския съвет от 2000 г.
23/7; ПМС № 60 за одобряване на допълнителен
трансфер за изплащане на еднократна добавка
към – за април 2014 г. 25/20.
Пенсионно осигуряване, Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 33 от 2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за
допълнително задължително – 67/50.
Пенсион иране, Инструкция за изменение и
допълнение на Инструкция № 13 от 2000 г. за
прилагане на Наредбата за категоризиране на
труда при – 62/22.
Педагогически персонал, Наредба № 1 за условията и реда за възстановяване на част от
транспортните разходи на – в детските градини,
училищата и обслужващите звена 46/11.
План за овладяване на кризисната ситуация,
възникнала вследствие на засиления миграционен
натиск към територията на Република България,
ПМС № 37 за одобряване на допълнителни
разходи за изпълнение на дейности, свързани с
инициативите за 2014 г. по – 18/11.
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Платежни системи, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 16 от 2009 г. за лицензиране на платежните институции, дружествата
за електронни пари и операторите на – 27/105.
Подводна дейност, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № Н-7 от 2008 г. за извършване на водолазна и друга – 14/27.
Полети, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 2 от 1999 г. за правилата за – 80/6.
Политики/бюджетни програми, ПМС № 203 за
одобряване на вътрешнокомпенсирани промени
на утвърдените разходи по области на – по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г.
61/88; ПМС № 221 за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на – по бюджета на Министерството
на вътрешните работи за 2014 г. 63/6.
Полихлорирани бифенили, ПМС № 231 за отменяне на Наредбата за изискванията за реда
и начина за инвентаризация на оборудване,
съдържащо – , маркир ането и почистването му,
както и за третирането и транспортирането на
отпадъци, съдържащи – , приета с ПМС № 50
на Министерския съвет от 2006 г. 63/16; Наредба № 3 за изискванията за реда и начина за
инвентаризация на оборудване, съдържащо – ,
маркирането и почистването му, както и за
третирането и транспортирането на отпадъци,
съдържащи – 70/19.
Полицейска регистрация, ПМС № 336 за приемане на Наредба за реда за извършване и снемане
на – 90/3; Наредба за отменяне на Наредба № Iз701 от 2011 г. за реда за извършване на – 92/68.
Пожар, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строителнотехнически правила и норми за осигуряване на
безопасност при – 69/10; 89/29.
Пожари, бедствия и извънредни ситуации,
Инструкция № 8121з-953 за условията и реда за
осъществяване на химическа, биологическа и
радиационна защита при – 104/21.
Пожарна безопасност, ПМС № 246 за определяне на критерии, при наличието на които в
обекти на територията на Република България
е задължително създаването на звена за – 69/3;
Наредба № 8121з-531 за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на – на
обекти и/или поддържане и обслу ж ване на
уреди, системи и съоръжения, свързани с – , от
търговци и контрола върху тях 78/12; Наредба
№ 8121з-647 за правилата и нормите за – при
експлоатация на обектите 89/4; Наредба № 8121з758 за осъществяване на превантивна дейност
от органите за – и защита на населениет о на
Министерството на вътр ешните работи 90/21;
Наредба за изменение на Наредба № 8121з-531
от 2014 г. за реда и условията за осъществяване
на дейности по осигуряване на – на обекти и/
или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с – , от търговци и
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контрола върху тях 101/13; Наредба № 8121з-968
за правилата и нормите за – при извършване на
дейности в земеделските земи 105/39.
Порционни пари, Наредба № 8121з-995 за условията и реда за предоставяне на – на служителите
на Министерството на вътр ешните работи 106/38.
Посадъчен материал, Наредба за изменение
на Наредба № 19 от 2004 г. за производство и
търговия на – от зеленчукови култури 18/102.
Посевен материал, Наредба за изменение на
Наредба № 96 от 2006 г. за търговия на – от
зеленчукови култури на пазара на Европейския
съюз 18/102.
Посредническа дейност по наемане на работа,
ПМС № 304 за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на – ,
приета с ПМС № 107 на Министерския съвет от
2003 г. 82/2.
Потребители, Закон за изменение и допълнение
на Закона за защита на – 61/3.
Потребителски кредит, Закон за изменение и
допълнение на Закона за – 35/2.
Правилник за вписванията, ПМС № 230 за
изменение и допълнение на – , одобрен с ПМС
№ 1486 на Министерския съвет от 1951 г. 63/11;
ПМС № 345 за изменение и допълнение на – ,
одобр ен с ПМС № 1486 на Министерския съвет
от 1951 г. 92/50.
Превозни средства, Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № Н-3 от 2013 г. за
изменение в конструкцията на регистрираните
пътни – и индивидуално одобряване на пътни – ,
регистрирани извън държавите – членки на Европейския съюз, или друга държава – страна по
Споразумението за Европейското икономическо
пространство 31/39; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата
изправност на пътните – 73/11.
Предоставяне на финансова или материална
помощ, Наредба № Н-12 за условията и реда за –  
и за предоставяне на помещения във военните
клубове или в сгради в управление на Министерството на отбраната или структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната 61/115.
Предоставяне на финансови средства, Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № РД16-1117 от 2010 г. за условията и реда за – на
представителните сдружения на потребителите
от държавата 96/3.
Преносни и разпределителни газопроводи, ПМС
№ 115 за допълнение на Наредбата за устройството
и безопасната експлоатация на – и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ,
приета с ПМС № 171 на Министерския съвет от
2004 г. 43/5.
Преференциален данъчен режим, За кон за
икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с – ,
свързаните с тях лица и техните действителни
собственици 1/15.
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Природен газ, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2004 г. за технически
правила и нормативи за проектиране, изграждане
и ползване на обектите и съоръженията за пренос,
съхранение, разпределение и доставка на – 30/54.
Природен парк „Беласица“, Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник
на дирекция на – 77/3.
Природен парк „Българка“, Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник
на дирекция на – 77/5.
Природен парк „Витоша“, Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник
на дирекция на – 77/8.
Природен парк „Врачански Балкан“, Правилник
за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на дирекция на – 77/11.
Природен парк „Златни пясъци“, Правилник
за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на дирекция на – 77/13.
Природен парк „Персина“, Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник
на дирекция на – 77/16.
Природен парк „Рилски манастир“, Правилник
за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на дирекция на – 77/19.
Природен парк „Русенски Лом“, Правилник за
изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на – 77/22.
Природен парк „Сините камъни“, Правилник
за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на дирекция на – 77/24.
Природен парк „Странджа“, Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник
на дирекция на – 77/27.
Природен парк „Шуменско плато“, Правилник
за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на дирекция на – 77/30.
Пристанища, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 19 от 2004 г. за регистрация
на – на Република България 26/68; Наредба № 10
за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове
на – за обществен транспорт 32/26; ПМС № 95 за
изменение и допълнение на Наредбата за организацията за осъществяване на граничен паспортен,
митнически, здравен, ветеринарномедицински
и фитосанитарен контрол, както и контрол на
транспортните средства в – на Републ ика България, обслужващи кораби от международно
плаване, приета с ПМС № 186 на Министерския
съвет от 2012 г. 37/44.
Пристанищни оператори, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 2004 г. за
регистрация на – в Република България 15/35.
Програма, – за сътрудничество в областта
на културата, образованието и науката между
правителството на Република България и правителството на Руската федерация за периода
2012 – 2014 г. 1/53; – за сътрудничество между
Министерството на образованието и науката
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на Републ ика България и Министерството на
науката, образованието и спорта на Република
Хърватия в областта на науката и образованието
за периода от 2014 до 2017 г. 42/49.
Програма за развитие на селските райони
за пер иода 2007/2013 г., Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 13 от 2008 г. за
организацията по предоставяне на финансова
помощ за изпълнение на дейностите по линия
на техническа помощ от – 16/89; Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 11 от
2008 г. за условията и реда за прилагане на
мярка 211 „Плащания на земеделски стопани за
природни ограничения в планинските райони“
и мярка 212 „Плащания на земеделски стопани
в райони с ограничения, различни от планинските райони“ от – 24/19; Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 11 от 2009 г. за
условията и реда за прилагане на мярка 214
„Агрое кологични плащания“ от – 24/20; 36/31;
Наредба за допълнение на Наредба № 3 от 2011 г.
за условията и реда за прилагане на мярка 213
„Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани
с Директива 2000/60/ЕО – за земеделски земи“
от – 59/79; Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 25 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението
и икономиката в селските райони“ от – 61/111;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 14 от 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
мярка 421 „Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество“ от – 62/14; Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 24
от 2008 г. за условията и реда за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по мярка
„Обновяване и развитие на населените места“
от – 63/49; Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 29 от 2008 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по мярка „Подкрепа за създаване и развитие
на микропредприятия“ от – 72/19; Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 30 от
2008 г. за условията и реда за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по мярка
„Разнообразяване към неземеделски дейн ости“
от – 72/24; Наредба за допълнение на Наредба
№ 11 от 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 „Агроекологични плащания“
от – 89/38; Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 23 от 2009 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Прилагане на стратегиите
за местно развитие“ и по мярка „Управление
на местни инициативни групи, придобиване на
умения и постигане на обществена активност
на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно
развитие“ от – 95/24.
Прокуратура на Република България, Инструкция
за изменение на Инструкция № И-3 от 2012 г. за
организацията на взаимодействието между – и
Военна полиция 13/77.
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Противопожарен контрол, Наредба за изменение на Наредба № Із-1919 от 2011 г. за реда за
осъществяване на държавен – 4/1.
Протокол, – за изменение на Споразумението
за многостранните разплащания в преводни рубли
и организацията на Международната банка за
икономическо сътрудничество, както и на Устава
на тази Банка 8/126; – за изменение на Споразумението за многостранните разплащания в преводни рубли и организацията на Международната
банка за икономическо сътрудничество, както и
на Устава на тази Банка 8/129; – между Министерството на отбраната на Република България
и Министерството на отбраната на Република
Сърбия относно мерки за укрепване на доверието
и сигурността, допълващи Виенския документ
от 2011 г. 9/10; – между правителството на Република България и правителството на Република
Сърбия за прилагане на Споразумението между
Европейската общност и Република Сърбия за
обратно приемане на незаконно пребиваващи лица
36/23; – между Министерството на вътрешните
работи на Република България и Министерството
на вътр ешните работи на Чешката републ ика за
осъществяване на съвместни патрули за опазване
на обществения ред и сигурност в курортите на
територията на Република България по време
на активни я т у ристическ и сезон 59/77; – за
изменение и допълнение на Меморандума за
разбирателство между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на
Република България, действащо като Национален партниращ орган, Министерството на
регионалното развитие и туризма на Румъния,
действащо като Управляващ орган, Министерството на публичните финанси на Румъния,
действащо като Сертифициращ орган, и Одитния орган (асоцииран към румънската Сметна
палата), действащ като Одитен орган, относно
изпълнението на Програмата за трансгранично
сътрудничество България – Румъния 2007/2013 г.
73/6; – по повод загрижеността на ирландските
граждани относно Договора от Лисабон 101/12.
Професионална квалификация, Закон за изменение и допълнение на Закона за признаване
на – 21/9; ПМС № 52 за изменение и допълнение
на Наредбата за условията и реда за издаване на
удостоверения, свързани с придобита – на територията на Република България, необходими за
достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка,
приета с ПМС № 74 на Министерския съвет от
2011 г. 24/10.
Професионални болести, ПМС № 48 за изменениe и допълнениe на Наредбата за реда за
съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на – , приета с ПМС № 168
на Министерския съвет от 2008 г. 23/10.
Професионални знания, умения и компетент
ности, Наредба № 2 за условията и реда за валидиране на – 96/6.
Професионално образование и обучение, Закон
за изменение и допълнение на Закона за – 61/58.
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Професионално обучение, Наредба № 8121з346 за – на служителите от Министерството на
вътрешните работи 66/149.
Профилактика и рехабилитация, Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 1 от
2007 г. за ползване и изплащане на паричните
помощи за – 23/19; 94/57.
Пътища, Закон за изменение и допълнение
на Закона за – 16/2.
Пътно движение, Инструкция № 8121з-749 за
реда и организацията за осъществяване на дейностите по контрол на – 90/28.
Р
Работно време, Наредба № 8121з-407 за реда за
организацията и разпределянето на – , за неговото
отчитане, за компенсирането на работата извън
редовното – , режима на дежурство, времето за
отдих и почивките на държавните служители в
Министерството на вътрешните работи 69/10;
Инструкция за отменяне на Инструкция № Із2453 от 2012 г. за реда за разпределяне на – на
държавните служители в Министерството на вътрешните работи, отчитането му и компенсиране
на работата извън установеното – 69/20.
Работни места, Наредба № РД-07-3 за минималните изисквания за микроклимата на – 63/52.
Радиоактивни вещества, ПМС № 17 за изменение и допълнение на Наредбата за условията
и реда за извършване на превоз на – , приета с
ПМС № 156 на Министерския съвет от 2005 г. 13/7.
Радио- и телевизионни програми, Решение
№ 712 относно преразглеждане наложените на
предприятията задължения за пренос на – по
§ 3, ал. 1 и 7 ПЗРЗЕС 96/11.
Радиосъоръжения, Решение № 238 за изменение
и допълнение на Правилата за осъществяване на
електронни съобщения чрез – , които ползват
радиочестотен спектър, който не е необходимо
да бъде индивидуално определен 47/13; Решение
№ 240 за приемане на Списък на – , използващи
хармонизирани в рамките на Европейския съюз
радиочестотни ленти, и крайните електронни
съобщителни устройства 48/40.
Разрешения, издавани от Българската народна
банка по Закона за кредитните институции, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2
от 2006 г. за лицензите, одобренията и – 40/65.
Райони с абразионни и ерозионни процеси, Наредба
№ РД-02-20-1 за условията и реда за вписване и
поддържане на регистър на свлачищните райони
на територията на Република България, на – по
Черноморското и Дунавското крайбрежие и мониторинга им 53/93.
Растения, Закон за защита на – 61/22.
Ратифициране, Закон за – Изменението на
Заемното споразумение (Втори проект за улесняване на търговията и транспорта) между Република България и Международната банка за
възстановяване и развитие 1/2; Закон за – на
Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и правител-
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ството на Съединените американски щати относно финансирана от Съединените американски
щати техническа помощ 7/2; Закон за – на Меморандума за разбирателство относно сътрудничество в борбата с корупцията посредством
Инициативата на Югоизточна Европа за борба
с корупцията и на Протокола за изменение на
Меморандума за разбирателство относно сътрудничество в борбата с корупцията посредством
Инициативата на Югоизточна Европа за борба
с корупцията 11/3; Закон за – на Договора за
услуги за подпомагане изпълнението на проект
между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за
възстановяване и развитие 11/4; Закон за – на
Споразумениет о между правителството на Република България и Европейската организация
за разработване на метеорологични спътници
(EUMETSAT) относно присъедин яването на
Републ ика България към Конвенцията за учредяването на Европейска организация за разработване на метеорологични спътници
(EUMETSAT) и свързаните ред и условия, на
Конвенцията за учредяване на Европейската
организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT) и на Протокола за
привилегиите и имунитетите на Европейската
организация за разработване на метеор ологични
спътници (EUMETSAT) 30/2; Закон за – на Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Републ ика България,
Министерството на националната отбрана на
Република Гърция и министъра на националната отбрана на Република Полша относно изграждането, администрирането и функционирането на Център за изследване, изграждане и
усъвършенстване на способности на НАТО за
управление на кризи и реагиране при бедствия,
подписан на 28 август 2013 г. в Норфолк, Съединени американски щати 30/3; Закон за – на
Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за изменение на Приложение 4 от Рамковото споразумение между правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно
изпълнението на Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните неравенства в рамките
на разширения Европейски съюз 35/2; Закон
за – на Договора за подписка между Република
България и Ситигруп Глобал Маркетс Лимитед,
Ейч Ес Би Си Банк Пи Ел Си и Джей Пи
Морган Секюритиз Пи Ел Си във връзка с емитирането на облигации на стойност до
1 493 000 000 евро (или до равностойността в
щатски долари), емитирани на един или повече
траншове, подписан на 21 май 2014 г., Договора
за фискално агентство между Република България в качеството на емитент и Дъ Банк Ъв Ню
Йорк Мелън в качеството на фискален агент и
платежен агент и Дъ Банк Ъв Ню Йорк Мелън
(Люксембург) С.А. в качеството на регистратор
и агент по прехвърлянето относно емитирането
на облигации на стойност до 1 493 000 000 евро
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(или до равностойност та в щатск и долари),
емитирани на един или повече траншове, подписан на 21 май 2014 г., и на Акта за поемане
на задължения относно издаването на облигации
на стойност до 1 493 000 000 евро (или до равностойността в щатски долари), емитирани на
един или повече траншове, подписан на 21 май
2014 г. 49/12; Закон за – на Споразумението за
търговия между Европейския съюз и неговите
държави членки, от една страна, и Колумбия и
Перу, от друга страна, подписано на 26 юни
2012 г. в Брюксел 59/3; Закон за – на Протокола
за изменение и допълнение на Меморандума за
разбирателство между Министерството на регионалното разв итие и благоустройството на
Републ ика България, действащо като Национален партниращ орган, Министерството на региона лно т о разви т ие и т у ризма на Р у м ъни я,
действащо като Управляващ орган, Министерството на публичните финанси на Румъния,
действащо като Сертифициращ орган, и Одитния
орган (асоцииран към румънската Сметна палата), действащ като Одитен орган, относно
изпълнението на Програмата за трансгранично
сътрудничество България – Румъния 2007/2013 г.
59/3; Закон за – на Изменение на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги
между Агенция „Пътна инфраструктура“ и Международната банка за възстановяване и развитие
от 25 октомври 2012 г. 59/4; Закон за – на Споразумението за предоставяне на консултантски
услуги за укрепване на конкурентоспособността
на селското стопанство и изготвяне на проектостратегии за устойчиво управление в хидромелиоративния сектор и опазване от вредното
въздействие на водите между Министерството
на земеделието и храните на Република България и Международната банка за възстановяване
и развитие 59/4; Закон за – на актовете на ХХV
конгрес на Всемирния пощенски съюз 59/5;
Закон за – на Споразумението за създаване на
Център за високи постижения в областта на
финансите 62/2; Закон за – на Споразумението
за предоставяне на консултантски услуги за
подкрепа при засилване функциите и изграждане на капацитет в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и постигане на оптимизация на разходите за постигане на съответствие с Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води между Министерството на регионалното развитие и Международната банка за възстановяване и развитие
62/3; Закон за – на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на здравеопазването на Република
България и Международната банка за възстановяване и развитие 62/3; Закон за – на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз
и Европейската общност за атомна енергия и
техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна 66/2; Закон
за – на Споразумението за асоцииране между
Европейския съюз и Европейската общност за
атомна енергия и техните държави членки, от
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една страна, и Грузия, от друга страна 66/3;
Закон за – на Споразумението за асоцииране
между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енерги я и техните държави
членки, от една страна, и Украйна, от друга
страна 66/3; Закон за – на Споразумението за
изменение № 1 към Финансово споразумение
от 29 юли 2010 г. между правителството на Република България, представлявано от министъра на регионалното развитие, и Европейската
инвестиционна банка 66/3; Закон за – на Конвенцията за основаване на Европейски университетски институт, подписана във Флоренция
на 19 април 1972 г., изменена с Конвенцията за
ревизия от 18 юни 1992 г. 96/2; Закон за – на
Изменение на Заемното споразумение „Проект
за развитие на общинската инфраструктура“
между Република България и Международната
банка за възстановяване и развитие 100/2; Закон
за – на Изменение № 2 към Споразумението за
предоставяне на консултантски услуги между
Агенция „Пътна инфраструктура“ и Международната банка за възстановяване и развитие
100/2; Закон за – на Изменение на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги
за разработване и изпълнение на Стратегия за
водоснабдяване и канализация между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
100/3; Закон за – на Финансовия договор между
Република България и Европейската инвестиционна банка (проект „България – съфинансиране по Фондовете на ЕС 2014 – 2020 г. (СПЗ)“)
103/3; Закон за – 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 103/3; Закон за – на Споразумението между Министерството на икономиката на Републ ика
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 на Споразумението между Министерството на икономиката на Републ ика България и „Klösters Beteiligungsgesellschaft mbH“ – Кемпен, Германия 107/2.
Регионални здравни инспекции, Правилник за изменение на Устройствения правилник на – 68/21.
Регионални инспекторати по образованието,
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на – 32/21;
93/30; Правилник за изменение на Правилника
за устройството и дейността на – 55/13.
Регионално сътрудничество, ПМС № 102 за
координация по въпросите на – 40/37.
Регистрирани одитори, Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността
на Комисията за публичен надзор над – 15/8.
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Регистър на музеите, Наредба № Н-3 за водене
на – и за обстоятелствата, подлежащи на вписване в него 28/39.
Редки заболявания, Наредба № 16 за условията
и реда за регистриране на – и за експертните
центрове и референтните мрежи за – 67/41.
Рибарството и аквакултури, Закон за изменение
на Закона за – 107/2.
Рискове в банките, Наредба № 7 за организацията и управлението на – 40/49.
Рискови експозиции на банките, Наредба за
отменяне на Наредба № 9 от 2008 г. за оценка и
класификация на – и за установяване на специфични провизии за кредитен риск 40/67.
Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“, ПМС № 45 за преобразуване на държавни
културни институти и създаване на – 23/6.
С
Самоосигуряващи се лица, ПМС № 33 за изменение и допълнение на Наредбата за обществено
осигуряване на – , българските граждани на работа в чужбина и морските лица, приета с ПМС
№ 30 на Министерския съвет от 2000 г. 17/9.
Свлачищни райони, Наредба за изменение на
Наредба № РД-02-20-1 от 2014 г. за условията и
реда за вписване и поддържане на регистъра
на – на територията на Републ ика България,
на районите с абраз ионни и ерозионни процеси
по Черноморското и Дунавското крайбрежие и
мониторинга им 102/51.
Селскостопанска академия, ПМС № 91 за
изменение на Устройствения правилник на – ,
приет с ПМС № 226 на Министерския съвет от
2008 г. 36/17.
Служба на военния аташе към дипломатическите
представителства на Република България, Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № Н-13 от
2012 г. за подбор на военнослужещи и цивилни
служители за назначаване на длъжности в – 48/37.
Сметна палата, Закон за – 35/5.
Собственост, Закон за изменение и допълнение
на Закона за – 107/3.
Сокове от плодове, ПМС № 384 за допълнение
на Наредбата за изискванията към – и някои
сходни продукти, предназначени за консумация
от човека, приета с ПМС № 219 на Министерския
съвет от 2002 г. 102/7.
Социална пенсия за старост, ПМС № 153 за
определяне на нов размер на – 50/17.
Специални разузнавателни средства, Закон за
изменение на Закона за – 107/3.
Социално осигуряване, Закон за изменение и
допълнение на Кодекса за – 1/2.
Социално подпомагане, ПМС № 170 за изменение на Правилника за прилагане на Закона за – ,
приет с ПМС № 243 на Министерския съвет от
1998 г. 55/6.
Специалност „Кинезитерапия“, Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 4 от
2006 г. за професионалната компетентност на
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лицата, завършили висше образование по – 37/76;
ПМС № 143 за приемане на Наредба за единните
държавни изисквания за придобиване на висше
образование по – за образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“
от професионално направление „Обществено
здраве“ 49/15.
Специалност „обща медицина“, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2008 г.
за придобиване на – от общопрактикуващите
лекари 68/96.
Спешна медицинска помощ, Наредба за изменение на Наредба № 25 от 1999 г. за оказване
на – 18/100.
Списък на изделията и технологиите с двойна
употреба, ПМС № 354 за допълнение на ПМС
№ 216 на Министерск и я съвет от 2014 г. за
приемане на Списък на продуктите, свързани
с отбраната, и – , които подлежат на контрол
при внос 94/5.
Спогодба, – между Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор на Република
България и Държавния комитет по стандартизация
на Републ ика Беларус за обмен на информация
и сътрудничество в областта на оценяване на
съответствието 15/7; – за социална сигурност
между Република България и Канада 39/2; Административна – между правителството на Република България и правителството на Канада за
прилагане на Спогодбата за социална сигурност
между Република България и Канада 39/8; – между
правителството на Република България и правителството на Китайската народна република за
морски транспорт 41/44; – между правителството
на Република България и правителството на Алжирскатa демократична и народна република за
морско търговско корабоплаване 63/25; – между
правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за
Немското училище София 102/43.
Споразумение, – за многостранните разплащания в преводни рубли и организацията на Международната банка за икономическо сътрудничество 8/117; – за основаването на Международна
инвестиционна банка 8/131; – между Министерството на отбраната на Република България и
Министерството на националната отбрана на
Република Гърция относно сътрудничество във
военната област 9/8; – между правителството
на Република България и правителството на
Република Гърция за сътрудничество в областта
на информационните технологии, електронните
съобщения и пощенските услуги 9/12; – между
правителството на Република България и Секретариата на инициативата ЕВРИКА 10/14; – между
Република България и Организацията за забрана
на химическите оръжия относно привилегиите
и имунитетите на Организацията 11/12; – между
правителството на Република България и правителството на Република Гърция за откриване на
нов граничен контролно-пропускателен пункт и
пътна връзка между двете държави, свързваща
град Златоград в Република България и град Ксанти в Република Гърция 32/13; Изменение на – за
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учредяване на Черноморска банка за търговия
и развитие, прието с Решение № 131 на Съвета
на управителите на Банката от 19 юни 2011 г.
34/23; – между Агенцията за ядрено регулиране
на Република България и Федералната служба
по екологичен, технологичен и атомен надзор на
Руската федерация за сътрудничество в областта
на регулирането на ядрената и радиационната
безопасност при използването на атомна енергия за мирни цели 41/48; – за административно
сътрудничество между правителството на Репуб
лика България и правителството на Френската
република за борба срещ у недек ларираната
заетост, с оглед спазване на социалните права,
в случай на трансгранично движение на работници и услуги 50/20; – за сътрудничество между
Министерството на финансите на Република
България и Министерството на финансите на
Република Азербайджан 50/22; – между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за сътрудничество
в областта на здравеопазването и медицинската
наука 63/29; Двугодишно – за сътрудничество
меж ду Министерството на здравеопазването
на Република България и Регионалния офис
за Европа на Световната здравна организация
2014/2015 г. 64/52; – за предоставяне на консултантски услуги за укрепване на конкурентоспособността на селското стопанство и изготвяне
на проектостратегии за устойчиво управление
в хидромелиоративния сектор и опазване от
вредното въздействие на водите между Министерството на земеделието и храните на Република
България и Международната банка за възстановяване и развитие 68/2; – за предоставяне на
консултантски услуги между Министерството
на здравеопазването на Република България и
Международната банка за възстановяване и развитие 70/5; – за изменение № 1 към Финансово
споразумение от 29 юли 2010 г. между правителството на Република България, представлявано
от министъра на регионалното развитие, и Европейската инвестиционна банка 73/3; – между
Министерството на отбраната на Република
България и Министерството на отбраната на
Държавата Израел за военно сътрудничество
във връзка с провеждане на военни тренировки
и учения 83/7; Техническо – относно дипломатически разрешения за прелитане и кацане на
военнотранспортни самолети през въздушните
пространства или на териториите на държавите – участнички в програмата „Европейски флот
за въздушен транспорт“ 83/11;  – за изменение
на – за предоставяне на консултантски услуги
между Министерството на здравеопазването на
Република България и Международната банка
за възстановяване и развитие 91/14; – между
Министерството на околната среда и водите
на Република България и Министерството на
околната среда и опазването на природните
ресурси на Грузия за сътрудничество в областта
на опазването на околната среда 95/18; – за сът
рудничество в областта на младежта и спорта
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между Министерството на младежта и спорта
на Република България и Министерството на
младежта и спорта на Румъния 106/36.
Спортни дейности, Наредба № 1 за финансово
подпомагане на – 40/42.
Спортни обекти, Наредба № 2 за финансово
подпомагане на строителството и ремонта на – и
съоръжения 40/45.
Спортно-педагогически кадри, Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 2 от 25
октомври 2011 г. за професионалната правоспособност и квалификацията на – 38/5.
Средищни училища, ПМС № 343 за изменение
и допълнение на ПМС № 84 на Министерския
съвет от 2009 г. за приемане на Списък на – в
Република България, определяне на критерии
за включване в Списъка на – и приемане на
финансови правила за разходване на средствата
за допълнително финансиране за осигуряване
обучението на пътуващите ученици от – 92/23.
Стандарти за вътрешен одит в публичния
сектор, ПМС № 71 за утвърждаване на – 31/6.
Стипендии, ПМС № 46 за допълнение на ПМС
№ 90 на Министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на – на студентите,
докторантите и специализантите от държавните
висши училища и научни организации 23/7.
Строителни конструкции, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-19 от
2011 г. за проектиране на – на строежите чрез
прилагане на европейската система за проектиране на – 104/30.
Студентски стажове, ПМС № 189 за приемане
на Наредба за – в държавната администрация 58/29.
Схеми за национални доплащания, Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 2 от
2011 г. за специалните изисквания за участие в
одобрените схеми за – и за специфично подпомагане 22/34.
Суровини и храни от животински произход,
Наредба № 4 за специфичните изисквания към
производството на – в кланични пункт ове, тяхното транспортиране и пускане на пазара 60/59.
Съвет за административна реформа, ПМС
№ 27 за изменение и допълнение на ПМС № 192
на Министерския съвет от 2009 г. за създаване
на – 16/3; ПМС № 379 за изменение и допълнение
на ПМС № 192 на Министерския съвет от 2009 г.
за създаване на – 101/7.
Съвет за електронно управление, ПМС № 148
за изменение и допълнение на ПМС № 268 на
Министерския съвет от 2011 г. за създаване
на – при Министерския съвет 50/8; ПМС № 309
за изменение и допълнение на ПМС № 268 на
Министерския съвет от 2011 г. за създаване
на – 84/2; ПМС № 400 за изменение и допълнение
на ПМС № 268 на Министерския съвет от 2011 г.
за създаване на – 103/22.
Съвет за развитие при Министерския съвет,
ПМС № 294 за изменение и допълнение на ПМС
№ 110 на Министерския съвет от 2010 г. за създаване на – 80/4.
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Съвет по децентрализация на държавното управление, ПМС № 133 за изменение и допълнение
на ПМС № 157 на Министерския съвет от 2013 г.
за създаване на – 47/3.
Съвет по животновъдство, Правилник за организацията, дейността и финансирането на – 56/7.
Съвет по международно осиновяване, Правилник
за дейността на – 91/14.
Съвет по сигурността при Министерския съвет, ПМС № 257 за изменение и допълнение на
Правилника за функциите, задачите и организацията на работа на – , приет с ПМС № 216 на
Министерския съвет от 1998 г. 72/16; ПМС № 300
за изменение и допълнение на Правилника за
функциите, задачите и организацията на работа
на – , приет с ПМС № 216 на Министерския съвет
от 1998 г. 81/15.
Съд на Европейския съюз, ПМС № 312 за изменение и допълнение на ПМС № 214 на Министерския съвет от 2010 г. за създаване на процедура
за провеждане на избор на кандидат за съдия
в – и в Общия съд 84/4.
Съдебни преводачи, Наредба № Н-1 за – 43/14.
Съоръжения под налягане, ПМС № 146 за изменение и допълнение на Наредбата за устройството,
безопасната експлоатация и техническия надзор
на – , приета с ПМС № 164 на Министерския
съвет от 2008 г. 49/21.
Съоръжения с повишена опасност, Правилник за
организацията, задачите и функциите на специализиран орган на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията за
технически надзор на – 42/52.
Съпровождане на лица, спрямо които е наложена
мярка за административна принуда, Инструкция
№ 8121з-986 за организацията и реда за – 106/42.
Съпровождане на малолетни и непълнолетни
лица, Инструкция № 8121з-1008 за организацията
и реда за – от полицейските органи на Министерството на вътрешните работи 106/53.
Т
Такси, ПМС № 15 за изменение и допълнение
на Тарифата за държавните – , събирани от Агенцията по вписванията, приета с ПМС № 243 на
Министерския съвет от 2005 г. 13/5; ПМС № 35
за изменение и допълнение на Тарифата за – ,
които се събират по Закона за хазарта, приета
с ПМС № 289 на Министерския съвет от 2012 г.
17/10; ПМС № 61 за изменение и допълнение на
Тарифата за – , които се събират от Комисията
за регулиране на съобщенията по Закона за
електронните съобщения, приета с ПМС № 374
на Министерския съвет от 2011 г. 27/49; ПМС
№ 66 за допълнение на Методиката за изчисляване
на инфраструктурните – , събирани от управителя на железопътната инфраструктура, приета
с ПМС № 92 на Mинистерския съвет от 2012 г.
30/6; ПМС № 106 за допълнение на Наредбата
за – за използване на летищата за обществено
ползване и за аеронавигационно обслужване в
Република България, приета с ПМС № 280 на
Министерския съвет от 1998 г. 41/4; ПМС № 109
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за утвърждаване на – за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната
2014/2015 г. 42/18; ПМС № 112 за изменение и
допълнение на Тарифата за – , които се събират
от Изпълнителната агенция по трансплантация
по Закона за трансплантация на органи, тъкани и
клетки, Закона за здравето и Закона за лечебните
заведения, приета с ПМС № 166 на Министерския
съвет от 2011 г. 42/48; ПМС № 126 за изменение и
допълнение на Тарифа № 5 за – , които се събират
в системата на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията,
одобрена с ПМС № 81 на Министерския съвет от
2000 г. 45/4; ПМС № 159 за изменение на Методиката за изчисляване на инфраструктурните – ,
събирани от управителя на железопътната инфраструктура, приета с ПМС № 92 на Министерския
съвет от 2012 г. 50/19; ПМС № 171 за изменение
на Тарифата за – , събирани по Закона за рибарството и аквакултурите, приета с ПМС № 133 на
Министерския съвет от 2006 г. 55/6; ПМС № 196
за одобряване на Тарифа за – , които се събират за
производствата по глава единадесета от Закона за
обществените поръчки пред Комисията за защита
на конкуренцията и Върховния административен
съд 58/37; ПМС № 206 за изменение и допълнение
на Тарифата за – , които се събират по Закона за
лекарствените продукти в хуманната медицина,
приета с ПМС № 296 на Министерския съвет от
2007 г. 61/96; ПМС № 215 за допълнение на Тарифата за – и разноските към Закона за частните
съдебни изпълнители, приета с ПМС № 92 на
Министерския съвет от 2006 г. 63/4; ПМС № 243
за изменение и допълнение на Наредбата за – за
използване на летищата за обществено ползване
и за аеронавигационно обслужване в Република
България, приета с ПМС № 280 на Министерския
съвет от 1998 г. 67/25; ПМС № 254 за изменение
и допълнение на Тарифата за пристанищните – ,
събирани от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, приета с ПМС № 97 на
Министерския съвет от 2007 г. 72/5; ПМС № 264
за изменение и допълнение на Тарифа № 4 за – ,
които се събират в системата на Министерството
на вътрешните работи по Закона за държавните – , одобрена с ПМС № 53 на Министерския
съвет от 1998 г. 74/13; ПМС № 427 за изменение
на Тарифата за държавните – , събирани от Агенцията по вписванията, приета с ПМС № 243 на
Министерския съвет от 2005 г. 106/26.
Таксиметров превоз, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 34 от 1999 г. за – на
пътници 67/49.
Тарифа, ПМС № 78 за приемане на – , по
която партиите, коалициите и инициативните
комитети заплащат предизборните предавания по
Българската национална телевизия и Българското
национално радио и техните регионални центрове
34/5; ПМС № 184 за приемане на – за определяне
на цените, които се заплащат за изпълнението
на мерките по държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране
на болести по животните за 2014 г. 57/21; ПМС
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№ 252 за приемане на – , по която партиите,
коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската
национална телевизия и Българското национално
радио и техните регионални центрове при произвеждането на избори за народни представители
през 2014 г. 72/2.
Териториално обслужване на населението,
Инструкция № 8121з-823 за организация на дейността в Министерството на вътрешните работи
по – 94/58.
Технически паспорти, Наредба за изменение на
Наредба № 5 от 2006 г. за – на строежите 102/51.
Топлинна енергия, Наредба № 5 за регулиране
на цените на – 10/34.
Трактори, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 9 от 2004 г. за условията и реда
за одобрение на типа на безопасно стъкло и на
механично теглително-прикачно устройство на
нови – и за одобрение на типа на нови – по отношение на отделни компоненти и характеристики
23/13; Наредба за изменение на Наредба № 14
от 2004 г. за условията и реда за одобрение на
типа на двигатели с компресионно запалване и
за одобр ение на типа на нови – по отношение
на емисиите на замърсители 94/52; Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 30 от
2005 г. за одобрение на типа на нови колесни
и верижни – , техните ремаркета и сменяема
прикачна техника 99/59.
Трансгранично здравно обслужване, Наредба № 5
за условията и реда за упражняване правата на
пациентите при – 28/19; Наредба за допълнение
на Наредба № 5 от 2014 г. за условията и реда за
упражняване правата на пациентите при – 82/34.
Трансплантация на органи, тъкани и клетки,
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 6 от 2007 г. за утвърждаване на медицински
стандарт за – 99/58.
Трудови злополуки, ПМС № 34 за изменение
и допълнение на Наредбата за установяване,
разследване, регистриране и отчитане на – ,
приета с ПМС № 263 на Министерския съвет от
1999 г. 17/10.
Търговски регистър, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене,
съхраняване и достъп до – 25/20; 53/75.
Търговско дружество „Напоителни системи“ – ЕАД, ПМС № 364 за приемане на Методика
за определяне размера на несправедливата финансова тежест въз основа на нетните разходи,
понесени от – , на което със закон е възложено
задължението за извършване на обществена услуга
за защита от вредното въздействие на водите на
територията на цялата страна 94/13.
У
Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на
труда, Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда
за изпращане на – 30/58.

БРОЙ 108

Университет по библиотекознание и информационни технологии – София, ПМС № 103 за
откриване на Институт за изследване и развитие
на лидерството в информационна среда в структурата на – 41/3.
Униформено облекло, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № Iз-1429 от 2011 г. за – ,
отличителните знаци и принадлежностите, свързани с изпълнението на служебните задължения
на държавните служители в Министерството на
вътрешните работи 4/1; Наредба за допълнение
на Наредба № Iз-1429 от 2011 г. за – , отличителните знаци и принадлежностите, свързани
с изпълнението на служебните задължения на
държавните служители в Министерството на
вътрешните работи 32/22.
Уранова суровина, ПМС № 303 от 2013 г. за
изменение и допълнение на ПМС № 74 на Министерския съвет от 1998 г. за ликвидиране на
последствията от добива и преработка на – 2/2;
Наредба № 4 за реда и начина за предоставяне
и отчитане на средствата за финансиране на
дейностите по техническата ликвидация, по
техническата и биологичната рекултивация и
изпълнението на свързаните с това дейности по
водовземане, пречистване, заустване и мониторинг
на води, както и всякакъв друг вид мониторинг
за ликвидиране на последствията от проучването,
добива и преработката на – 39/10.
Устройствени схеми и планове, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2001 г.
за обема и съдържанието на – 22/62.
Устройство на територията, Закон за изменение и допълнение на Закона за – 98/2.
Учебен предмет „Религия“, Инструкци я за
изменение на Инструкция № 2 от 2003 г. за провеждане на обучението по – 106/99.
Учебници, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 5 от 2003 г. за оценяване и одобряване на – и учебни помагала 51/17.
Учебни разписания, Наредба № 10 за здравните
изисквания при изготвяне и спазване на седмичните – 54/9.
Ученици, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № Н-5 от 2008 г.  за приемане на – в
училищата по изкуствата 16/91; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2011 г. за
условията и реда за прием и спортна подготовка
на – в спортните училища 41/49; ПМС № 132
за изменение на ПМС № 186 на Министерския
съвет от 2010 г. за осигуряване на целодневна
организация на учебния ден за – от I до IV клас
в държавните и общинските училища 47/3; ПМС
№ 177 за определяне на размера на еднократната
целева помощ за – , записани в първи клас на
държавно или общинско училище, за покриване
на част от разходите в началото на учебната
2014/2015 г. 54/9.
Училища, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № Н-4 от 2008 г. за определяне броя
на учениците в паралелка, делението на пара-
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лелките на групи и индивидуалното обучение
в – по изкуствата и – по културата 28/50; ПМС
№ 72 за изменение и допълнение на ПМС № 334
на Министерския съвет от 2011 г. за българските
неделни – в чужбина 32/5; Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 2 от 2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение
или степени на образование и професионална
квалификация по документи, издадени от – на
чужди държави 44/34.
Училища, детски градини и обслужващи звена,
Наредба за допълнение на Наредба № 7 от 2000 г.
за определяне броя на паралелките и групите и
броя на учениците и на децата в паралелките и
в групите на – 86/18.
Ф
Физическо възпитание и спорт, Закон за изменение и допълнение на Закона за – 21/6; ПМС
№ 77 за изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за – , приет с ПМС № 151
на Министерския съвет от 2003 г. 33/6; Закон за
допълнение на Закона за – 66/4.
Финансов договор, Изменение № 2 на – между
Република България и Европейската инвестиционна банка (проект „България – Транзитни
пътища V“) 6/13.
Финансови институции, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 2009 г.
за – 44/39; 68/107.
Фискален контрол, Наредба № Н-2 за условията
и реда за осъществяване на – върху движението
на стоки с висок фискален риск на територията
на Република България и изискванията към фис
калните контролни пунктове 10/26.
Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“, ПМС № 80 за изменение и
допълнение на Наредбата за реда за внасяне и
разпределяне на задължителните осигурителни
вноски и вноските за – , приета с ПМС № 291 на
Министерския съвет от 2005 г. 34/14.
Фонд за компенсиране на инвеститорите,
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на – 40/39;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 46 от 2012 г. за реда и начина за изплащане
на компенсации от – 40/41.
Фонд за органите на местното самоуправление в
България „ФЛАГ“ – ЕАД, ПМС № 197 за определяне
на условията, критериите и реда за финансово
подпомагане на общините през 2014 г. за достъпа
им до финансиране от – 59/10.
Фонд „Научни изследвания“, Правилник за изменение и допълнение на Правилника на – 47/8.
Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, ПМС
№ 434 за определяне на органите и реда за управление и контрол на средствата от – 106/33.
Фуражи, Наредба № 1 за изискванията за
производството и/или търговията с медикаментозни – и/или с междинни продукти за производството им 26/63.
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Х
Хазарт, Закон за изменение и допълнение на
Закона за – 1/3; 105/2; ПМС № 145 за изменение
и допълнение на Наредбата за реда и начина
за включване на лабораториите в списъка по
чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за – , за изискванията
за изпитване на игрално оборудване и игрален
софтуер и за реда за извършване на проверки,
приета с ПМС № 164 на Министерския съвет от
2013 г. 49/19.
Хазартни игри, Общи игрални условия и правила за организиране на – с игрални автомати
32/37; Общи изисквания към игралните зали, в
които се организират – с игрални автомати 32/39;
Общи правила за организацията на работата и
финансовия контрол при организиране на – с
игрални автомати 32/40; Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 1 от 2013 г. за реда
и начина за идентификация и регистрация на
участниците, съхраняването на данни за организираните – от разстояние на територията на
Република България и за подаване на информация за – към сървър на Националната агенция
за приходите 43/18.
Хора с увреждания, ПМС № 49 за изменение
на Правилника за устройството и дейността на
Националния съвет за интеграция на – и критериите за представителност на организациите
на – и на организациите за – , приет с ПМС
№ 346 на Министерския съвет от 2004 г. 23/11;
Закон за изменение и допълнение на Закона за
интеграция на – 27/6; Наредба за изменение и
допълнение на Наредбата за условията и реда за
осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления
и съоръжения за – и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1 от Закона за
интеграция на – 54/15; ПМС № 169 за изменение
и допълнение на Правилника за прилагане на
Закона за интеграция на – , приет с ПМС № 343
на Министерския съвет от 2004 г. 55/3.
Храни, ПМС № 383 за приемане на Наредба
за изискв анията за етикетирането и представянето на – 102/5; Наредба за отменяне на Наредба
№ 23 от 2001 г. за условията и изискванията за
представяне на хранителната информация при
етикетирането на – 106/96.
Храни за кърмачета, ПМС № 63 за изменение
и допълнение на Наредбата за изискванията към
състава, характеристиките и наименованията
на – и преходните храни, приета с ПМС № 312
на Министерския съвет от 2007 г. 28/4.
Храни от животински произход, Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 26 от
2010 г. за специфичните изисквания за директни
доставки на малки количества суровини и – 46/9.
Ц
Целева помощ за отопление, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-07-5 от 2008 г.
за условията и реда за отпускане на – 53/100;
63/58; Наредба за изменение на Наредба № РД07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане
на – 91/44.
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Целодневна организация на учебния ден, Инструкция № 1 за провеждане на – 93/31.
Ценни книжа, Наредба № 27 за статистиката
на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на – 27/101.
Централен орган за обществени поръчки, ПМС
№ 144 за изменение на ПМС № 112 на Министерския съвет от 2010 г. за създаване на – за нуждите
на органи на изпълнителната власт 49/19.
Централно военно окръжие, Правилник за устройството и дейността на – 13/65.
Център за правоприлагане в Югоизточна Европа,
Протокол относно привилегиите и имунитетите
на – 97/29.
Център „Фонд за асистирана репродукция“, ПМС
№ 20 за изменение и допълнение на ПМС № 25
на Министерския съвет от 2009 г. за създаване
на – 13/33; Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на работа
и дейността на – 13/41.
Ч
Частна охранителна дейност, Наредба за изменение на Наредба № Із-2895 от 2011 г. за реда,
по който търговци по чл. 2, ал. 2, т. 2 от Закона
за – удостоверяват, че отговарят на изискв анията
на Закона за – 82/33.
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Частни съдебни изпълнители, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2006 г.
за условията и реда за провеждане на конкурс
за – 47/11.
Черноморско крайбрежие, Закон за изменение и
допълнение на Закона за устройството на – 40/4.
Чужденци, ПМС № 209 за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона
за – в Република България, приет с ПМС № 179
на Министерския съвет от 2011 г. 61/101.
Ш
Шенгенска информационна система, Наредба
№ 8121з-465 за организацията и функционирането
на Националната – на Република България 74/33.
Шенгенско пространство, ПМС № 22 за одобряване на допълнителни разходи за финансирането на проекти, свързани с изпълнението на
неотложни мерки за 2014 г. за присъединяването
на Република България към – 15/2; ПМС № 310
за изменение и допълнение на ПМС № 22 на
Министерския съвет от 2014 г. за одобряване
на допълнителни разходи за финансирането на
проекти, свързани с изпълнението на неотложни
мерки за 2014 г. за присъединяването на Репуб
лика България към – 84/3.

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
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