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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 2
от 12 март 2015 г.

по конституционно дело № 8 от 2014 г.
Конституционният съд в състав: председател: Димитър Токушев, членове: Благовест
Пунев, Пламен Киров, Красен Стойчев, Цанка
Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети
Маркова, Георги Ангелов, Борис Велчев, Гроздан Илиев, при участието на секретар-протоколиста Гергана Иванова разгледа в закрито
заседание на 12 март 2015 г. конституционно
дело № 8 от 2014 г., докладвано от съдията
Кети Маркова.
Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 от
Конституцията на Република България.
Делото е образувано по искане на омбудсмана на Република България на основание
чл. 150, а л. 3 от Констит у ци ята, с което
Конституционният съд е сезиран да установи
противоконституционност на чл. 250а – 250е,
чл. 251 и 251а от Закона за електронните
съобщения (ЗЕС) (обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.,
последно изм. и доп., бр. 14 от 2015 г.).
В искането си омбудсманът поддържа
противоконституционност на разпоредбите
на чл. 250а – 250е, чл. 251 и 251а ЗЕС като
противоречащи на чл. 4, ал. 2, чл. 5, ал. 4,
чл. 32, ал. 1 и чл. 34 от Конституцията на
Република България и намира, че нарушават
конституционно защитени права и свободи
на гражданите. Изложено е, че оспорените
разпоредби са приети със Закона за изменение и допълнение на ЗЕС (ЗИДЗЕС) – обн.,
ДВ, бр. 17 от 2010 г., с който е транспонирана
Директива 2006/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15.03.2006 г. за запазване
на данни, създадени или обработени във връзка с предоставянето на общественодостъпни
електронни съобщителни услуги или на обществени съобщителни мрежи, и за изменение
на Директива 2002/58/ЕО. С тях по същество
се въвежда задължение за юридическите лица,
осъществяващи обществени електронни съобщителни мрежи или услуги, да съхраняват
всички данни, създадени или обработени в
процеса на тяхната дейност, отнасящи се до
трафика на съобщенията, уреждат се редът и
условията за достъп до тези данни и лицата,

които имат право на достъп до тях. Установен е периодът на съхранение, възможността
за неговото удължаване, формулирани са и
целите, в изпълнение на които е създадена
оспорената законодателна уредба. Вносителят твърди, че съхраняването на трафичните
данни и тяхното използване по начина и със
средствата, уредени от закона, макар и да
преследва законна цел в обществен интерес,
по своята същност представлява неоправдана
и непропорционална намеса в личния живот
на гражданите, а следователно и нарушение
на конституционно защитената неприкосновеност на свободата и тайната на кореспонденцията. Аргументирайки позицията си за
установяване противоконституционността на
оспорените разпоредби, омбудсманът се позовава на Решението от 8.04.2014 г. на Съда
на Европейския съюз, разширен състав, по
съединени дела С-293/12 и С-594/12, с което
транспонираната със ЗИДЗЕС Директива
2006/24/ЕО е обявена за невалидна поради
несъответствието є с разпоредбите на чл. 7,
чл. 8 и чл. 52, § 1 от Хартата на основните
права на Европейския съюз (Хартата), както
и на практиката на Конституционния съд.
С определение от 12.06.2014 г. Конституционният съд е допуснал искането за разглеждане
по същество и като заинтересувани страни в
производството по делото са конституирани:
Народното събрание, президентът на Република България, Върховният касационен съд,
Върховният административен съд, главният
прокурор, Министерският съвет, министърът
на правосъдието, министърът на вътрешните
работи, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Комисията за защита на личните данни, Комисията
за регулиране на съобщенията, Националното
бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, Висшият адвокатски съвет,
Съюзът на юристите в България, Българският хелзинкски комитет, Асоциацията по
европейска интеграция и права на човека,
Фондация „Български адвокати за правата
на човека“, Фондация „Програма Достъп до
информация“, Институтът за модерна политика и Асоциация „Телекомуникации“.
От постъпилите по делото писмени становища на заинтересуваните страни мотивирана позиция за основателност на искането на
омбудсмана и неговото цялостно уважаване
са изразили: президентът на Република България, Върховният касационен съд, Върховният
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административен съд, главният прокурор,
министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Комисията за
защита на личните данни, Фондация „Български адвокати за правата на човека“, Фондация „Програма Достъп до информация“ и
Институтът за модерна политика. Изложени
синтезирано, в обобщен вид, съображенията
в подкрепа на искането на посочените заинтересувани страни се свеждат основно до
следното: Конституционните норми на чл. 32,
ал. 2 и чл. 34, ал. 2 представляват изключения
от регламентираните с чл. 32, ал. 1 и чл. 34,
ал. 1 на Основния закон права на гражданите,
поради което, макар и да са уредени със закон,
тези изключения не могат да излизат от установената конституционна рамка. Освен това
дори и при наличието на безспорна легитимна
цел на ограничението последното следва да се
подчинява на принципите на необходимост и
съразмерност. Всяка намеса в личната сфера на
гражданите трябва да се осъществява по силата
на ясни, точни, безпротиворечиви и подлежащи
на еднозначно тълкуване законови правила,
каквито характеристики считат, че оспорените
разпоредби на ЗЕС нямат. Изтъква се, че чл. 34,
ал. 2 от Конституцията допуска като изключение установеното по силата на ал. 1 основно
право на гражданите на неприкосновеност на
свободата и тайната на кореспонденцията и на
другите съобщения само когато това се налага
за разкриване или предотвратяване на тежки
престъпления, докато с оспорената норма на
чл. 250а ЗЕС е предвиден един доста по-широк обхват. Освен това разглежданата мярка,
представляваща по съществото си сериозна
намеса в личната сфера на индивида, макар и
формално предвидена в закон и създадена да
преследва и осигури легитимна цел, трябва да
е и пропорционална на съответната цел, т. е.
да не е прекомерна. Именно това изискване
не е спазено според посочената група заинтересувани страни, които излагат аргументирани
съображения в подкрепа на тезата си за прекомерност на намесата в твърде деликатната
лична сфера на гражданите.
Законодателната уредба, с която е транспонирана Директива 2006/24/ЕО, не съдържа и
достатъчно надеждни и убедителни гаранции,
че няма да се допуснат злоупотреби както
от страна на търговците (предприятията),
предоставящи съответните услуги, така и от
държавните органи, имащи достъп до генерираните трафични данни. Посочват също,
че съхраняването на един толкова значителен обем данни в продължителен период (от
една година, с възможност за удължаване до
шест месеца), позволява да се направи достатъчно точен личностен профил за всеки,
когато неговите контакти, местонахождение
и придвижване се подложат на съответния
анализ и оценка, а това представлява драстично вмешателство в конституционно защитения личен живот на хора, които никога
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и по никакъв начин не са участвали и не
са били съпричастни към извършването на
каквито и да било престъпления. Ето защо
не може да се намери разумно основание по
отношение на тях да бъде прилагана подобна
мярка, легитимирана като средство за борба
с тежката престъпност, още по-малко да се
приеме, че същата е необходима. При тези
съображения, обосноваващи разбирането им,
че въведените с оспорените разпоредби ограничения на неприкосновеността на личния
живот и на свободата на кореспонденцията
и другите съобщения не могат да бъдат квалифицирани като наложителното, подходящо
и съразмерно правно средство за постигане
на целения правен резултат, посочените заинтересувани страни поддържат, че нормите
на чл. 250а – 250е, чл. 251 и 251а ЗЕС следва
да бъдат обявени за противоконституционни.
Като подробно е обосновал изложеното
виждане, в своето писмено становище Висшият
адвокатски съвет е изразил и алтернативна
позици я – ако Конст и т у ционни я т съд не
сподели аргументите за цялостна противоконституционност на оспорените разпоредби, да
се произнесе, като приеме частичната основателност на искането на омбудсмана. Поддържа, че за противоконституционни следва
да бъдат обявени най-малко чл. 250а, ал. 2 в
частта „и престъпления по чл. 319а – 319е от
Наказателния кодекс, както и за издирване
на лица“, и чл. 250б, ал. 1, т. 3 и 4 ЗЕС. Водещите аргументи в тази част на становището
се свеждат на първо място до наличието на
формално противоречие между посочената
част от текста на чл. 250а, ал. 2 ЗЕС с чл. 34,
ал. 2 от Конституцията и второ – до констатацията, че визираните в чл. 250б, ал. 1, т. 3 и
4 ЗЕС органи нямат никаква компетентност
и правомощия в областта на разкриването и
разследването на тежки престъпления.
Министерството на вътрешните работи и
Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства поддържат, че
искането на омбудсмана е изцяло неоснователно, тъй като оспорваните разпоредби на
ЗЕС изцяло отговарят на изискванията на
пропорционалност и съразмерност, а срокът
от 12 месеца е разумен и осигуряващ ефективност на въведената със закона ограничителна мярка, доколкото с нея се постига една
легитимна цел – защита на обществената
сигурност и законосъобразното провеждане
на наказателното производство. Освен това са
предвидени органи и механизми за контрол,
които създават достатъчно гаранции срещу
възможни злоупотреби от отделни органи и
служби във връзка с достъпа им до данните за
личния живот на гражданите (напр. чл. 332а
ЗЕС, уреждащ административнонаказателна
отговорност за длъжностни лица или предприятия, предоставящи електронни съобщителни
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мрежи и/или услуги, за нарушения на задължения или злоупотреба с данни по чл. 250а
ЗЕС – глоба в размер от 1000 до 10 000 лв.).
Съюзът на юристите в България намира,
че атакуваните текстове на ЗЕС не попадат
под защитата на чл. 32 и 34 от Конституцията, доколкото не става дума за огласяване
или създаване на каквато и да е публичност
по отношение на данните, свързани с личния
живот на гражданите. Още по-малко съхраняването на такива данни би могло да бъде
окачествено като нарушение на тайната на
кореспонденцията, а доводите за наличие на
непропорционална и неоправдана намеса в
правата на гражданите представлява въпрос
на законодателна целесъобразност, поради
което и не може да бъде предмет на преценка
за конституционосъобразност.
Комисията за регулиране на съобщенията
е представила становище, че не е в позиция
и с компетентност да даде оценка за съответствието на оспорените от омбудсмана разпоредби на ЗЕС с Конституцията, включително
и относно пропорционалността на намесата
в личния живот на гражданите, тъй като
тези въпроси не са свързани с дейността на
Комисията като секторен регулатор.
Останалите конституирани страни не са
депозирали писмени становища по искането.
Конституционният съд, като обсъди доводите в искането, с което е сезиран, изложените в него съображения, становищата на
страните и релевантната правна уредба, за да
се произнесе, взе предвид следното:
Предмет на проверка за конституционност
са нормите на чл. 250а – 250е, чл. 251 и 251а
ЗЕС, които гласят следното:
Чл. 250а. (1) Предприятията, предоставящи
обществени електронни съобщителни мрежи
и/или услуги, съхраняват за срок от 12 месеца
данни, създадени или обработени в процеса на
тяхната дейност, които са необходими за:
1. проследяване и идентифициране на източника на връзката;
2. идентифициране на направлението на
връзката;
3. идентифициране на датата, часа и продължителността на връзката;
4. идентифициране на типа на връзката;
5. идентифициране на крайното електронно
съобщително устройство на потребителя или
на това, което се представя за негово крайно
устройство;
6. установяване на идентификатор на ползваните клетки.
(2) Данните по ал. 1 се съхраняват за нуждите на разкриването и разследването на тежки
престъпления и престъпления по чл. 319а – 319е
от Наказателния кодекс, както и за издирване
на лица.
(3) Други данни, включително разкриващи
съдържанието на съобщенията, не могат да
бъдат съхранявани по този ред.
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(4) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или
услуги, са длъжни да унищожат данните след
изтичането на срока по ал. 1.
(5) За данни, до които е осъществен достъп
и са били съхранени, ръководителят на органа,
отправил искане за достъп, може да поиска
предприятието, което ги е предоставило, да ги
запази за срок не по-дълъг от 6 месеца, считано
от датата на предоставяне.
(6) Данните по ал. 1 се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на
Закона за защита на личните данни.
Чл. 250б. (1) Право да искат извършване на
справка за данните по чл. 250а, ал. 1 съобразно
тяхната компетентност имат ръководителите на:
1. специализираните дирекции, териториалните дирекции и самостоятелните териториални отдели на Държавна агенция „Национална
сигурност“;
2. Главна дирекция „Национална полиция“,
Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и териториалните є звена, Главна
дирекция „Гранична полиция“ и териториалните є звена, дирекция „Вътрешна сигурност“,
Столичната дирекция на вътрешните работи
и областните дирекции на Министерството на
вътрешните работи;
3. службите „Военна информация“ и „Военна
полиция“ към министъра на отбраната;
4. Националната разузнавателна служба.
(2) За достъп до данните по чл. 250а, ал. 1
се изготвя мотивирано писмено искане от
съответния ръководител на органите по ал. 1,
съдържащо:
1. правното основание и целта, за която е
необходим достъпът;
2. регистрационния номер на преписката, за
която е необходимо извършване на справката;
3. данните, които следва да се отразят в
справката;
4. периода от време, който да обхваща
справката;
5. определеното длъжностно лице, на което
да се предоставят данните.
(3) За направените искания органите по ал. 1
водят специален регистър, който не е публичен.
Чл. 250в. (1) Достъпът до данните по чл. 250а,
ал. 1 се осъществява след разрешение от председателя на районния съд или от оправомощен
от него съдия по седалището на органа, който е
поискал достъп, за което се издава разпореждане
за предоставяне на достъп до данните.
(2) Разпореждането по ал. 1 задължително
съдържа:
1. данните, които следва да се отразят в
справката;
2. периода от време, който да обхваща
справката;
3. определеното длъжностно лице, на което
да се предоставят данните;
4. име, длъжност и подпис на съдията.
(3) За дадените разрешения или откази в съответните районни съдилища се води специален
регистър, който не е публичен.
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(4) За нуждите на наказателното производство данните по чл. 250а, ал. 1 се предоставят
на съда и на органите на досъдебното производство при условията и по реда на Наказателнопроцесуалния кодекс.
(5) Достъпът до данни по чл. 250а, ал. 1, които
се отнасят до председател на районен съд, негов
възходящ, низходящ, брат или сестра, съпруг или
лице, с което се намира във фактическо съпружеско
съжителство, се осъществява след разрешение
от председателя на съответния окръжен съд.
Чл. 250г. (1) Предприятията, предоставящи
обществени електронни съобщителни мрежи и/
или услуги, са длъжни да осигурят възможност
24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата за
постъпване на разпореждането по чл. 250в, ал. 1
и по чл. 251, ал. 2.
(2) Ръководителите на предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, изпращат на Комисията
за регулиране на съобщенията списък, в който
се посочват:
1. актуален адрес за получаване на разпореждането по чл. 250в, ал. 1 и по чл. 251, ал. 2;
2. име, презиме, фамилия и длъжност на
оправомощените длъжностни лица, които да
получават разпорежданията по чл. 250в, ал. 1
и по чл. 251, ал. 2, както и телефони за връзка с
тях; при промяна на данните в срок до 24 часа се
уведомява писмено Комисията за регулиране на
съобщенията и нейният председател незабавно
предоставя списъците на ръководителите на
органите по чл. 250б, ал. 1.
Чл. 250д. (1) Предприятията, предоставящи
обществени електронни съобщителни мрежи и/
или услуги, извършват справка за данните по
чл. 250а, ал. 1 след постъпване на разпореждане
за достъп. Постъпилото разпореждане за достъп
се регистрира в специален регистър, който не
е публичен.
(2) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги,
във възможно най-кратък срок, но не повече от
72 часа от постъпването в предприятието на
разпореждането за достъп по чл. 250в, ал. 1 и
по чл. 251, ал. 2, изпращат данните на длъжностното лице по чл. 250в, ал. 2, т. 3. Министърът на вътрешните работи или писмено
оправомощени от него длъжностни лица могат
да определят конкретен срок, в който данните
да бъдат изпратени.
(3) Справка за данните по чл. 250а, ал. 1 в
предприятията, предоставящи обществени
електронни съобщителни мрежи и/или услуги,
могат да извършват единствено длъжностни
лица, писмено оправомощени от съответния
ръководител на предприятието.
(4) След изготвянето є справката се подписва
от ръководителя на съответното предприятие,
предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, или от писмено оправомощено от него длъжностно лице. Справката
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се регистрира в специален регистър и се изпраща
на определеното в разпореждането длъжностно
лице, на което да се предоставят данните.
(5) При наличие на възможност разпореждането на съдията и справката по ал. 4 се изпращат
по електронен път при спазване изискванията
на Закона за електронното управление и Закона
за електронния документ и електронния подпис.
Чл. 250е. Справката по чл. 250д, ал. 4, която не се използва при образуване на досъдебно
производство, независимо дали представлява
класифицирана информация, се унищожава в
6-месечен срок от датата на получаването
є от тричленна комисия в състав, определен
от съответния ръководител на органите по
чл. 250б, ал. 1, за което се изготвя протокол.
Чл. 251. (1) Данните по чл. 250а, ал. 1 могат
да се предоставят по молба и на компетентен
орган на друга държава, когато това е предвидено в международен договор, който е в сила за
Република България.
(2) Достъпът до данните по чл. 250а, ал. 1 се
осъществява при постъпило искане от ръководител на главна или специализирана дирекция по
чл. 250б, ал. 1, т. 1 и 2, след писмено разрешение
от председателя на Софийския градски съд или
от оправомощен от него съдия, за което се издава разпореждане за предоставяне на достъп
до данните. За дадените разрешения или откази в Софийския градски съд се води специален
регистър, който не е публичен.
(3) За резултата от изготвената справка за
данните по чл. 250а, ал. 1 компетентният орган
на другата държава се уведомява по предвидения
в международния договор ред.
Чл. 251а. (1) Данните по чл. 250а, ал. 1, т. 1
са при:
1. обществена телефонна услуга – телефонният номер на викащия и данни за идентифициране
на абоната или потребителя;
2. интернет достъп, електронна поща по
интернет и интернет телефония – идентификатор, определен за потребителя, идентификатор
на потребителя и телефонен номер, определени
за всяко съобщение, влизащо в обществената
телефонна мрежа, данни за идентифициране на
абоната или потребителя, за когото са определени IP адрес, идентификатор на потребителя
или телефонен номер в момента на връзката.
(2) Данните по чл. 250а, ал. 1, т. 2 са при:
1. обществена телефонна услуга – набран
номер (викан телефонен номер) и в случаите
на допълнителни услуги, като пренасочване или
прехвърляне на повикването, номер или номера,
към които е маршрутизирано повикването, и
данни за идентифициране на абоната или потребителя;
2. електронна поща по интернет и интернет телефония – идентификатор на потребителя или телефонен номер на получателя/ите
на интернет телефонно повикване, данни за
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идентифициране на абоната или потребителя
и идентификатор на получателя, за когото е
предназначено съобщението.
(3) Данните по чл. 250а, ал. 1, т. 3 са:
1. при обществена телефонна услуга – дата
и час на началото и края на връзката;
2. за интернет достъп, електронна поща по
интернет и интернет телефония – дата и час
на влизане и излизане във/от услугата интернет
достъп, основаващи се на определена часова
зона, заедно с IP адреса, динамичен или статичен, определен за връзката от доставчика на
услугата интернет достъп, и идентификатора
на абоната или потребителя, дата и час на
влизане и излизане във/от услугата електронна
поща по интернет или интернет телефония,
основаващи се на определена часова зона.
(4) Данните по чл. 250а, ал. 1, т. 4 са:
1. видът на използваната обществена телефонна услуга;
2. използваната интернет услуга при електронна поща по интернет или интернет телефония.
(5) Данните по чл. 250а, ал. 1, т. 5 са при:
1. фиксирана телефонна услуга – за викащия
и викания телефонен номер;
2. обществена телефонна услуга, предоставяна чрез мобилна наземна мрежа – за викащ
и викан телефонен номер; международен идентификатор на викащия мобилен абонат (IMSI);
международен идентификатор на викания мобилен абонат (IMSI); международен идентификатор на викащото мобилно крайно електронно
съобщително устройство (IMEI); международен
идентификатор на виканото мобилно крайно
електронно съобщително устройство (IMEI); в
случай на предплатени услуги – дата и час на
началното активиране на услугата и етикет
за местоположение – идентификатор на клетката, от което е активирана услугата и за
идентифициране на абоната или потребителя;
3. интернет достъп, електронна поща по
интернет и интернет телефония – викащият
телефонен номер за комутируем достъп, цифрова
абонатна линия (DSL) или друга крайна точка
на инициатора на връзката.
(6) Данни по чл. 250а, ал. 1, т. 6 са административни адреси на клетки на мобилна наземна
електронна съобщителна мрежа, от които е
генерирано или в които е терминирано повикване.
Конституционният съд взе предвид, че
с искането се оспорва закон, с който се
нарушават основни лични права на гражданите, най-общо формулирани като право
на неприкосновеност на личния живот и на
свободата и тайната на кореспонденцията и
на другите съобщения – чл. 32, ал. 1 и чл. 34,
ал. 1 от Конституцията, които същевременно
са обект на защита и от редица международноправни актове, по които България е
страна – Всеобщата декларация за правата
на човека – чл. 12, Международния пакт за
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граждански и политически права – чл. 5 и 17,
Хартата на основните права на Европейския
съюз – чл. 7, 8 и 52, § 1, и Конвенцията за
защита на правата на човека и основните свободи (КЗПЧОС) – чл. 8. С оглед идентичния
характер и съдържание на тези права в тяхната регламентация на конституционно ниво
и в текстовете на посочените международни
актове, последните два от които представляващи и част от европейското законодателство,
Съдът счита, че осъществявайки нормения
контрол за конституционност по отношение
на оспорената уредба на ЗЕС, ще следва да
обсъжда и тези международноправни норми в
светлината на прогласените от тях принципи
и стандарти, наред с практиката по тяхното
прилагане на Европейския съд по правата на
човека (ЕСПЧ). Този подход не е прецедент
в практиката на Конституционния съд, доколкото е бил възприет и с други предходни
негови решения (вж. Решение № 7 от 1996 г.
по к.д. № 1 от 1996 г., Решение № 1 от 1998 г.
по к.д. № 17 от 1997 г., Решение № 2 от 1998 г.
по к.д. № 15 от 1997 г., Решение № 4 от 2006 г.
по к.д. № 11 от 2005 г., Решение № 3 от 2011 г.
по к.д. № 19 от 2010 г., Решение № 1 от 2014 г.
по к.д. № 22 от 2013 г., Решение № 3 от 2004 г.
по к.д. № 3 от 2004 г., раздел V, т. 7).
Релевантните обстоятелства, които следва
да бъдат взети предвид и са от съществено
значение за формиране на изводите по същество по настоящото дело, са следните:
Оспорените от вносителя разпоредби на
чл. 250а – 250е, чл. 251 и 251а ЗЕС са приети
със ЗИДЗЕС с ДВ, бр. 17 от 2010 г. и са в сила
от 10.05.2010 г. С този закон е транспонирана Директива 2006/24/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 15.03.2006 г. за запазване на данни, създадени или обработени
във връзка с предоставянето на обществено
достъпни електронни съобщителни услуги
или на обществени съобщителни мрежи, и за
изменение на Директива 2002/58/ЕО.
С решение от 8.04.2014 г., постановено по
съединени дела С-293/12 и С-594/12, с предмет преюдициални запитвания на основание
чл. 267 ДФЕС Съдът на Европейския съюз
(СЕС), голям (разширен) състав, е обявил
Директива 2006/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15.03.2006 г. за невалидна.
От прегледа на нормотворчеството в областта на запазването и съхраняването на
данните от трафика, защитата на основни
права на гражданите в национален и европейски мащаб, включително с оглед постигнатия
резултат от проведените съдебни процедури
на контрол, се налагат няколко извода, които
Съдът постави в основата на по-нататъшните
си разсъждения по съществото на настоящия
конституционен спор:

БРОЙ 23

ДЪРЖАВЕН

1. Обявяването на Директива 2006/24/ЕО
за невалидна с цитираното по-горе решение на
СЕС не може да има за последица автоматичната отмяна или неприлагане на оспорените
законови разпоредби на вътрешното право, с
които тя е транспонирана. С нейното обявяване за невалидна се прекратява единствено
задължението на държавите членки да въведат
нейните изисквания в своето вътрешно законодателство. Приетият закон продължава да
действа до момента, в който бъде отменен или
изменен по надлежния ред от националния
законодателен орган или бъде обявен за противоконституционен от Конституционния съд.
2. Въведени ят с разпоредбите на
чл. 250а – 250е, чл. 251 и 251а ЗЕС режим на
запазване, съхранение, достъп, експлоатация
и унищожаване на данни от трафика по своя
характер и същност безспорно представлява
намеса в основни, конституционно защитени
права на гражданите и следователно следва
да се третира като изключение от правилата,
установени с конституционните норми на
чл. 32, ал. 1 и чл. 34, ал. 1. Тези права не са
абсолютни. Съгласно изискванията на чл. 32,
ал. 2 и чл. 34, ал. 2 от Конституцията изключенията следва да са уредени от закон; да се
допускат само с разрешение на съдебната власт;
и само когато това се налага за разкриване
и предотвратяване на тежки престъпления.
В случая оспорената уредба е създадена със
закон и следователно изпълнява формално
първото конституционно изискване.
3. Налице е противоречие с Конституцията на разпоредбата на чл. 250а, ал. 2 ЗЕС
относно целта на съхраняването на данни
от трафика, а именно за нуждите на разкриването и разследването на престъпления по
чл. 319а – 319е от Наказателния кодекс (НК),
както и за издирване на лица. Изключението
по чл. 34, ал. 2 от Конституцията е допустимо само когато интервенцията в сферата на
неприкосновеността на свободата и тайната
на кореспонденцията и на другите съобщения
се налага за разкриване и предотвратяване
на тежки престъпления и то не може да бъде
тълкувано и прилагано разширително. Следователно разпоредбата в частта є „и престъпления по чл. 319а – 319е от Наказателния
кодекс“, които не са тежки по смисъла на
чл. 93, т. 7 НК, с изключение само на това по
чл. 319а, ал. 5 НК, доколкото предвидените в
санкционните части на съответните норми на
особената част на НК за тях наказания не са
лишаване от свобода за повече от пет години,
доживотен затвор или доживотен затвор без
замяна, е противоконституционна. Казаното се
отнася и за последната хипотеза – издирване
на лица, която самостоятелно няма как да
бъде отнесена към конституционната рамка
на ограничението освен в случаите, когато
издирваното лице е жертва или извършител
на тежко престъпление.
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Тук следва да се посочи, че българският
законодател съществено е разширил и надхвърлил дори изискванията на силно критикуваната в теорията и практиката Директива
2006/24/ЕО (чл. 1, § 1), която, третирайки
достъпа до данни от трафика, го ограничава
единствено до „разследването, разкриването
и проследяването на сериозни престъпления, както те са определени в националното
право на всяка държава-членка“. Безспорно,
приложима в случая е нормата, установяваща
легалната дефиниция на понятието „тежко
престъпление“ по смисъла на НК. Интерпретирайки нормативните разрешения, приети с
обсъжданата Директива, при съпоставянето
им с принципите на Хартата и КЗПЧОС, за да
обоснове тезата си за нейните несъвършенства,
в решението си СЕС също борави с критерия
за тежко престъпление, в обхвата на който
безусловно попадат формите на организираната престъпност и тероризмът.
4. Подходът на разширяване на приложното поле на транспонираната директива е
използван от законодателя и при очертаването
на кръга на субектите, които имат право да
искат извършване на справка за данните по
чл. 250б, ал. 1 ЗЕС. Този кръг Конституционният съд намира за твърде широк, а действащата
уредба обективира съществен конституционен
проблем. Съобразяването с установения конституционен стандарт всяко ограничение на
основни права на гражданите да е уредено със
закон включва не само основанието, но също
така органите и процедурите, по които ще
се изпълнява съответната въведена мярка. В
този смисъл е задължително легитимираният
субект да разполага с изрично възложена му,
и то със закон, компетентност по разкриване
и разследване на тежки престъпления, т.е.
правомощия, свързани с преследваната със
закона легитимна цел. На това изискване
обаче не отговарят всички субекти от кръга
на визираните в чл. 250б, ал. 1 ЗЕС. Това
дава основание да се приеме наличието на
противоконституционност на посочената разпоредба съобразно критериите, заложени в
чл. 32, ал. 2 и чл. 34, ал. 2 от Конституцията.
5. Конституционното изискване за контрол
от съд или друг независим орган изобщо
отсъства в процедурата, уредена по чл. 250а,
ал. 5 ЗЕС. В тази хипотеза органът, отправил искане за достъп, контактува директно с
предприятието, предоставило данните, и без
съответното разрешение постига на практика едно продължаване на запазването им за
срок до шест месеца, който сам по себе си
е значителен.
Също така липсва уреден контрол и върху
унищожаването на издадена справка с данни по
чл. 250д, ал. 4 ЗЕС, която не се използва за образуване на досъдебно производство – чл. 250е
ЗЕС. Ето защо разпоредбите на чл. 250а, ал. 5
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и чл. 250е ЗЕС също се оказват несъответни на Конституцията. Несъвършенствата на
съдебния контрол, така както той е уреден
с оспорените законови текстове, дали и доколко той реално и пълноценно изпълнява
предназначението си да не бъдат допускани
противозаконни вмешателства в сферата на
личния живот на гражданите е въпрос, с който
Съдът ще се занимае по-нататък.
6. Конституционният съд намира за необходимо изрично да изтъкне, че само по себе
си събирането и запазването на данни от
телекомуникационен трафик не представлява
дейност, забранена от Конституцията, или
такава, която дефинитивно следва да бъде отречена и поради несъвместимост с основните
права на гражданите, регулирани от Хартата
и КЗПЧОС. Този извод следва от комплексната оценка на вида и характеристиката на
подлежащите на запазване данни, от една
страна, и от друга – наличието на безспорна
легитимна цел, която е от общ интерес както
за Съюза, така и за националните държави.
Анализът на създадената с оспорените разпоредби конфигурация на предвидените мерки
и средствата за тяхното осъществяване ясно
показва, че генерираните и запазени данни за
определения със закона период от 12 месеца
съдържат пълната информация кой, с кого,
кога, как, с кое конкретно устройство и къде
точно е осъществявал комуникациите си. Тук
следва да се внесе изричното уточнение, че
в обхвата на подлежащите на съхраняване
по силата на закона данни не влиза самото
съдържание на кореспонденцията, т.е. не става
дума за запазване на записи на разговори, текстови съобщения и т.н. Въпреки това генерирането и запазването на описания значителен
обем данни без повод, и то за фиксирания в
закона достатъчно продължителен срок, по
отношение на един неперсонифициран кръг
лица (практически всички, използващи различните съвременни комуникации като форма
на общуване) дава възможност да се направят
достатъчно обосновани и точни заключения
за личния живот на хората, обичайните им
действия, навиците им в ежедневния живот,
вк л юч и т ел но кон та к т и, соц иа л на с реда,
местопребиваване – постоянно и временно,
пътувания, с тяхната честота, време и точни
дестинации. В тази посока на разсъждения
следва да се съобрази също, че при подробно и
детайлно оценяване и анализ на генерираните
данни от телекомуникационен трафик могат
да се изведат и достатъчно съдържателни
изводи дори за интимния живот на хората,
сексуалната им ориентация, здравословното
им състояние (психично и/или соматично),
професионалната им или политическа принадлежност, активностите или пристрастията им,
евентуалните им проблеми с правосъдието.
Проследяването на данните в един продъл-
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жителен период позволява да се достигне
още по-далеч – до личните предпочитания
на ин диви да, дори неговите ск лонности,
увлечения и слабости. А това означава само
едно: осигурена напълно реална възможност
за съставянето на достатъчно подробен и
ясен профил на личността не само без нейното изрично съгласие, но и без тя изобщо
да има представа или дори да подозира, че
това се случва в действителност. Комплексната оценка на всички аспекти на проблема
предпоставя два допълнителни въпроса или
по-точно други две негови страни: за съдбата
на професионалната тайна и нейната защита;
и второ: защитено и гарантирано в достатъчна
степен ли е правото на личността суверенно
и по собствена преценка да решава дали и
в какъв обем да прави определени факти и
обстоятелства от неприкосновения си личен
живот публично достояние, или най-малкото
на отделни други субекти – т. нар. право на
информационно самоопределение.
Следващият въпрос, който следва да бъде
обсъден, е допустима и конституционно търпима ли е тази намеса в основните права
на гражданите предвид така очертаните є
параметри. Както вече се посочи по-горе,
запазването на данни от целия телекомуникационен трафик (фиксирана и мобилна
телефони я, ин тернет дост ъп, елек т ронна
поща по интернет и интернет телефония) без
повод и с цел квалифицирана употреба за
нуждите на предотвратяването, разкриването
и разследването на тежки престъпления не
може дефинитивно да се отрече. То не може
да се третира като противоконституционно,
ако конституционната проверка установи,
че са спазени изискванията ограничението
да е уредено със закон, да е в рамките на
предвиденото с Основния закон изключение,
да е подчинено на легитимна/и цел/и от общ
интерес, каквито несъмнено представляват
борбата с тежките престъпления, повишаването на обществената сигурност, борбата с
международния тероризъм и опазването на
международния мир и сигурност, както и да
е съобразен принципът за пропорционалност.
Особено важно е, че част от престъпленията
не биха могли да бъдат убедително разкрити
и пълноценно разследвани без изследване и
анализ на трафичните данни (напр. деянията, свързани с детска порнография, трафик
на хора и др.), поради което е неприемливо
предварителното отричане на въведените с
оспорените разпоредби мерки. За постигането на така формулираните легитимни цели
трябва да е необходимо и подходящо именно
такова запазване на данните в условията на
демократичното общество, при което намесата да не е прекомерна съобразно принципа
на пропорционалността, с чиито същност,
съдържание и критерии Конституционният
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съд многократно се е занимавал (вж. напр.
Решение № 7 от 1996 г. по к.д. № 1 от 1996 г.,
Решение № 20 от 1998 г. по к.д. № 16 от 1998 г.,
Решение № 1 от 2002 г. по к.д. № 17 от 2001 г.,
Решение № 5 от 2003 г. по к. д. № 5 от 2003 г.,
Решение № 15 от 2010 г. по к.д. № 9 от 2010 г.,
Решение № 2 от 2011 г. по к.д. № 2 от 2011 г.,
Решение № 13 от 2012 г. по к.д. № 6 от 2012 г.).
Предмет на множество решения и богата
прецедентна практика на ЕСПЧ е решаването на въпроса за рамката на възможната и
допустима намеса на държавата в основните
човешки права от гледна точка на тяхното
съдържание в контекста на същност та и
различните проявни форми на принципа на
пропорционалността (вж. в т. см. Решението
по делото С и Марпър срещу Обединеното
кралство/S and Marper v. U. K, 2008 г., Малоун
срещу Обединеното кралство/Malone v. U. K.,
1984 г., Вебер и Саравия срещу Германия/Weber
and Saravia v. Germany, 2006 г., Аман срещу
Швейцария/Aman v. Switzerland, 2000 г., Асоциация за европейска интеграция и права на
човека и Екимджиев срещу България, 2008 г.).
За преценката дали и доколко предвидената с оспорената законодателна уредба мярка,
представляваща намеса в сферата на личния
живот на гражданите, е пропорционална на
защитаваната цел, е наложително да се обсъди
още един особено съществен довод в искането
на омбудсмана, подкрепен и в голяма част от
становищата на заинтересуваните страни – че
на запазване подлежат абсолютно всички
данни от телекомуникационен трафик, т.е.
засегнати практически са всички граждани,
осъществяващи комуникации, а не само онези,
за които има данни или най-малкото улики,
че са извършили тежко престъпление, че са
съпричастни с организации на международния
тероризъм и т.н.
Основното възражение, което се изтъква
в тази връзка, е, че преследването на формулираната легитимна цел не може да бъде
постигано с цената на една толкова съществена
намеса в основните права на хора, нямащи
нищо общо с деянията, към чието предотвратяване, разкриване и разследване е насочено
предвиденото средство. Този дисбаланс не
може да бъде отречен, защото е вярно, че на
запазване подлежат генерираните данни от
телекомуникация по отношение на всички
лица, а не само тези на заподозрените или
извършителите на тежки престъпления. Вярно
е обаче също, че извън коментираната мярка
практически не съществува друг способ, който, от една страна, да бъде насочен само към
тези, чието поведение е или би могло да бъде
предмет на наказателно преследване, и от
друга – да може да осигури необходимите за
целите на разследването достатъчно сведения
за авторите на тежки престъпления, за техните
връзки, контакти, съучастници, финансира-
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не, местонахождение, ползвани устройства,
придвижване, и то основно отнасящи се за
времето, предшестващо престъпното деяние.
Казус, илюстриращ позицията на съда по
този въпрос, би възникнал в случай, когато
например извършител на терористичен акт,
който до момента на извършване на деянието не е попадал в информационните масиви
на полицията във връзка с други предходни
свои криминални прояви, за да се е налагала
проверка на данни от неговата комуникация,
бъде заловен на местопрестъплението. Ако
оспорената мярка не съществуваше, за да
вменява на предприятията, предоставящи
услугите, запазване на данните за цели я
протичащ трафик, то генерирането и проследяването им по отношение на това лице би
могло да започне едва след като извършеното
престъпление вече е факт и самоличността на
дееца е установена. Ясно е, че в такъв случай
информация по горепосочените въпроси, свързани с подготовката, организацията, самото
извършване на престъплението и евентуалните
съучастници, е невъзможно да бъде събрана,
защото ще обхваща само периода от време,
следващ престъплението, и следователно няма
как да обслужи разследването.
В този смисъл съпоставката на защитаваната цел и приложеното средство предпоставя
извода, че по своята същност въведената мярка
принципно се оказва съответна, необходима и
подходяща, включително и през призмата на
критерия за съразмерност на ограничението.
Не така обаче стои въпросът за срока на
нейното експлоатиране, заложен в чл. 250а,
ал. 1 ЗЕС – 12 месеца, който при съобразяване на конкретната обществено-политическа
ситуация Съдът оценява като несъразмерно
дълъг и съществено надхвърлящ необходимото за постигане на дефинираните цели.
Натрупването на едногодишна база данни от
комуникационен трафик позволява тяхното
използване не само за изготвянето на подробен личностен профил (с всички проблеми,
които това създава), но и постигане на точна
и детайлна диференциация на трайните, обичайни, инцидентни прояви на конкретното
лице, неговите контакти, увлечения, интереси,
включително с отграничаването на тези, представляващи прецедент в неговото поведение
и реакции, а също и систематизиране по различни критерии на местата, които посещава
трайно, често, рядко или инцидентно, както
и точна идентификация на лицата, с които
го прави. По същата схема могат да бъдат
категоризирани и разграничени и неговите
контакти – лични, служебни, професионални,
културни и т.н., и то с оглед спецификата на
данните – с една висока степен на точност по
отношение интензитета на тяхното осъществяване. Очевидно е, че този срок съдържа
всички белези на несъразмерност с целта на
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въведената мярка, което съществено рефлектира върху оценката за конституционност на
целия законов режим на запазване на данните,
достъпа до тях и възможното им използване.
По тези съображения Конституционният
съд счита, че прекомерно дългият срок на
запазване на данните самостоятелно компроментира конституционосъобразността на
приетата мярка като цяло, тъй като при тази
си регламентация, съобразно предвидения
период на ограничението, тя се явява непропорционална.
С решението си от 2.03.2010 г., 1 BvR 256/08,
1 BvR 263/08 и 1 BvR 586/08 Федералният
конституционен съд на Германия, Първи сенат, се е произнесъл по конституционността
на аналогични разпоредби във вътрешното
законодателство на страната, отнасящи се
до запазването на данни от телекомуникационен трафик. Заключил е, че запазването на
данните не е поначало неоправдано от конституционно гледище, когато е в границите
на поставената легитимна цел и във връзка с
критерия за пропорционалност. В този смисъл
е счел, че мярката не попада под стриктна
забрана, каквато би била налице само когато
съхраняването на данните е за неопределени
или неподлежащи на определяне цели. Въведения с проверявания приложим германски
закон 6-месечен срок на запазване на данните
Федералният конституционен съд е намерил
за оправдан, макар и фиксиран на приемливата с оглед принципа на пропорционалност
горна граница.
Въведеният с оспорените разпоредби на ЗЕС
режим на запазване на данните от телекомуникационния трафик страда от редица други
несъвършенства и пороци, които също се оказват несъвместими с конституционната граница
на допустимата намеса в сферата на основните
права. За да бъде оправдана, нейната материално-правна и процесуалноправна уредба
трябва да съдържа ясни, точни и недвусмислени
основания и процедури, които да осигуряват
достатъчно сериозни и надеждни гаранции, че
достъпът на съответните национални органи
до запазените данни ще бъде използван само
за целите на предотвратяването и разкриването на тежки престъпления и ще обслужва
единствено наказателните производства, водени
за такива престъпления. Казано с други думи,
правната уредба трябва да създава и гарантира сигурност у гражданите, че са изключени
всякакви злоупотреби с техните данни както
от страна на държавните органи, на които е
осигурен достъп до тях, така от търговските
дружества (предприятията), предоставящи
съответните съобщителни мрежи и услуги,
които всъщност ги съхраняват.
Законодателното решение за регламентиране на съдебната санкция за получаване на
достъп до трафичните данни е принципно

ВЕСТНИК

БРОЙ 23

правилно и съответно на изискването за осигуряване на най-високи стандарти на защита,
защото се засягат основни права в личната
сфера на човека. Прегледът на оспорената
уредба обаче показва, че така, както със закона са формулирани процедурите на съдебен
контрол, те се оказват повече от формални и
непълноценни, поради което не би могло да се
очаква, че резултатите от него биха изпълнили
главното си предназначение – да се ограничи
до обективно възможния минимум нерегламентираният достъп до данните и злоупотребата с
тях. Така разпоредбата на чл. 250б, ал. 2, т. 1 – 5
ЗЕС, която урежда изискванията и реквизитите
на изискуемото мотивирано писмено искане
до компетентния съд, съдържа съществена
непълнота, изразяваща се в следното: Освен
административните данни – регистрационен
номер на преписката, за нуждите на която е
предназначена справката и определеното да
я получи длъжностно лице, както и исканото
съдържание на самата справка с описание на
данните и периода, законът изисква единствено
посочването на правното основание и целта,
за която е необходим достъпът. Мотивационната част на искането изобщо не е изведена
от законодателя като отделен негов реквизит,
доколкото само правното основание и целта на
искането не биха могли да покрият стандартите
на ефективна съдебна намеса, когато става
дума за толкова съществена интервенция на
държавни органи в конституционно защитената
сфера на неприкосновеност на личния живот,
жилището, кореспонденцията. Компетентният
председател на районен съд или оправомощен
от него съдия (чл. 250в, ал. 1 ЗЕС), председател на окръжен съд (чл. 250в, ал. 5 ЗЕС),
председател на Софийския градски съд, респ.
оправомощен съдия (чл. 251, ал. 2 ЗЕС), не би
могъл да се произнесе пълноценно, без да са
му поднесени фактическите обстоятелства,
стоящи в основата на отправеното искане.
Няма как без информация за тях съдията да
постанови законосъобразен и обоснован акт,
с който съответно да разреши достъпа до
данните или да постанови отказ.
Освен това компетентността и правомощията на органите по чл. 250б, ал. 1 ЗЕС следва
да е обвързана с непосредствения предмет на
направеното искане за всеки отделен случай, а
това следва да намери законодателно решение
с нова и прецизна формулировка на текста
на чл. 250б, ал. 2 ЗЕС, каквато действащата
редакция на нормата не осигурява. Последното е наложително, тъй като преобладаващата част от легитимираните с оспорените
разпоредби органи и структури разполагат и
с множество други компетенции, нямащи по
същността и характера си никакво отношение
към дейностите, изпълняващи формулираната
със закона цел – разкриване и разследване на
тежките престъпления. Ето защо разпоредбата
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на чл. 250б, ал. 2 ЗЕС като недостатъчно конкретизирана се оказва неточна и непрецизна,
включително и в контекста на регламентацията на съдебния контрол, а следователно
и противоконституционна с оглед границата
на допустимото изключение по чл. 32, ал. 2,
чл. 34, ал. 2 и принципа на правовата държава
по чл. 4, ал. 1 от Конституцията.
Сравнителният анализ на разпоредбите
на ЗЕС, предмет на оспорената уредба, и
относимите норми на Закона за специалните разузнавателни средства (ЗСРС) води до
извода, че доколкото между наблюдението
и проследяването чрез техническо средство,
представляващи оперативни способи, т.е. специални разузнавателни средства по смисъла
на чл. 2, ал. 1 и 3 ЗСРС, дефинирани като
същност и характеристики по чл. 5 и 7 от
същия закон, и достъпът до данните, генерирани и запазени по реда на чл. 250а, ал. 1 и
сл. ЗЕС, с оглед обсъдените по-горе специфики на последните, може да се констатира
сходство, е логично да се търси такова и в
основанията и процедурите на предвидения
в двата закона съдебен контрол. Това е така,
защото и в двата случая се касае за твърде
близки по своите характеристики форми на
съществена намеса на определени държавни
органи в личната сфера на гражданите. За
разлика от текстовете на оспорената уредба
на ЗЕС формулираното по чл. 14, ал. 1, т. 1
ЗСРС мотивирано писмено искане задължително съдържа пълно и изчерпателно посочване на фактите и обстоятелствата, даващи
основание да се предполага, че се подготвя,
извършва или е извършено тежко умишлено
престъпление. Нещо повече, чл. 14, ал. 1,
т. 7 ЗСРС изисква и излагане на мотиви за
невъзможността необходимите данни да бъдат
събрани по друг начин или описание на изключителните трудности, с които е свързано
събирането им. От направеното сравнение се
налага изводът, че оспорените разпоредби не
покриват изискуемите в случая най-високи
стандарти на защита и сигурност, което обосновава необходимостта от приемането на
нова и значително по-прецизна законодателна
регламентация в ЗЕС. Тя следва да осигури
действащ механизъм на ефективен съдебен
контрол, как вато оценка предвидени ят в
действащия понастоящем закон очевидно не
би могъл да получи.
Твърде обща е формулировката на чл. 250в,
ал. 4 ЗЕС, според която за нуждите на наказателното производство данните по чл. 250а,
ал. 1 се предоставят на съда и на органите
на досъдебното производство при условията и
по реда на Наказателнопроцесуалния кодекс
(НПК). Законът не уточнява към кои конкретни норми на НПК насочва препращането,
но е ясно, че става дума за приложението на
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чл. 159 НПК. Сравнителноправният анализ
на двете разпоредби предпоставя заключението, че чрез използваната законодателна
техника с оспорената разпоредба изцяло се
дерогира конституционното изискване за съдебен контрол при искане за достъп до данни
от телекомуникационен трафик. Такъв не е
предвиден нито в препращащата норма на
ЗЕС, нито в специалната норма на НПК. В
случая няма никакво основание да се приеме,
че въпреки тежката намеса в личната сфера
на гражданите, каквато безусловно представлява нарушаването на неприкосновеността
на личния живот, свободата и тайната на
кореспонденцията, съществува каквато и да
било правна възможност за конституционна
търпимост на обсъжданата дерогация, и то
само защото искането се прави от орган на
досъдебното производство.
Следва изрично да се изтъкне, че винаги,
когато законът допуска като изключение мерки, в резултат на които се засягат основни
права на гражданите, съдебният контрол е
задължителен по силата на изричните разпоредби на чл. 30 – 35 от Конституцията.
Достатъчно е в тази връзка да се споменат
уредените в НПК съдебни производства по
вземане и контрол върху мерките за неотклонение задържане под стража и домашен
арест в досъдебното производство (чл. 64 – 65
НПК и чл. 62, ал. 2 във връзка с чл. 64 – 65
НПК), съдебният контрол върху забраната за
напускане пределите на Република България
(чл. 68, ал. 3 – 4 НПК), предварителното
съдебно разрешение или последващо одобрение от съдия при освидетелстване (чл. 158,
ал. 3 – 4 НПК), претърсване и изземване
(чл. 161, ал. 1 – 2 НПК), обиск (чл. 164, ал. 1
и 3 НПК), задържане и изземване на кореспонденцията и електронната поща (чл. 165,
ал. 2 и 5 НПК) и др.
Ето защо Конституционният съд счита,
че оспореното законодателно решение за
елиминиране на съдебния контрол в хипотезата на отправено искане за достъп до
трафични данни от орган на досъдебното
производство е в противоречие с установените от Конституцията, Хартата и КЗПЧОС
стандарти. Доколкото предмет на контрола
за конституционност по настоящото дело е
само текстът на чл. 250в, ал. 4 ЗЕС, а не и
този на чл. 159, ал. 1 НПК, Съдът ограничава
произнасянето само до него, като приема, че
същият е противоконституционен.
Отстраняването на констатирания порок
на оспорената уредба по законодателен път
е от особено съществено значение, защото
се отнася до правното регулиране на съдебни процедури за контрол върху достъпа до
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данни, свързани с основни права на гражданите – неприкосновеност на личния живот и
на свободата и тайната на кореспонденцията.
На следващо място е необходимо да се констатира, че изобщо липсва уредена със закона
правна възможност, а оттам и основания и
процедура засегнатите от мерките лица, чиито
данни са били предоставени на съответните
държавни органи, но не са послужили за
образуване на наказателно производство или
образуваното е било прекратено, да бъдат
уведомени за това кога и на какво основание
са били обект на тяхното приложение, както
и за какво са били използани.
В за к л ючен ие Конс т и т у ц ион н и я т с ъд
счита, че макар и въведена като средство за
постигането на една легитимна цел от общ
интерес както за Европейския съюз, така и за
всяка национална държава, за да бъде оценена
като необходима, подходяща и съразмерна в
условията на едно демократично общество,
обсъжданата мярка по събиране и запазване
на данните от целия телекомуникационен
трафик (общо и без повод), безспорно представляваща сериозна намеса в личния живот
на гражданите, следва да бъде уредена по
начин, съобразен с най-високите възможни
стандарти на сигурност, каквито действащата
правна регламентация като цяло не осигурява. Законът следва да съдържа точни, ясни
и предвидими правила, създаващи сигурни
гаранции за защита и сигурност (вж. в т. см.
Решение на ЕСПЧ по делото Ротару срещу
Румъния/Rotaru v. Romania, 2000 г., „Сънди
таймс“ срещу Обединеното кралство/„Sunday
Times“ v. United K ingdom, 1979 г.), които
принципно да изключват формирането на
чувство на заплаха от наблюдение, доколкото обективно всички граждани се оказват
потребители на една или повече от формите
на съществуващите съвременни комуникации,
и то в огромната си част, без с поведението
и действията си да са дали повод да бъдат
свързвани с прояви на тежката, в частност
организираната, престъпност или тероризма.
Това би могло да се постигне единствено с
предвиждане на достатъчни по обем и правно
съдържание, надеждни, адекватни и ефективни гаранции: 1) че органите, оторизирани да
заявяват искания за достъп до данните, ще
могат да упражняват това си правомощие
само в конкретно и изчерпателно уредени в
закона случаи; 2) прецизно уредени основания,
органи и процедура за получаване на съдебна
санкция за достъп до данните, тяхното използване и унищожаване; 3) законови гаранции за
сигурността на самите предоставени данни,
обхвата на тяхната употреба, прозрачността
и правната защита, включително осигуряване
на специализиран контрол срещу нерегламентирания достъп до данните и възможността
за предоставянето им на трети лица, извън

ВЕСТНИК

БРОЙ 23

оторизираните субекти; 4) използването им за
цели, различни от конституционно оправданите, и то във всички възможни етапи – генериране, запазване, съхранение, предаване,
използване, унищожаване от лицата, които
ги съхраняват; 5) оптимизиране на срока на
запазване на данните съобразно установените
европейски стандарти, националната и европейската практика; 6) осигуряване на баланс
между целта, сериозността на ограничението
и предвидените правни средства за защита
от неоторизиран достъп до запазените данни
от телекомуникация, вкл. и наказателноправни, ако такива бъдат създадени. Само
при пълното и точно изпълнение на всички
обсъдени критерии би могло да се счете, че
законодателната уредба на мярка от вида на
въведената би издържала проверката за съответствие с Конституцията. Такъв извод обаче
не би могъл да бъде направен по отношение
на оспорената от омбудсмана уредба.
Конституционният съд прие, че не отделните
разпоредби, а цялата оспорена уредба следва
да бъде обявена за противоконституционна.
Нормите, предмет на конституционен контрол,
са систематично, логически и функционално
свързани и съвкупно изграждат структурата
на разглежданата правна регламентация на
запазването, съхранението, достъпа и контрола относно данните от телекомуникационния
трафик. Касае се за съвкупност от правила,
които са вътрешно обвързани, поради което
следва да се прилагат в своето единство. В
цялост те формират единна система от правни
норми, въведена с чл. 250а и сл. ЗЕС, която
не удовлетворява установените европейски
стандарти за гарантиране на конституционно
закрепените основни права на гражданите,
а оттук и принципа за правовата държава,
прогласен с преамбюла и чл. 4, ал. 1 от
Конституцията. По тези съображения Съдът
прие, че тяхната конституционност следва да
бъде преценявана в цялост, а не поотделно.
Обратният подход – на търсене и обявяване на
частична противоконституционност на отделни
норми предвид описаната конкретна структура
на оспорената уредба, би довел до възникване
на ситуация на нестабилност и несигурност в
правното регулиране на обсъжданата материя,
и то в резултат на намесата на Конституционния съд, а това е несъвместимо с изискванията
на принципа на правовата държава.
Съдът намира за необходимо изрично да
изтъкне, че макар борбата срещу тежките
престъпления, включително срещу организираната престъпност и тероризма, защитата на
държавата, гарантирането на националната
сигурност и конституционната система да
представляват цели с фундаментално значение,
те не могат да оправдаят неограничената намеса в човешките права, поради което всяко
законодателно решение в тази така деликатна
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област следва да осигурява справедлив баланс
между интересите на отделната личност и тези
на обществото като цяло. В този смисъл Конституционният съд изцяло споделя позицията,
изразена от ЕСПЧ в решението му по делото
Клас и други срещу Германия/Klass and others
v. Germany, 1978 г., а именно, че поставянето
под наблюдение без адекватни и достатъчни
мерки за безопасност може да разруши демокрацията под претекст, че я брани.
Прегледът на конституционната практика
на различни европейски конституционни съдилища показва, че националните законодателни
актове, с които е транспонирана Директива
2006/24/ЕО, са обявени за противоконституционни – изцяло или отделни части от тях.
Основните съображения на конституционните съдилища в Германия, Румъния, Чехия,
Словения, Австрия, Полша, аргументиращи
взетите решения, се оказват твърде сходни,
а някои и напълно идентични с изводите на
Конституционния съд на РБ по настоящото
дело. Очевидно е, че пороците и несъвършенствата на самата Директива, предпоставили
обявяването є за невалидна от СЕС, не само
са механично пренесени, но в редица случаи се оказват надхвърлени и задълбочени,
какъвто е и случаят със ЗЕС. Последното
обясн ява преобла даващото разбиране на
посочените конституционни съдилища, че
приетите формулировки на правните норми в
националните законодателства са твърде общи,
неясни, неточни, а приетите закони като цяло
не създават достатъчно и надеждни гаранции
за защита срещу евентуални нарушения по
отношение сигурността на данните, поради
което и са оценени като противоречащи на
националните конституции.
Ето защо, като съобрази всичко гореизложено, Конституционният съд намира, че
разпоредбите на чл. 250а – 250е, чл. 251 и 251а
ЗЕС противоречат на Конституцията, поради
което искането на омбудсмана на Република
България е основателно. Това налага Конституционният съд да упражни правомощията си
по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията и обяви
посочените норми за противоконституционни.
Воден от изложените съображения и на
основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията във връзка с чл. 22, ал. 1 от Закона за
Конституционен съд Конституционният съд
РЕШИ:
Обя вя ва за п ро т и воконс т и т у ц ион н и
чл. 250а – 250е, чл. 251 и 251а от Закона за
електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41 от
2007 г.; последно изм. и доп., бр. 14 от 2015 г.).
Съдиите Благовест Пунев, Стефка Стоева
и Гроздан Илиев са подписали решението с
особено мнение.
Председател:
Димитър Токушев
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по конс т и т у ц ион но де ло № 8 о т 2014 г.
на съдиите Благовест Пунев, Стефка Стоева
и Гроздан Илиев
Не споделяме извода на мнозинството съдии
за установяване на цялостна противоконституционност на чл. 250а – 250е, чл. 251 и 251а
от Закона за електронните съобщения (ЗЕС),
макар че възприемаме съображенията им за
наличие на такава относно част от оспорените
разпоредби, отнасящи се до срока на съхраняване на трафичните данни и липсата на
предвиден съдебен контрол за това съхраняване
и последващото им унищожаване. Основният
аргумент за така обявената an bloc противоконституционност на целия раздел от закона,
отнасящ се до проследяване на трафични данни
от съобщителни мрежи и услуги, е, че всички
разпоредби от този раздел представляват нормен
комплекс, при който съществува неразривно
единство между тези от тях, които са противоконституционни с оглед нарушаване принципа
на пропорционалност при ограничаване на
основни конституционни права, и тези, които
нямат тази характеристика, но не притежават
автономно съществуване и възможност за
самостоятелно прилагане. Това разбиране е
погрешно по следните съображения:
Налице е липсата на последователност
в съобразителната част на решението. Това
е така, защото само част от тези норми са
предмет на изрично обсъждане с оглед на
тяхната противоконституционност, а за останалите изводът е направен при липсата
на обосноваващи го мотиви. Този подход е
продължение на застъпената в искането теза,
че продължителният срок на съхранение на
трафичните данни, уреден в чл. 250а, ал. 1
ЗЕС, налага отмяна и на останалите, посочени
в искането разпоредби, без да се обосновава
тяхната противоконституционност. Ако Съдът
счита, че съществуващият срок от една година
не е съобразен с Конституцията, следваше да
прогласи неговата противоконституционност
и да укаже на законодателя ориентировъчно
каква следва да бъде неговата продължителност, а не да обявява цялата норма за
противоконстит уционна, а в слу чая дори
и цялата уредба. В други подобни случаи
практиката на Конституционния съд сочи, че
Съдът не е обявявал за противоконституционна цялата разпоредба, а само прогласения
за противоречащ на Основния закон срок и
е указвал на Народното събрание какъв е
подходящият за случая срок (Решение № 4
от 2011 г. по к.д. № 4 от 2011 г., с което са
обявени за противоконституционни числото
„12“ и думите „две години“ и „една година
и четири месеца“, и Решение № 13 от 2012 г.
по к.д. № 6 от 2012 г., с което са обявени за
противоконституционни думите „петнадесет
години“ и „петнадесетгодишна давност“). По
наше мнение отмяната на срока по никакъв
начин не засяга цялата разпоредба и не я прави
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изцяло несъответна на Конституцията. В тази
връзка намираме, че мотивите на решението
съдържат вътрешно противоречие. От една
страна, мнозинството приема, че само по
себе си събирането и запазването на данни
от телекомуникационен трафик не представлява дейност, забранена от Конституцията,
а от друга страна, цялата уредба се отменя
като противоконституционна.
Конституционният съд не е ограничен с
посоченото в искането основание и може да
извършва проверка за евентуално несъответствие на оспорените законови текстове и с
други конституционни разпоредби. Съдът обаче
не може да обявява an bloc за противоконституционни и норми, за които се ограничава да
приеме, че нямат самостоятелно приложение.
Съдът не разполага с правомощието да преустановява действието на разпоредби, които
сами по себе си не са противоконституционни.
След като не са такива, те се явяват част от
действащото право и тяхното действие може
да бъде преустановено, ако се приеме, че нямат приложно поле, само чрез изричната им
отмяна с приемането на друг закон.
Дори да се приеме, че разпоредбите, които
дефинират легално съдържанието на трафичните данни и уреждат процедурно въпросите по
тяхното предоставяне на оторизираните органи
и институции във връзка с разкриването и
разследването на тежки престъпления, нямат
самостоятелно съществувание и ще намерят
приложение само ако запазят действието си
основните по значението си разпоредби, които
уреждат достъпа до трафичните данни с посочената легитимна цел, те пак не би следвало
да се обявяват за противоконституционни
поради връзката си с първите. Това е така,
защото те ще влязат в новата законова уредба
на материята след отстраняване на дефектите
в нея с предвиждане на съдебен контрол при
съхраняване и унищожаване на информацията
и подходящ срок на нейното запазване. Освен
това според нашето становище при частично обявена противоконституционност тези
разпоредби биха запазили и своето актуално
действие и прилагане, защото по отношение
на достъпа до трафични данни от страна на
органите по чл. 250б, ал. 1 ЗЕС е предвиден
съдебен контрол, т.е. липсва основание за противоконституционност на уредбата, а относно
органите на досъдебното производство и съда
за такъв достъп е предвидено препращане към
чл. 159 от Наказателно-процесуалния кодекс
(НПК), който не е оспорен пред Конституционния съд.
В контекста на изложените съждения за
наличие на частична противоконституционност на оспорената уредба за проследяване
на трафичните данни от предоставени съобщителни услуги като несъобразени с чл. 34,
ал. 2 от Конституцията следва да се третират
следните разпоредби от ЗЕС: чл. 250а, ал. 1
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само в частта относно предвидения с нея
срок от 12 месеца за съхраняване на трафични данни, създадени или обработени от
предприятията, предоставящи обществени
електронни съобщителни мрежи и услуги,
но не и в частта, в която са предвидени отделните хипотези на необходимост от това
съхраняване; чл. 250а, ал. 2 само в частта,
която предвижда разкриване и разследване на
престъпления по чл. 319а – 319е от Наказателния кодекс (НК) (с изключение на чл. 319а,
ал. 5 във връзка с ал. 4 НК – вж. по-долу),
които не са тежки престъпления и за тях не
съществува легитимната цел на съхраняването
на тези данни, която да е в съответствие с
чл. 34, ал. 2 от Конституцията; чл. 250а, ал. 4,
която не предвижда съдебен контрол относно
тяхното унищожаване, чл. 250а, ал. 5 и 6, които не предвиждат съдебен контрол относно
съхраняване на трафичните данни, както и
предвиденият в първата от тях допълнителен срок за съхраняването им, след като са
били предоставени, както и разпоредбата на
чл. 250е, която не предвижда съдебен контрол
при унищожаване на справката по чл. 250д,
ал. 4, която не се използва при образуване
на досъдебно производство.
При това положение не са противоконституционни и би трябвало да запазят действието си, вместо да бъдат обявени за такива,
следните разпоредби от ЗЕС: чл. 250а, ал. 3,
който предвижда различен ред за съхраняване
на други данни, вкл. съдържанието на съобщенията, от този, предвиден за трафичните
данни от телефонните и интернет комуникации; чл. 250б, ал. 1, който определя органите,
имащи право да искат извършване на справка
за данните по чл. 250а, ал. 1 съобразно компетентността им да разкриват и разследват
тежки престъпления. В тази част не споделяме
разбирането на мнозинството за противоконституционност на чл. 250б, ал.1, т. 1 – 4 ЗЕС.
Според мотивите текстът е противоконституционен понеже за посочените органи, предвид
многообразието на тяхната дейност, отсъства
изрична разпоредба, която отделно да очертае
границите на необходимостта от нужните им
трафични данни. Това разбиране не отчита
ноторния факт, че дейността на тези органи
във функционално отношение е свързана с
противодействие на посегателства, които могат да застрашат или увредят националната
сигурност. За гарантиране на нейната защита
приоритетно значение има борбата с тежката
престъпност. Затова, въпреки многообразието
на осъществяваната преди всичко аналитична
дейност, с устройствените закони на органите
на Военната полиция, Военна информация, на
МВР, Националната разузнавателна служба и
Държавна агенция „Национална сигурност“
(ДАНС) е възложена и дейност по разкриване
и разследване на извършени престъпления. С
разпоредбата на чл. 250а, ал. 2 ЗЕС е въведен и
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основният критерий, според който тези органи
могат да получават необходимите им данни
за нуждите на разкриването и разследването
само на тежки престъпления, каквото е изискването и на чл. 34, ал. 2 от Конституцията.
Според чл. 93, ал. 1, т. 7 НК тежки са престъпленията, за които е предвидено наказание
над пет години лишаване от свобода. Този
критерий относно нуждите за получаване и
ползване на трафични данни законодателят е
въвел за всички органи, посочени в чл. 250б,
ал. 1 ЗЕС. Следователно не се налага втори
път единствено и само за всеки от органите по
чл. 250б, ал. 1 ЗЕС да се въвежда изискването
по чл. 250а, ал. 2 от закона.
Според чл. 34, ал. 2 от Конституцията
допустимо е ограничаване неприкосновеността на правата по чл. 34, ал. 1 от нея и
за да се предотврати извършването на тежки
престъпления. В ЗЕС тази форма на противодействие на тежката престъпност изрично
не е посочена като основание за получаване
на трафични данни от органите по чл. 250б,
ал. 1 от закона. Поради това в бъдещото
уреждане на материята при определяне на
легитимната цел за ограничаване на правата по
чл. 34, ал. 1 от Конституцията законодателят
трябва да съобрази и предвидената в ал. 2 на
същия конституционен текст цел, изразяваща
се не само в разкриване и разследване, но и
в предотвратяване извършването на тежки
престъпления.
Не споделяме разбирането за противоконституционност на чл. 250а, ал. 2, предложения
второ и трето от ЗЕС. Това е така, защото за
престъплението по чл. 319а, ал. 5 във връзка
с ал. 4 НК е предвидено наказание от една
до осем години лишаване от свобода. Следователно престъплението е тежко, поради
което разпоредбата в тази част се явява съобразена с критерия, посочен в чл. 34, ал. 2
от Конституцията. Обявяването є в тази част
за противоконституционна прави невъзможно
предотвратяването и разкриването на тежките
случаи на компютърни престъпления.
От прецизен анализ се нуждае и хипотезата,
свързана с необходимостта за съхраняване
на трафичните данни за издирване на лица.
При положение, че водеща е необходимостта
за съхраняване на данните за нуждите на
предотвратяване, разкриване и разследване
на тежки престъпления, то очевидно е, че
издирването на лица обхваща случаите на
издирване в трите хипотези. Следователно
издирването на лица по смисъла на чл. 250а,
ал. 2, предложение последно ЗЕС не обхваща други възможни хипотези, каквито са
издирване на безследно изчезнали лица или
издирване на лица за изпълнение на наказанията, наложени им с влязла в сила присъда
за извършени престъпления и в други подобни
случаи. Затова приемаме, че чл. 250а, ал. 2,
предложение последно ЗЕС не се явява противоконституционен, каквото е разбирането
на мнозинството конституционни съдии.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5

Не са противоконституционни и разпоредбите на чл. 250б, ал. 2 ЗЕС, уреждащ съдържанието на писменото искане за достъп до
данните по чл. 250, ал. 1 ЗЕС; чл. 250б, ал. 3
ЗЕС, който предвижда водене на непубличен
специален регистър на исканията от органите
по ал. 1 ЗЕС; чл. 250в, ал. 1 и 5 ЗЕС, изрично
предвиждащи съдебен контрол за достъп до
данните по чл. 250, ал. 1 ЗЕС, който се осъществява след разрешение от председателя
на районния съд (когато се отнася до него
или близките му, това разрешение се дава от
председателя на съответния окръжен съд), за
което се издава разпореждане за предоставяне
на достъп до трафичните данни; чл. 250в, ал. 2
и 3 ЗЕС, които предвиждат задължителното
съдържание на това разпореждане и воденето
на непубличен специален регистър за дадените
разрешения и откази в съответните районни
съдилища.
Според изразеното в мотивите разбиране на
мнозинството разпоредбата на чл. 250в, ал. 4
ЗЕС също се явява противоконституционна,
защото не съдържа изискване за съдебен контрол върху дейността на орган на досъдебното
производство, когато прави искане за получаване на трафични данни. В случая този извод
се прави, като не се държи сметка за това, че
става дума за разпоредба, която се ограничава
с препращане към Наказателно-процесуалния
кодекс. Друго не може да бъде разрешението,
тъй като в разглежданата хипотеза е налице
образувано и протичащо по правилата на
НПК производство в неговата досъдебна и
съдебна фаза на наказателния процес. Когато
е налице наказателен процес, всички въпроси
по упражняване на съдебен контрол върху дейността на разследващите органи и прокурора
при получаване и ползване на трафични данни
следва да се уредят именно в НПК. Обстоятелството, че чл. 159 НПК не е изчерпателен
по отношение на съдебния контрол в хода на
конкретен наказателен процес не е проблем,
изразяващ се в непълнота на препращащата
разпоредба на чл. 250в, ал. 4 ЗЕС, поради което
и направеният в мотивите извод за противоконституционност не може да бъде споделен.
Не са противоконституционни и разпоредбите на чл. 250г, ал. 1 и 2 ЗЕС, както и на
чл. 250д ЗЕС, които уреждат реда, по който
предпри яти ята, осиг у ряващи обществени
електронни съобщителни мрежи и услуги,
процедират при получаване на разпореждането за достъп по чл. 250в, ал. 1 ЗЕС. Такова е
положението и с разпоредбата на чл. 251, ал. 1
ЗЕС, според който данните по чл. 250а, ал. 1
ЗЕС могат да се предоставят по молба и на
компетентен орган на друга държава, когато
това е предвидено в международен договор,
който е в сила за Република България, и съответно с ал. 2 и 3 на същия законов текст,
които се отнасят до предоставянето на достъп
до исканите трафични данни и справката за
тях, както и с чл. 251а ЗЕС, който дефинира
съдържанието на данните по чл. 250а, ал. 1,
т. 1 – 6 ЗЕС.
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В заключение трябва да се отбележи, че цялостната отмяна на уредбата на чл. 250а – 250е,
чл. 251 и 251а ЗЕС създава правен вакуум
в материя, която е свързана със защитата
срещу заплахи за националната сигурност и
обществения ред, които имат перманентен
характер и не са обусловени от съществуването на такава уредба. Поради това липсата
є, от една страна, създава опасност от правен
нихилизъм, тъй като потенциална заплаха би
мотивирала органите по чл. 250б, ал. 1 ЗЕС
да извършат противозаконна намеса в личната сфера на гражданите с нерегламентирано
следене на трафичните данни от телефонните
и интернет комуникации, а от друга, че те
не биха реагирали на такава заплаха и биха
поставили в риск сигурността на обществото
поради опасенията, че неправомерно засягат
основни конституционни права. В този контекст настоящото особено мнение трябва да
се разглежда и като призив към законодателната власт в кратък срок да уреди материята
за достъпа, съхраняването и унищожаването
на трафичните данни, за да се избегнат противоконституционните посегателства срещу
личните права на гражданите от държавните
органи, натоварени с компетентността да
разкриват и разследват тежки престъпления.
Така ще се осигурят законовите гаранции за
пропорционалност при ограничаване на посочените права, за да могат да бъдат ползвани
трафичните данни от телефонните и интернет
комуникации за нуждите на защитата на
националната сигурност и обществения ред.
Конституционни съдии:
Благовест Пунев
Стефка Стоева
Гроздан Илиев
2069

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1
от 17 март 2015 г.

по конституционно дело № 1 от 2015 г.
Конституционният съд в състав: председател: Димитър Токушев, членове: Благовест
Пунев, Пламен Киров, Красен Стойчев, Стефка
Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова, Георги
Ангелов, Борис Велчев, Гроздан Илиев, при
участието на секретар-протоколист Милка
Бонева разгледа в закрито заседание на 17 март
2015 г. конституционно дело № 1 от 2015 г.,
докладвано от съдията Димитър Токушев.
Де л о т о е о б р а з у в а н о н а 2 6 я н у а р и
2015 г. по искане на Върховния касационен
съд – Общо събрание на Търговската колегия
(ВКС – ОСТК).
Вносителят на искането моли Конституционният съд да постанови решение за тълкуване на чл. 12, ал. 2 от Конституцията, който
постановява, че „Сдруженията на гражданите,
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включително синдикалните, не могат да си
поставят политически цели и да извършват
политическа дейност, присъщи само на политическите партии“, защото според него
конституционната норма съдържа неяснота и
затова е необходимо Конституционният съд
да изпълни задължението си по чл. 149, ал. 1,
т. 1 от Основния закон на Република България, като се отговори на следните въпроси:
1. „Поставянето на политически цели“
и „извършването на политическа дейност“
представляват ли две отделни хипотези на
забраната, предвидена в чл. 12, ал. 2 от Конституцията по отношение на гражданските
сдружения.
2. Какъв вид политически цели и извършването на какви видове политическа дейност
могат да се определят като „присъщи само
на политическите партии“ и са забранени за
гражданските сдружения. Могат ли гражданските сдружения по смисъла на чл. 12, ал. 2
от Конституцията да си поставят политически
цели или да извършват политическа дейност,
свързана с промени в унитарния характер на
държавата, промени, отнасящи се до териториалната цялост, единството на българската
нация, осъществяване на народния суверенитет
и ограничаване на държавния суверенитет.
Към искането са приложени: писмо изх.
№ Пв-6-357 от 10.11.2001 г. на Постоянното
представителство на Република България към
Съвета на Европа; аналитични резюмета на
заключенията на Европейския съд по правата
на човека и основните свободи (ЕСПЧОС)
и справка за взето решение на Комитета на
министрите от 4.12.2014 г.
В подкрепа на своето искане Върховният
касационен съд – Общо събрание на Търговската колегия, изтъква, че „тълкуването
е необходимо..., за да се даде точен и ясен
ориентир при прилагането на чл. 12, ал. 1 от
Конституцията от съдебните състави при регистрацията на гражданските сдружения като
организации с нестопанска цел“, и посочва
проблемни според него въпроси и неясноти в
текста, като обосновава правния си интерес
от тълкуването и изразява своето становище
по същество.
Конституционният съд констатира, че е сезиран от легитимен субект по чл. 150, ал. 1 от
Конституцията – Върховния касационен съд,
Общо събрание на Търговската колегия. Искането на Върховния касационен съд – ОСТК,
е направено в съответствие с чл. 17, ал. 1 от
Закона за Конституционен съд.
Производството по делото е във фазата по
допустимостта на искането по реда на чл. 19,
ал. 1 от Закона за Конституционен съд.
Конституционният съд се произнася по
искане за тълкуване (чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията), когато трябва да бъде изяснено
двусмислие или да бъде отстранена неяснота
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на една или няколко конституционни норми,
така че да се осигури непротиворечивото
прилагане на съответната разпоредба. Затова
според практиката на Конституционния съд в
искането трябва да бъдат изложени подробни
съображения за необходимостта от тълкуване на конституционната разпоредба поради
неяснота, неопределеност относно смисъла
и съдържанието на атакуваната норма, да се
посочи противоречиво или нееднакво прилагане на нормата, както и неблагоприятните
и нежелателни последици при нейното приложение, да има ясно очертан правен спор и
правен интерес (Определение № 4 от 2007 г. по
к.д. № 9 от 2007 г., Определение от 30 април
1998 г. по к.д. № 14 от 1998 г., Определение
№ 9 от 1996 г. по к.д. № 30 от 1996 г.).
Конституционният съд констатира, че в
конкретния случай искането за тълкуване
на чл. 12, ал. 2 от Конституцията не може да
постигне нито една от тези цели. Вносителите
на искането не са обосновали твърденията
за неяснота на тази конституционна норма.
Освен това те не са посочили породена от
конкретния конституционен текст противоречива съдебна практика, която да не може да
се преодолее чрез тълкувателното правомощие
на Върховния касационен съд.
На практика, макар и в два пункта, вносителите искат тълкувателно решение от
Конституционния съд по три въпроса.
Първият е за това, дали „поставянето на
политически цели“ и „извършването на политическа дейност“ представляват две отделни
хипотези на забраната, предвидена в чл. 12,
ал. 2 от Конституцията по отношение на
гражданските сдружения, т.е. дали конституционната норма е приложима алтернативно.
С втория въпрос се иска Конституционният
съд да определи какви видове политически
цели и дейности могат да се извършват само
от политическите партии и кои са забранени
за гражданските сдружения.
Правният интерес за необходимостта от
тълкувателно решение на Конституционния
съд по тези въпроси според Върховния касационен съд се обосновава от няколко обстоятелства: Първото е нуждата от точно и еднакво
прилагане на чл. 12, ал. 2 от Конституцията от
страна на съдебните състави при регистрация
на гражданските сдружения като организации с нестопанска цел. Според вносителите
съдебните състави имат затруднение, когато
трябва да решат дали конституционният текст
е приложим алтернативно – гражданските
сдружения си поставят политически цели, но
не са конкретизирани политически действия,
и обратно – извършване на политически дейности, но няма посочени политически цели. В
искането обаче не е посочена съществуваща
противоречива практика на гражданските
съдилища.
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Не става ясно и съдържанието на аргумента
в искането – необходимостта от „превантивно
тълкуване“ от страна на Конституционния
съд, за да бъдат изпълнени политическите
ангажименти на Република България пред
Съвета на Европа.
Конституционният съд упражнява правомощията си по чл. 149, ал. 1, т. 1 от Основния
закон, когато има правен интерес от това, а
не преди той да е възникнал и обоснован.
Подобно разбиране рискува „да превърне съда
в консултативен орган или да го постави в
положението на позитивен законодател, което
очевидно е извън правомощията му“ (Решение
№ 8 от 2005 г. по конституционно дело № 7
от 2005 г.). Тълкувателното правомощие на
Конституционния съд по никакъв начин не се
изразява в допълване или дописване на Конституцията (Определение от 17 май 2004 г. по
к.д. № 3 от 2004 г.), защото това би означавало
създаване на нова конституционна уредба.
Посоченият от Върховния касационен съд
следващ аргумент – че чрез тълкуването на
Конституционния съд „ще се установи точният смисъл на разпоредбата на българската
Конституция“ и „евентуалното съществуване
или несъществуване на проблемни зони в съпоставката є с тълкуването и прилагането на
чл. 11 ЕКЗПЧОС“, също предполага някакво
изпреварващо тълкуване на разпоредби, които
нямат неясен характер и което по признание на
вносителите на искането може да се отнася и
до „евентуалното съществуване или несъществуване на проблемни зони“ в прилагането на
Конституцията и практиката на Европейския
съд за правата на човека и основните свободи.
Третият въпрос предполага произнасяне по
това, могат ли гражданските сдружения по
смисъла на чл. 12, ал. 2 от Конституцията да
си поставят политически цели и да извършват
политическа дейност, свързана с промени в
унитарния характер на държавата, промени,
отнасящи се до териториалната цялост, единството на българската нация, осъществяването
на народния суверенитет и ограничаване на
държавния суверенитет.
Конституционният съд намира, че отговор
на този въпрос се съдържа в чл. 2, ал. 1 и 2,
според който „Република България е единна
държава с местно самоуправление. В нея не
се допускат автономни териториални образувания. Териториалната цялост на Република
България е неприкосновена“ и в чл. 44, ал. 2
от Конституцията, който посочва основанията, които са ограничители на свободата на
сдружаване – „Забраняват се организации,
чиято дейност е насочена срещу суверенитета,
териториалната цялост на страната и единството на нацията, към разпалване на расова,
национална, етническа или религиозна вражда, към нарушаване на правата и свободите
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на гражданите, както и организации, които
създават тайни или военизирани структури,
или се стремят да постигнат целите си чрез
насилие.“
Конституционният съд не намира основание да промени досегашната си практика, да
се отклонява от това си разбиране, изразено
в предишни свои актове, и да се произнася,
„когато не е налице неяснота или отсъства
правен проблем, който да бъде решен по пътя
на тълкуване“ (Определение № 4 от 2007 г.
по к.д. № 9 от 2007 г.).
Предвид изложеното, искането на Върховния касационен съд – Общо събрание на
Търговската колегия, следва да бъде отклонено като недопустимо, а производството по
делото – прекратено.
По изложените съображения и на основание
чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конституцията, чл. 19,
ал. 1 ЗКС и чл. 26, ал. 1 от Правилника за
организация на дейността на Конституционния съд Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
Отклонява искането на ВКС – Общо събрание на Търговската колегия, за тълкуване
на чл. 12, ал. 2 от Конституцията.
Прекратява производството по к.д. № 1 от
2015 г. и връща искането на вносителя.
Съдията Пламен Киров е подписал определението с особено мнение.
Председател:
Димитър Токушев

ОСОБЕНО МНЕНИЕ

по конс т и т у ц ион но де ло № 1 о т 2015 г.
на съдията Пламен Киров
Не споделям извода на мнозинството от
съдиите в Конституционния съд за отклоняване като недопустимо искането на Общото
събрание на Търговската колегия на Върховния
касационен съд за тълкуване на чл. 12, ал. 2
от Конституцията на Република България.
В искането се поставят два тълкувателни
въпроса:
– „Поставянето на политически цели“
и „извършването на политическа дейност“
представляват ли две отделни хипотези на
забраната, предвидена в чл. 12, ал. 2 от Конституцията по отношение на гражданските
сдружения?;
– Какви политически цели и извършването
на каква политическа дейност могат да се
определят като „присъщи само на политическите партии“ и поради това не могат да бъдат
поставяни и осъществявани от сдруженията
на гражданите?
Искането е допустимо с оглед осуетяване
противоречивото прилагане на констититуционната разпоредба на чл. 12, ал. 2, доколкото
тя съдържа неяснота дали двете хипотези
(„поставяне на политически цели“ и „извърш-
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ване на политическа дейност“) са предвидени
от конституционния законодател в режим на
кумулативност или алтернативност.
От друга страна, конституционният текст
не предвижда изрично и изчерпателно кои
политически цели и дейности са резервирани
единствено за политическите партии. Тези
цели и дейности могат да бъдат изведени по
тълкувателен път от текста на чл. 11, ал. 3,
предложение първо от Конституцията, който
определя функциите на политическите партии
в демократичната държава и плуралистичното
общество. Единствено при точното и недвусмислено определяне на запазените за политическите партии цели и дейности забраната
по отношение на гражданските сдружения,
съдържаща се в чл. 12, ал. 2, би била ясна
и категорична. Чрез точното определяне на
границите на политическите цели и дейности,
присъщи само на политическите партии, би
се предотвратило евентуално неправомерно
ограничаване на свободата на сдружаване
на гражданите в Република България. Това
е единственият начин, по който ще се създаде правна сигурност и ще се гарантира
конст и т у ц ионноустановената въ змож ност
сдру жени ята да имат както политическ и
цели, така и политическа дейност, свързани
със защитата на специфичните интереси на
членуващите в тях граждани.
След завеждане на искането на Търговската колегия на Върховния касационен съд
на 23.01.2015 г. в Конституционния съд са
постъпили две становища (на 3.02.2015 г. и на
11.02.2015 г.) от множество неправителствени
организации, които, без да са конституирани
като страни по конституционното дело, отстояват разбирания, че искането е недопустимо
(Български център за нестопанско право)
или че нормата на чл. 12, ал. 2 следва да
се тълкува в конкретен смисъл (Асоциация
„Прозрачност без граници“, Български институт за правни изследвания, Институт за
развитие на публичната среда, Риск монитор,
Център за изследване на демокрацията и
т.н.). Заявените от гражданските сдружения
мнения противостоят на съдържащите се в
искането. Това показва, че е налице един ясно
очертан юридически проблем и правен спор.
Поради неяснотата, съдържаща се в конституционната норма, са засегнати съществени
правни интереси и Конституционният съд
не може да откаже да разгледа искането за
тълкуване.
По изложените съображения смятам, че
искането на Търговската колегия на Върховния касационен съд е допустимо и следва да
се разгледа по същество.
Конституционен съдия:
Пламен Киров
2070
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67
ОТ 23 МАРТ 2015 Г.

за приемане на Устройствен правилник на
Министерството на здравеопазването и на
Устройствен правилник на Изпълнителна
агенция „Медицински одит“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Приема Устройствен правилник на
Министерството на здравеопазването.
Чл. 2. Приема Устройствен правилник на
Изпълнителна агенция „Медицински одит“.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменят се:
1. Устройственият правилник на Министерството на здравеопазването, приет с Постановление № 149 на Министерския съвет
от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2013 г.; изм. и
доп., бр. 24, 81 и 84 от 2014 г.).
2. Устройственият правилник на Изпълнителна агенция „Медицински одит“, приет с
Постановление № 53 на Министерския съвет
от 2014 г. (обн., ДВ, бр. 24 от 2014 г.; изм.,
бр. 81 от 2014 г.).
§ 2. В Устройствения правилник на Националния съвет по цени и реимбурсиране на
лекарствените продукти, приет с Постановление № 74 на Министерския съвет от 2013 г.
(обн., ДВ, бр. 30 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 24
и 84 от 2014 г.), се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 7, ал. 2:
а) създава се нова т. 8:
„8. утвърждава длъжностното разписание,
вътрешните правила, както и стандартни оперативни процедури и инструкции за работата
на администрацията на Националния съвет;“
б) досегашната т. 8 става т. 9.
2. В чл. 16, ал. 1 думите „служител по
сигурността на информацията“ се заличават.
3. В чл. 20:
а) точка 13 се изменя така:
„13. организира и поддържа в изправност
локалните мрежи, комуникационното оборудване, компютърната и периферната техника
и др.;“
б) създават се т. 14 – 17:
„14. организира проектирането, изграждането, внедряването, поддържането и използването на автоматизирани информационни
системи, информационни и комуникационни
технологии и информационни бази данни;
15. осигурява автоматизиран обмен на данни с информационни системи на държавната
администрация и други ведомства;
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16. разработва и внедрява правила за информационно управление, информационна
сигурност, система за достъп до информация
и др.;
17. осъществява и други дейности, произтичащи от решенията на Националния съвет
и от разпорежданията на председателя и на
главния секретар.“
4. В приложението към чл. 16, ал. 3:
а) ред „Служител по сигурността на информацията
1“ се заличава;
б) на ред „Обща администрация“ цифрата
„6“ се заменя със „7“;
в) на ред „дирекция „Финансови дейности
и човешки ресурси“ цифрата „6“ се заменя
със „7“.
§ 3. В Правилника за организацията и
дейността на Националния съвет по наркотичните вещества, приет с Постановление № 10
на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ,
бр. 8 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2004 г.,
бр. 78 и 96 от 2005 г., бр. 49 от 2006 г., бр. 45 и
93 от 2009 г., бр. 5 от 2010 г., бр. 7, 31 и 87 от
2011 г., бр. 60 от 2012 г., бр. 62 и 70 от 2013 г. и
бр. 60 от 2014 г.), в чл. 3 т. 18 се изменя така:
„18. директорът на дирекцията в Министерството на здравеопазването, която подпомага министъра на здравеопазването при
упражняване на правомощията му в областта
на регулирането и контрола на наркотичните
вещества.“
§ 4. В приложението към чл. 2, ал. 2, т. 9
и ал. 3 от Постановление № 256 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на
здравеопазването (обн., ДВ, бр. 88 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 98 от 2009 г., бр. 27 и 64 от
2010 г., бр. 2, 5, 15, 38, 41 и 59 от 2011 г.,
бр. 101 и 103 от 2012 г., бр. 30 и 67 от 2013 г.
и бр. 24, 81 и 84 от 2014 г.) се правят следните
изменения:
1. В пореден № 3, в колона „Численост на
персонала“ числото „64“ се заменя с „68“.
2. В пореден № 4, в колона „Численост на
персонала“ числото „2904“ се заменя с „2877“.
§ 5. В срок до един месец от влизането
в сила на постановлението министърът на
здравеопазването, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Медицински
одит“ и председателят на Националния съвет
по цени и реимбурсиране на лекарствените
продукти утвърждават длъжностното разписание на служителите в ръководените от
тях структури.
§ 6. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

на Министерството на здравеопазването
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се определят организацията на дейността, функциите, структурата и
числеността на персонала на Министерството
на здравеопазването, наричано по-нататък
„Министерството“.
Чл. 2. (1) Министерст вото на здраве
опазването е юридическо лице на бюджетна
издръжка със седалище София, пл. Света
Неделя 5.
(2) Министерството е администрация, която
подпомага министъра на здравеопазването
при осъществяване на неговите правомощия.
Г л а в а

в т о р а

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Раздел I
Общи положения
Чл. 3. (1) Министърът на здравеопазването,
наричан по-нататък „министъра“, е централен
едноличен орган на изпълнителната власт.
(2) Министърът на здравеопазването ръководи и представлява Министерството на
здравеопазването.
Чл. 4. (1) При осъществяването на програмата на правителството, при разработването
на проекти на нормативни актове и при изпълнението на правомощията си министърът
се подпомага от трима заместник-министри.
(2) Министърът на здравеопазването делегира със заповед правомощия на заместникминистрите и определя техните функции.
(3) Функциите на министъра в негово
отсъствие от страната или когато ползва
законоустановен отпуск, се изпълняват от
определен със заповед за всеки конкретен
случай заместник-министър.
Раздел II
Правомощия на министъра
Чл. 5. (1) Министърът упражнява правомощията си в съответствие с Конституцията
и законите на страната, като:
1. ръководи на ц иона л ната сис т ема за
здравеопазване и осъществява контрол върху
дейностите по:
а) опазване здравето на граж даните и
държавен здравен контрол;
б) осъществяване на спешна медицинска
помощ, трансфузионна хематология, стационарна психиатрична помощ, медико-социални
грижи за деца до тригодишна възраст, трансплантация и здравна информация;
в) осигуряване и устойчиво развитие на
здравните дейности в лечебните и здравните
заведения;
г) медицинска експертиза;
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2. осъществява държавната политика в
областта на:
а) лекарствените продукти;
б) трансплантациите;
в) ограничаване изменението на климата
на секторно ниво;
3. съвместно със:
а) министъра на земеделието и храните
провежда държавната политика в областта
на безопасността на храните;
б) министъра на околната среда и водите,
министъра на земеделието и храните и министъра на регионалното развитие и благоустройството осъществява държавната политика по
опазване, устойчиво ползване и възстановяване
на почвите на национално ниво;
в) министъра на труда и социалната политика, министъра на вътрешните работи,
м и н ис т ъра на образова н ие т о и нау к ата,
министъра на правосъдието, министъра на
външните работи, министъра на културата и
кметовете на общини – разработва и участва
в провеждането на държавната политика в
областта на закрилата на детето;
4. разработва и предлага на Министерския
съвет за приемане Национална здравна стратегия и национални здравни програми въз
основа на оценка на здравното състояние и
здравните потребности на гражданите, здравно-демографските тенденции и ресурсните
възможности на националната система за
здравеопазване и контролира тяхното изпълнение;
5. организира разработването и предлага
на Министерския съвет за утвърждаване Национална здравна карта;
6. представя в Народното събрание годишен доклад за състоянието на здравето на
гражданите и изпълнението на Националната
здравна стратегия в срок до три месеца преди
началото на бюджетната година;
7. ръководи националните системи за анализ, оценка и контрол на:
а) шума в урбанизираните територии и
обществените сгради;
б) замърсителите в питейните води;
в) нейонизиращите лъчения в урбанизираните територии и обществените сгради;
8. организира извършването на оценка на
здравния риск и разработването на мерки за
ограничаване на вредното въздействие върху
здравето на хората от увредени почви;
9. съвместно с други компетентни органи
и неправителствени организации създава условия за ограничаване на тютюнопушенето,
злоупотребата с алкохол и за недопускане
употребата на наркотични вещества чрез
национални програми за ограничаване на
тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол,
недопускане употребата на наркотични вещества и други средства, предвидени в нормативен акт;
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10. координира дейността на контролните
органи по Закона за защита на потребителите
относно безопасността на храните и козметичните продукти;
11. определя със заповед национални и
републикански консултанти по медицински
специалности.
(2) При осъществяване на правомощията
си министърът:
1. издава, съгласува и предлага на Министерския съвет проекти на нормативни актове
в областта на здравеопазването;
2. ръководи дейността по разработването,
представянето и изпълнението на българските
позиции пред структурите на Европейския
съюз в областта на здравеопазването;
3. издава и отнема разрешения и лицензи
по реда на Закона за здравето, Закона за лечебните заведения, Закона за контрол върху
наркотичните вещества и прекурсорите и
Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането, както и издава заповеди по
Закона за медицинските изделия;
4. е орган по признаване на професионални
квалификации за професиите „лекар“, „медицинска сестра“, „лекар по дентална медицина“,
„акушерка“ и „магистър-фармацевт“, както и
за другите медицински професии, включени в
списъка по чл. 3, ал. 1 от Закона за признаване
на професионални квалификации;
5. може да оправомощи заместник-министър или главния държавен здравен инспектор
да подписва лицензии, сертификати, удостоверения и други индивидуални административни
актове, когато това е предвидено в закон;
6. организира провеж дането на епидемиологични проучвания за установяване на
зависимост между замърсяването на околната
среда и здравното състояние на населението;
7. у п равл ява, организи ра и осиг у рява
ресу рсно здравната помощ при бедствия,
аварии и катастрофи и разработва планове
за медицинското им осигуряване, които се
утвърждават от Министерския съвет;
8. контролира прилагането на неконвенционалните методи за благоприятно въздействие
върху индивидуалното здраве и определя
изисквания към дейността на лицата, които
упражняват неконвенционални методи за
благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве;
9. може да предприема действия за създаване, преобразуване и прекратяване на държавни лечебни заведения и изразява съгласие
за създаване и прекратяване на общински
лечебни заведения;
10. ск лючва меж дународни договори в
областта на здравеопазването и контролира
действията по изпълнението им;
11. осъществява координация между Министерството и другите органи на изпълнителната власт, Националната здравноосигу-
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рителна каса и съсловните организации на
лекарите, лекарите по дентална медицина,
медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и магистърфармацевтите;
12. създава със заповед консултативни
съвети, комисии и експертни работни групи;
13. отговаря за разработването и поддържането на готовността за изпълнението на
военновременния план и комуникационноинформационната система за управление при
бедствия;
14. осъществява финансовата политика на
Министерството;
15. е орган по назначаване на държавните
служители и ръководи дейността по управлението и развитието на човешките ресурси;
16. сключва трудовите договори с ръководителите на второстепенните разпоредители
с бюджет към министъра;
17. назначава комисии за атестиране на
ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра в случаите,
предвидени в закон;
18. ръководи, организира и контролира
дейността по защита на класифицираната
информация в Министерството;
19. контролира дейността по стопанисване
и управление на държавната собственост,
предоставена на Министерството;
20. издава самостоятелно или съвместно с други министри правилници, наредби,
инструкции, методически указания, както и
заповеди и други индивидуални административни актове.
Чл. 6. (1) Министърът провежда информационната политика на Министерството.
(2) Министърът осъществява и други правомощия, възложени му със закон или с акт
на Министерския съвет.
Раздел III
Политически кабинет
Чл. 7. (1) Министърът на здравеопазването
образува на свое пряко подчинение политически кабинет със съвещателни, контролни и
информационно-аналитични функции, който
го подпомага при формулирането и разработването на конкретни решения за провеждане
на правителствената политика в областта на
здравеопазването и при представянето є пред
обществото.
(2) Политическият кабинет включва заместник-министрите, началника на кабинета,
парламентарния секретар и директора на
дирекция „Връзки с обществеността“.
Чл. 8. (1) Политическият кабинет:
1. подпомага министъра при изготвянето
на решения, осигуряващи провеждането на
правителствената политика в областта на
здравеопазването, и следи за изпълнението им;
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2. осъществява връзките на министъра
и на Министерството с другите органи на
изпълнителната и на законодателната власт;
3. организира и осъществява връзките на
министъра с обществеността;
4. периодично събира, обобщава и анализира информация, необходима за разработване
на политиката в областта на здравеопазването.
(2) Към политическия кабинет на министъра се назначават съветници по определени
въпроси, които не могат да изпълняват функции на управление, експерти и технически
сътрудници.
(3) Съветниците и експертите към политическия кабинет на министъра:
1. събират, обобщават и анализират информация, необходима за стратегическото
планиране и разработването на проекти на
политически решения;
2. подготвят справки, анализи, експертни
становища и други материали по въпроси,
които се разглеждат от политическия кабинет
на министъра;
3. подготвят становищата на министъра по
чл. 33, ал. 2 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация за съответствието на проектите на
стратегии, програми и нормативни актове с
програмата на правителството за управление
на страната.
Чл. 9. (1) Работата на политическия кабинет се организира от началника на кабинета.
(2) Началникът на политическия кабинет:
1. организира работата на политическия
кабинет, участва в съвещанията, ръководени
от началника на политическия кабинет на министър-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 подготовката на докладите и необходимите материали
за срещите и международните участия на
министъра;
3. организира и контролира работата на
съветниците, експертите и техническите сътрудници към политическия кабинет;
4. осъществява връзките с другите членове
на Министерския съвет, с представители на
държавните органи и органите на местното
самоуправление, с политически и обществени
организации и с граждани;
5. възлага изпълнението на задачи, поставени от министъра, и контролира изпълнението им.
Чл. 10. (1) Министърът на здравеопазването ежеседмично провежда заседания на
политическия кабинет.
(2) В заседанията на политическия кабинет
може да участва главният секретар, а при
необходимост – и директори на дирекции.
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Чл. 11. (1) Парламентарният секретар:
1. организира връзките на министъра с
Народното събрание, с парламентарните
групи, с постоянните и временните комисии
на Народното събрание, с народните представители и с политическите партии;
2. изпълнява основните си функции, като:
а) осигурява материалите от дейността на
Народното събрание и от работата на неговите комисии;
б) предоставя необходимата информация
на народните представители и на парламентарните групи;
в) коорд и н и ра, у час т ва и кон т рол и ра
подготовката на отговорите на министъра за
парламентарния контрол;
3. контролира изпълнението на ангажиментите на Министерството, произтичащи от
законодателната програма на Министерския
съвет, като проследява законопроектите от разработването им до внасянето им в Народното
събрание и информира министъра за всички
предложения за промени в разпоредбите на
законопроектите.
(2) Парламентарният секретар координира
работата си с парламентарния секретар на
Министерския съвет.
Раздел IV
Взаимодействие с другите държавни органи
Чл. 12. При осъществяването на правомощията си министърът:
1. отговаря за дейността си пред Министерския съвет и Народното събрание;
2. участва в работата на Министерския
съвет;
3. осъществява контакти и взаимодейства
с други органи на държавната власт;
4. поддържа взаимоотношения с неправителствени организации;
5. осъществява контакти и сътрудничи с
държавни органи и с неправителствени организации в други държави, както и с международни организации и институции.
Раздел V
Главен държавен здравен инспектор
Чл. 13. Главният държавен здравен инспектор е орган на държавния здравен контрол
на територията на страната.
Чл. 14. (1) Главният държавен здравен
инспектор се назначава от министър-председателя по предложение на министъра на
здравеопазването и заема длъжност та по
трудово правоотношение.
(2) Правомощията на главния държавен
здравен инспектор в негово отсъствие от
страната или когато ползва законоустановен
отпуск, се изпълняват от определен от министъра на здравеопазването с писмена заповед
за всеки конкретен случай заместник, който
е служител в Министерството.
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Чл. 15. (1) Главният държавен здравен
инспектор:
1. организира, координира и ръководи на
национално ниво държавния здравен контрол
по чл. 15 от Закона за здравето във връзка със:
спазване и изпълнение на установените с нормативен акт здравни изисквания за обектите
с обществено предназначение, продуктите и
стоките със значение за здравето на човека,
дейностите със значение за здравето на човека, факторите на жизнената среда; надзора на
заразните болести, спазване на установените
с нормативен акт забрани и ограничения за
реклама и продажба на алкохолни напитки;
конт рола по спазване на установените с
нормативен акт забрани и ограничения за
тютюнопушене;
2. организира и ръководи дейностите по
промоция на здраве и интегрирана профилактика на болестите;
3. организира и ръководи профилактичните и противоепидемичните дейности при
бедствия, аварии и катастрофи;
4. съгласува при необходимост устройствени
планове, участва в оценката на съответствието на инвестиционните проекти, когато тя
се извършва с приемане от експертен съвет
на одобряващата а дминист раци я и ли по
искане на физически или юридически лица,
дава становище по готовността на строежите
за въвеждането им в експлоатация по реда
на Закона за устройство на територията в
съответствие с чл. 35 от Закона за здравето;
5. осъществява непосредствено ръководство на държавния здравен контрол върху
лекарствените продукти съвместно с органите
по чл. 267, ал. 1 от Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина;
6. изпълнява и други функции в случаите,
посочени в нормативен акт или възложени от
министъра на здравеопазването, когато това
е предвидено в нормативен акт.
(2) При осъществяване на правомощията си
по ал. 1 главният държавен здравен инспектор:
1. организира, ръководи, координира и контролира дейността на регионалните здравни
инспекции;
2. организира, ръководи, координира и
контролира дейността на Националния център по радиобиология и радиационна защита
при осъществяване на мерките по защита на
населението от въздействието на йонизиращи
лъчения;
3. осъществява методическо ръководство
и контрол на звената по ведомствен здравен
контрол към Министерството на правосъдието,
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на отбраната и Министерството на
вътрешните работи;
4. участва в състава на комисии и съвети
в случаите, предвидени в нормативен акт;
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5. издава административни актове и наказателни постановления в случаите, предвидени
в нормативен акт.
Чл. 16. Дейността на главния държавен
здравен инспектор се подпомага от дирекция
„Държавен здравен контрол“ и дирекция
„Политика по промоция на здраве и профилактика на болестите“ от специализираната
администрация на Министерството на здравеопазването.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ
НА РАБОТАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО
Раздел I
Общи положения
Чл. 17. (1) Министерството е структурирано
в 13 дирекции и Инспекторат.
(2) Общата численост на персонала в организационните структури и административните
звена в Министерството е 279 щатни бройки.
(3) Числеността на отделните организационни структури и административни звена в
Министерството е посочена в приложението.
Чл. 18. (1) Министърът определя със заповед
наименованията, функциите и числеността
на отделите и секторите в дирекциите на
Министерството.
(2) Министърът утвърждава длъжностното
разписание на Министерството по предложение на главния секретар.
Раздел II
Главен секретар
Чл. 19. (1) Главният секретар осъществява
административното ръководство в изпълнение
на законните разпореждания на министъра.
(2) Главният секретар ръководи, координира, контролира и организира функционирането
и дейността на администрацията, като:
1. организира разпределението на задачите за изпълнение между административните
звена в Министерството;
2. отговаря за условията за нормална и ефективна работа на звената в Министерството;
3. осигурява организационна връзка между
политическия кабинет и административните
звена;
4. ръководи, координира и контролира
подготовката на становища на министъра
по материали за заседания на Министерския
съвет;
5. подписва експертни становища по проектите на актове, които са свързани или засягат
дейността на Министерството, в случаите,
определени с Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация;
6. отговаря за работата и контрола по
съхраняването на документите и опазването
на държавната и служебната тайна;
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7. отговаря за организацията на дейността
с предложенията и сигналите на граждани и
организации, постъпили в Министерството;
8. изпълнява и други задачи, определени с
нормативен акт или възложени му със заповед
на министъра;
9. информира министъра за хода на ежедневната работа в Министерството.
Раздел III
Инспекторат
Чл. 20. (1) Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра и осигурява изпълнението
на контролните му функции при провеждането
на държавната политика, като осъществява
административен контрол в Министерството и
във второстепенните разпоредители с бюджет
към министъра.
(2) Дейността на Инспектората е насочена
към всеобхватно, обективно, безпристрастно
и точно изясняване на проверяваните случаи
и предлагане на мерки за тяхното решаване
с цел:
1. предотвратяване и отст ран яване на
нарушения при функционирането на администрацията;
2. независима и обективна оценка на дейността на администрацията;
3. подобряване работата на администрацията.
(3) Инспекторатът извършва проверки по
утвърден от министъра годишен план, проверки по предложения и сигнали, както и по
случаи с широк обществен отзвук.
(4) Инспекторатът има следните функции:
1. извършва комплексни, планови, тематични, извънпланови и последващи проверки
на структури, дейности и процеси по осъществяване на административната дейност
в Министерството и във второстепенните
разпоредители с бюджет към министъра;
2. прави оценка на корупционния риск и
предлага мерки за неговото ограничаване;
3. съби ра и ана лизи ра информац и я и
извършва проверки за установяване на нарушения, прояви на корупция и неефективна
работа на администрацията;
4. извършва проверки по сигнали срещу
незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от Министерството и
от второстепенните разпоредители с бюджет
към министъра;
5. следи за спазването на законите, подзаконовите и вътрешните актове за организацията
на работа от служителите на Министерството
и на второстепенните разпоредители с бюджет
към министъра;
6. може да прави предложения до министъра за образуване на дисциплинарни производства при констатирани нарушения на
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служебните задължения, както и на Кодекса
за поведение на служителите в държавната
администрация;
7. осъществява контрол и извършва проверки по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
8. прави предложения за нови или за изменение на вътрешноведомствени актове,
регламентиращи организацията на работа
и дейността на Министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет към
министъра;
9. изпраща сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки установи
данни за извършено престъпление от страна
на служители на Министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет към
министъра;
10. осъществява и други дейности, свързани
с административния контрол, произтичащи
от нормативните актове или възложени от
министъра;
11. следи за изпълнението на мерките по
Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната
престъпност.
(5) Проверките от компетентност на Инспектората се извършват въз основа на писмена
заповед на министъра.
(6) Ръководителят на Инспектората представя доклад на министъра за резултатите от всяка
извършена проверка, анализира причините и
обстоятелствата, свързани с констатираните
пропуски и нарушения, и предлага мерки за
отстраняването им.
(7) Ръководителят на Инспектората представя всяка година до 1 март на Главния
инспекторат на Министерския съвет отчет
за извършените проверки през предходната
година.
(8) При осъществяване на своите функции
служителите на Инспектората имат право да
изискват документи, данни, сведения, справки
и други носители на информация, които са
необходими за извършване на проверките.
Служителите в Министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към
министъра са длъжни да оказват пълно съдействие на инспекторите при осъществяване
на функциите им.
(9) Ръководителят на Инспектората изготвя
на 6 месеца доклад до министъра с изводи
и предложения за предприетите действия и
мерки и за ефективността на контрола.
(10) Ръководителят на Инспектората представя ежегоден отчет на министъра за дейността на Инспектората през съответната година.
Раздел IV
Финансови контрольори
Чл. 21. (1) Финансовите контрольори са
на пряко подчинение на министъра.
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(2) Финансовите контрольори осъществяват
предварителен контрол за законосъобразност
съгласно Закона за финансовото управление
и контрол в публичния сектор и утвърдената
от министъра на финансите методология.
(3) Финансовите контрольори извършват
необходимите проверки и изразяват мнение за
законосъобразност преди вземане на решение,
свързано с финансовата дейност на Министерството. Редът и начинът за извършване
на предварителен контрол от финансовите
контрольори се определят с вътрешни актове
на министъра.
Раздел V
Дирекция „Вътрешен одит“
Чл. 22. (1) Дирекция „Вътрешен одит“ е на
пряко подчинение на министъра и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния
одит в публичния сектор.
(2) Дирекция „Вътрешен одит“ осъществява дейността по вътрешен одит на всички
структури, програми, дейности и процеси в
Министерството, включително на разпоредителите със средства на Европейския съюз и на
второстепенните разпоредители с бюджет към
министъра, както и в търговските дружества
по чл. 61 от Търговския закон и в лечебните
заведения – търговски дружества със смесено
държавно и общинско участие в капитала,
когато в посочените организации не е изградено самостоятелно звено за вътрешен одит в
съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния
одит в публичния сектор.
(3) Дирекция „Вътрешен одит“:
1. планира, извършва и докладва дейността
по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния
сектор, стандартите за вътрешен одит, Етичния
кодекс на вътрешните одитори, статута на
вътрешния 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. изготвя одитен план за всеки одитен
ангажимент, който съдържа обхват, цели,
времетраене и разпределение на ресурсите
за изпълнение на ангажимента;
4. дава на министъра независима и обективна оценка за състоянието на одитираните
системи за финансово управление и контрол;
5. оценява процесите за идентифициране,
оценяване и управление на риска, въведени
от министъра;
6. проверява и оценява: съответствието на
дейностите със законодателството, вътрешните
актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване
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на активите и информацията; ефективността,
ефикасността и икономичността на дейности
те; изпълнението на задачите, договорите,
поетите ангажименти и постигането на целите;
7. консултира министъра по негово искане
при условията на чл. 8 от Закона за вътрешния
одит в публичния сектор;
8. докладва и обсъжда с министъра и с
ръководителите на структурите, чиято дейност
е одитирана, резултатите от всеки извършен
одитен ангажимент и представя одитен доклад;
9. дава препоръки в одитните доклади за
подобряване на адекватността и ефективността
на системите за финансово управление и контрол, подпомага министъра при изготвянето
на план за действие и извършва проверки за
проследяване изпълнението на препоръките;
10. изготвя и представя на министъра годишен доклад за дейността по вътрешен одит в
съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния
одит в публичния сектор;
11. предлага повишаване на професионалната квалификация на вътрешните одитори
и осъществява контакти с другите звена за
вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики.
Раздел VI
Звено „Сигурност на информацията“
Чл. 23. (1) Звено „Сигурност на информацията“:
1. изпълнява възложените му със Закона
за защита на класифицираната информация
задачи и следи за спазването на изискванията
на този закон и на международните договори
във връзка със защитата на класифицираната
информация;
2. прилага правилата относно видовете
защита на класифицираната информация;
3. разработва план за охрана на класифицираната информация чрез физически и технически средства и следи за изпълнението му;
4. извърш ва период и ч н и п роверк и на
отчетността и движението на материалите
и документите, съдържащи класифицирана
информация, както и води на отчет случаите
на нерегламентиран достъп и взетите мерки;
5. осъществява процедурата по обикновеното проучване по чл. 47 от Закона за защита на класифицираната информация и води
регистър на проучените лица;
6. следи за правилното определяне на
нивото на класификация на информацията в
Министерството;
7. организира и провежда обучението на
служителите в Министерството в областта на
защитата на класифицираната информация;
8. осъществява методическо ръководство
на второстепенните разпоредители с бюджет
и на организационните единици в Министерството по спазване изискванията на Закона
за защита на класифицираната информация;
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9. разработва план за охрана на Министерството чрез физически и технически средства
и следи за изпълнението му;
10. отговаря и осъществява контрол при
охраната и сигурността на сградите, помещенията и съоръженията на Министерството.
(2) Звено „Сигурност на информацията“
се ръководи от служител по сигурността на
информацията, който е пряко подчинен на
министъра.
Раздел VІІ
Обща администрация
Чл. 24. Общата администрация е организирана във:
1. дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“;
2. дирекция „Административно-информационно обслужване и човешки ресурси“;
3. дирекция „Връзки с обществеността“.
Чл. 25. Дирекция „Финансово-стопански
дейности и управление на собствеността“:
1. участва в разработването на нормативни актове, планове и програми, свързани с
финансирането и отчитането на разходите в
системата на здравеопазването;
2 . оп р еде л я бюд же т а н а н а ц ион а л н и
програми и проекти в областта на здравеопазването;
3. изготвя проекта и контролира изпълнението на годишния бюджет на Министерството и
на второстепенните разпоредители с бюджет;
4. определя потребностите от финансови
ресурси съвместно с административните звена
на Министерството, осигурява финансирането и осъществява контрол върху разходите в
областта на здравеопазването;
5. разпределя бюджета на второстепенните
разпоредители и дава методически указания
относно спазването на нормативната уредба
по съставянето, изпълнението и изготвянето
на отчета за касовото изпълнение на бюджета;
6. анализира разходите в здравеопазването, подготвя разчети, прави предложения за
финансиране от държавния бюджет и изготвя
обобщени финансови отчети на системата на
Министерството;
7. предлага корекции по бюджета на Министерството и отразява промените по дейности
и структури в здравеопазването;
8. разработва и съгласува финансовите
обосновки към проекти на нормативни актове;
9. участва във формирането на бюджетните
приоритети и насоки, в анализа и оценката на
стабилността на финансирането на системата на здравеопазването и по координацията
и анализирането на бюджетните приходи и
разходи и в разпределението на финансирането между Министерството, Националната
здравноосигурителна каса, общините и другите ведомства;
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10. координира изготвянето и участва в
обсъждането и съгласуването на основните
макроикономически показатели и бюджетната
политика в системата на здравеопазването в
съответствие с приетите програми и определените параметри с Международния валутен
фонд, Международната банка за възстановяване и развитие (Световната банка) и други
международни финансови институции;
11. участва в разработването на методологията и координира осъществяването на
реформа в програмното бюджетно прогнозиране, планиране, съставяне и отчитане в
системата на здравеопазването;
12. участва в изготвянето на стандартите
за финансиране на делегираните от държавата
дейности в областта на здравеопазването;
13. изготвя и контролира банковите плащания за лечебни заведения, централните
доставки и заемни споразумения в системата
за електронни бюджетни разплащания СЕБРА;
14. изготвя разчети и организира изпълнението на договорите за субсидиране на
преобразувани лечебни заведения за болнична
помощ с държавно и общинско участие;
15. осъществява оперативен контрол, организира текущото финансово отчитане на
средствата по външни заемни споразумения и
дарения, осъществява плащанията на Министерството в системата на „Единната сметка“
и организира разходването на средствата по
валутните сметки;
16. изготвя ежемесечни и т римесечни
отчети за касовото изпълнение на бюджета на Министерството, съставя, изпълнява,
приключва и отчита бюджетните сметки на
Министерството и изготвя годишния баланс;
17. съхран ява счетоводните доку менти
съгласно изискванията на Закона за счетоводството и вътрешните правила и инструкции;
18. съгласува договорите за централизирани
доставки и услуги и за строителство;
19. отговаря за спазването на нормативните актове при експлоатацията и осигурява
поддръжката и ремонта на собствеността
на Министерството и на недвижимите имоти – държавна собственост, предоставени на
Министерството за управление;
20. организира и отговаря за правилното,
законосъобразното и ефективното ползване,
управление и опазване на движимото имущество, предоставено на Министерството;
21. поддържа регистър на недвижимите
имоти – държавна собственост, предоставени
за управление на Министерството;
22. предлага предприемане на разпоредителни действия по отношение на недвижимите имоти и движимите вещи – държавна
собственост, предоставени за управление на
Министерството, с цел постигане на максимална ефективност;
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23. проучва нуждите на Министерството и
структурите в системата на здравеопазването съобразно инвестиционната стратегия на
Министерството за осъществяване на здравната реформа и изготвя предложения за ново
строителство, реконструкция или ремонт;
24. изготвя предложения и списък за капиталови разходи за нуждите на Министерството, второстепенните разпоредители с бюджет
към министъра и ги предлага за одобряване
от министъра;
25. участва в процедури за приемане на
следните финансирани от Министерството
дейности: проучвателни и проектни работи,
строителство, доставка на машини и съоръжения, медицинска апаратура и консултантски
услуги;
26. изготвя техническите задания за възлагане на проектиране и строителство на нови
обекти и реконструкция на съществуващите;
27. организира и провежда експертни технически съвети за приемане на изготвените
проекти за строителство и ремонти и участва
в работата на приемателните комисии на построените и реконструираните обекти;
28. поддържа информационна база данни
за закупената с целеви средства медицинска
апаратура от държавния бюджет във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра, като изисква регулярна информация
за това от техните ръководители;
29. изготвя становища за състоянието на
сградния фонд и инсталациите на Министерството и на второстепенните разпоредители
с бюджет към министъра;
30. оказва методологична помощ на второстепенните разпоредители с бюджет към
министъра по въпросите на инвестиционните
разходи и по уточняването на собствеността
им;
31. предприема действия за съставянето
и актуализирането на актовете за държавна
собственост за имотите, предоставени за управление на Министерството;
32. организира и осъществява дейностите
по управление на собствеността на Министерството и подпомага министъра при упражняване на функциите му по управление
и разпореждане с дълготрайните материални
активи на Министерството;
33. изготвя и съгласува актове, свързани
с управлението и разпореждането с имоти и
вещи – държавна собственост, предоставени
на Министерството;
34. осъществява процесуалното представителство и правната защита на министъра и
на Министерството по делата пред Комисията за защита на конкуренцията, Комисията
за защита от дискриминация и пред всички
съдебни инстанции в страната в областите,
свързани с държавната собственост, и предос-
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тавя информация на дирекция „Нормативно
регулиране и обществени поръчки в здраве
опазването“ за хода на делата, която се вписва
в информационната база данни за водените
от Министерството дела;
35. организира поддръжката в изправност
на общодостъпните за служителите пожарогасителни средства;
36. извършва транспортното обслужване,
организира, контролира и отговаря за правилната техническа експлоатация и поддръжка
на ведомствения автотранспорт;
37. организира и осъществява материалнотехническото снабдяване на Министерството – машини, съоръжения, резервни части,
инвентар, организационна техника, консумативи, материали и обзавеждане, тяхното
стопанисване и съхранение;
38. инициира действия по застраховането
на движимото и недвижимото имущество
на Министерството съобразно действащите
нормативни актове;
39. организира и осигурява почистването
и санитарно-хигиенните условия в административната сграда на Министерството и в
прилежащия є външен район;
40. участва в разработването на правилата
за пропускателния режим и плана за охраната
на Министерството; издава пропуски и следи
за спазването на режима за допускане на
външни лица в сградата на Министерството.
Чл. 26. Дирекция „Административно-информационно обслужване и човешки ресурси“:
1. организира и осъществява дейностите
по регистрирането и движението на документалния фонд на Министерството чрез
Автоматизираната система за поддържане и
обработка на данните за оборота на електронни
документи и документи на хартиен носител;
2. класира в дела, систематизира и съхранява съгласно Номенклатурата на делата със
срокове за съхраняването им всички документи, създадени от дейността на Министерството;
3. организира и осъществява дейностите
по използването на документите, съхранявани
в деловодството и в учрежденския архив на
Министерството;
4. предоставя справки за състоянието и
движението на документите, регистрирани в
Автоматизираната система за управление на
документооборота;
5. координира техническата дейност по
подготовката и съгласуването на проекти на
актове и организира внасянето им за разглеждане на заседания на Министерския съвет;
6. осигурява необходимата информация
на членовете на политическия кабинет и на
главния секретар на Министерството относно
провеждането на заседанията на Министерския съвет;
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7. организира информирането на политическия кабинет и ръководителите на звената
в Министерството относно актове на Министерския съвет, които засягат или са свързани
с дейността на Министерството;
8. организира дейността по съгласуване,
одобряване и изпращане за обнародване в
„Държавен вестник“ на нормативни актове,
които се издават от министъра;
9. поддържа и съхранява досиетата на
нормативните актове, издадени от министъра
или приети от Министерския съвет, по които
министърът е вносител;
10. организира и осигурява дейностите по
административното обслужване на физически
и юридически лица, изготвя периодични анализи, справки и отчети за изпълнението им;
11. отговаря за реинженеринга на процесите
по предоставяне на комплексно административно обслужване;
12. отговаря за реализирането на електронни административни услуги в съответствие
със Закона за електронното управление и
подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
13. отговаря за електронния документооборот и електронната идентификация в структурата на Министерството в съответствие
със Закона за електронното управление и
подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
14. отговаря за въвеждането и внедряването
на системи в структурата на Министерството, свързани с електронното правителство,
и за въвеждането на правила и технологии
за информационна сигурност и оперативна
съвместимост на документите и данните,
обменяни между администрациите, в съответствие с действащата нормативна уредба;
15. организира и осигурява техническата
поддръжка на информационно-комуникационната инфраструктура на Министерството – локални мрежи, комуникационно оборудване,
телефонна инсталация, системен софтуер и
хардуер;
16. поддържа регистри на потребителите и
на компютърната техника в Министерството;
17. осигурява поддържането и администрирането на Административната информационна система за поддържане и обработка на
данните за оборота на електронни документи
и документи на хартиен носител и организира
издаването, използването, подновяването и
прекратяването на удостоверения за електронен подпис;
18. участва и съгласува дейностите в Министерството по доставка на хардуер, софтуер и системни решения в съответствие с
изискванията за оперативна съвместимост и
информационна сигурност;
19. п р оу ч ва , с ъглас у ва и кон т р ол и ра
закупуването на нов хардуер, както и внед-
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ряването на регистри, база данни и нови
съвременни технологии с цел повишаване на
сигурността и ефективността на съществуващите информационни и комуникационни
системи и въвеждането на нови софтуерни
решения в Министерството в съответствие
с изискванията на Закона за електронното
управление;
20. създава механизъм за изу чаване и
отчитане на потребителското поведение за
предоставяне на услуги по електронен път в
Министерството;
21. поддържа и актуализира вътрешна информационна система – интранет;
22. организира, координира и отговаря за
предоставяне на информацията в съответствие
с конституционните права на гражданите
след вземане на решение от компетентните
и упълномощените лица по Закона за достъп
до обществена информация;
23. разработва проекти на прогнози и
планове за развитие на човешките ресурси в
Министерството;
24. разработва длъжностното и поименното разписание на длъжностите и работните
заплати на служителите в Министерството и
подготвя съответните документи по назначаването, преназначаването и прекратяването на
правоотношенията със служителите съгласно
действащото законодателство, образува, води
и съхранява служебните и трудовите досиета
на служителите;
25. участва в планирането на потребности
от нови служители за Министерството и подпомага методически дейността на звената по
управление на човешките ресурси в структурите от системата на Министерството;
26. организира и участва в разработването, актуализирането и утвърждаването на
длъжностните характеристики и в процеса на
атестиране на служителите в Министерството;
27. под държа ка д рова информационна
система и картотека с личните и кадровите
дела на служителите в Министерството, а
при необходимост изисква информация от
второстепенните разпоредители с бюджет
към министъра, свързана със служебните и
трудовите правоотношения в съответните
администрации;
28. участва в разработването на прогнозите
и проектобюджета на Министерството в частта
по численост на персонала и разходваните
средства за работна заплата, включително
за второстепенните разпоредители с бюджет
към министъра;
29. прилага системата за заплащане на
служителите в администрацията;
30. организира провеждането на конкурси за държавни служители и набирането и
подбора на служителите по трудово правоотношение;
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31. координира организацията и обобщава
информация относно проведените обучения
на държавни служители в Министерството;
32. води регистър на декларациите по чл. 12
от Закона за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси (ЗПУКИ) за служителите в администрацията и ръководителите
на второстепенните разпоредители с бюджет
към министъра;
33. координира, подпомага и осигурява
технически дейността на Отрасловия съвет
за тристранно сътрудничество в здравеопазването;
34. води регистър на декларациите по чл. 29
от Закона за държавния служител и чл. 107а,
ал. 5 от Кодекса на труда.
Чл. 27. Дирекция „Връзки с обществеността“:
1. планира, координира и провежда медийната политика на Министерството и публичното представяне на министъра, на членовете
на политическия кабинет и на служителите
на Министерството;
2. осигурява публичност и прозрачност на
дейността на Министерството;
3. отговаря за поддържането и ежедневното
актуализиране на българската и английската версия на официалния интернет сайт на
Министерството;
4. организира дейността по поддържане на
онлайн консултации на интернет страницата
на Министерството по въпроси на здраве
опазването, приема сигнали, жалби и запитвания на граждани, получени по „Горещата
телефонна линия“ и на електронния адрес на
Министерството;
5. подготвя съобщения за средствата за масово осведомяване по проекти на нормативни
актове, организира и отговаря за обявяването на проектите на нормативни актове и на
стратегически документи на страницата на
Министерството в интернет и на Портала за
обществени консултации;
6. разработва, организира и възлага информационни кампании за предварително
представяне и популяризиране на политиките
на Министерството с цел информиране на
гражданите; инициира, организира и координира извършването на социологическ и
проучвания за нагласите на обществото по
отделните политики на Министерството;
7. подготвя, координира и осъществява
публичните изяви на министъра, на членовете на политическия кабинет, на служители
на Министерството и на представители на
второстепенните разпоредители с бюджет и
организира архив на изявите.
Раздел VIII
Специализирана администрация
Чл. 28. Специализираната администрация
е организирана във:
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1. дирекция „Медицински дейности“;
2. дирекция „Държавен здравен контрол“;
3. дирекция „Политика по промоция на
здраве и профилактика на болестите“;
4. дирекция „Лекарствена политика“;
5. дирекция „Здравна политика и анализи“;
6. дирекция „Информационна и комуникационна политика в здравеопазването“;
7. дирек ци я „Меж ду народни дейности,
проекти и програми“;
8. дирекция „Управление на държавното
участие в търговските дружества“;
9. дирекция „Нормативно регулиране и
обществени поръчки в здравеопазването“.
Чл. 29. Дирекция „Медицински дейности“:
1. разработва, съгласува и участва в изготвянето на нормативни актове в областта
на медицинските дейности, медицинското
образова н ие и к ва л ифи к а ц и я, зд ра вната
закрила на децата, репродуктивното здраве,
асистираната репродукция;
2. разработва и съгласува национални
програми и национални здравни стратегии в
областта на здравната политика;
3. участва в разработването и обобщаването на годишния доклад за състоянието на
здравето;
4. подпомага министъра при провеждане
на политиките, свързани с дейностите по
репродуктивно здраве, детско здраве, редки
болести, асистирана репродукция, осигуряване
на кръв и кръвни продукти и трансплантация
на органи, тъкани и клетки;
5. организира и координира дейностите,
свързани с правомощията на министъра на
здравеопазването относно предоставянето
на медицинска помощ и медицински услуги
извън обхвата на задължителното здравно
осигуряване;
6. организира, координира и контролира
дейностите по осъществяване на спешна
медицинска помощ, медицинска експертиза,
стационарна психиатрична помощ, медикосоциални грижи за деца и медицински научни
изследвания върху хора;
7. подпомага министъра при осъществяването на контролните му функции върху
лечебните заведения;
8. подпомага министъра при упражняването на контролни функции и методическо
ръководство в лечебните заведения, създадени
към Министерския съвет, Министерството на
отбраната, Министерството на вътрешните
работи, Министерството на правосъдието и
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
9. подпомага министъра при определянето
на национални и републикански консултанти
по медицински специалности;
10. разработва и актуализира проекти на
медицински стандарти за качеството на оказваната медицинска помощ и осигуряването
на защита на правата на пациентите;
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11. дава указания на лечебните заведения
по прилагане на утвърдените медицински
стандарти;
12. участва в извършването на оценка на въздействие при прилагане на законодателството
в областите на компетенции на дирекцията;
13. администрира процесите при предоставянето на административни услуги, свързани
с дейността на дирекцията;
14. актуализира регистри, списъци и други
бази данни, свързани с дейността на дирекцията, в случаите, предвидени със закон;
15. координира дейността на регионалните
здравни инспекции, свързана с медицинските
дейности;
16. осигурява техническото обслужване
на дейността на: Акредитационния съвет,
Комисията за лечение в чужбина, Комисията
за разглеждане на документи за признаване
на организации за защита на правата на пациентите за представителни, Комисията за
признаване на професионална квалификация
по регулирана медицинска професия и/или
специалност в областта на здравеопазването,
Обществения съвет по правата на пациентите,
Съвета по медицински стандарти и на други
съвети и комисии от областта на компетенциите на дирекцията;
17. участва в разработването на планове за
медицинско осигуряване при бедствия, аварии
и катастрофи;
18. организира, координира и отговаря за
изпълнението на дейностите, свързани с координация на системите за социална сигурност
в частта здравни грижи;
19. разработва критерии и системи за оценка
на резултатите от медицинската дейност на
лечебните заведения;
20. подпомага министъра при осъществяването на контролните му функции във
връзка с прилагането на неконвенционални
методи за благоприятно въздействие върху
индивидуалното здраве;
21. организира и осъществява процедурите,
свързани с упражняване правото на трансгранично здравно обслужване, заплащано
от бюджета на Министерството;
22. участва в разработването на Национална
здравна карта и в изготвянето на доклада за
изпълнението є;
23. участва в изготвянето на становища и
позиции във връзка с работните органи към
Съвета на Европа и на Европейската комисия по въпроси, свързани с компетенциите
на дирекцията;
24. организира и осъществява процедурите,
свързани с временно упражняване на медицински дейности в Република България от
граждани на страни – членки на Европейския
съюз, и на държави от Европейското икономическо пространство;
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25. подпомага министъра при осъществяване на правомощията му по планиране,
координация и контрол на дейностите по
провеж дане на обу чение за придобиване
на специалност и следдипломно обучение
на медицински специалисти в областта на
здравеопазването, както и на немедицински
специалисти с немедицинско образование,
работещи в националната система на здравеопазването;
26. разработва, прилага и анализира политики и концепции, свързани с медицинското
образование и квалификация;
27. подпомага министъра при упражняване
на правомощията му по методическо ръководство, координация и контрол върху дейността
на Изпълнителна агенция „Медицински одит“,
Изпълнителната агенция по трансплантация,
Центъра за асистирана репродукция и Център
„Фонд за лечение на деца“;
28. участва в проверки по сигнали и в
разглеждането на предложения, свързани с
компетенциите на дирекцията;
29. подпомага министъра по осигуряване
на готовността за работа в условия на кризи
от военен и невоенен характер и осъществява
координация на медицинската помощ при
спешни състояния;
30. разработва план за привеждане на Министерството от мирно на военно положение,
военновременен план и план за разсредоточаване и евакуация и провежда мероприятия
за тяхното изпълнение;
31. разработва плана на Министерството
за действия при бедствия;
32. разработва плана на Министерството
за управление при кризи вследствие на терористична дейност;
33. организира разработването на военновременния план и осъществява неговото
поддържане и коригиране в съответствие с
утвърдена методология за военновременно
планиране;
34. организира денонощно дежурство за
поддържане готовността на Министерството
и подведомствените му структури и оповестяването му при привеждане на страната от
мирно на военно положение и при стихийни
бедствия и аварии;
35. организира, планира и ръководи дейностите по привеждане на Министерството,
второстепенните разпоредители с бюджет и
държавните лечебни заведения в готовност
за работа при бедствия;
36. оказва методическа помощ при разработването и провеждането на мероприятията по поддържане на плановете за работа в
системата на здравеопазването при бедствия,
изготвя експертна оценка за състоянието
и възможностите на медицинските сили и
средства на страната;
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37. организира и осигурява поддържането
на пунктове за управление в техническа готовност за използване;
38. организира и осъществява медицинското осигуряване на пострадалите при кризи;
39. организира подготовката на ръководния
състав, тренировките и ученията по военновременния план и подпомага ръководството
при въвеждането му в действие;
40. участва в организирането и поддържането на съвместимостта на структурите от
здравната мрежа на страната със структурите
на НАТО и Европейския съюз, разработва
модели за реакция по видове кризи за защитата на живота и здравето на населението;
41. организира и осигурява взаимодействието с Министерството на отбраната и с
другите министерства и ведомства в процеса
на отбранителното планиране по отношение
на поддържането, използването и осигуряването на необходимите граждански ресурси за
отбраната на страната и управлението при
бедствия;
42. организира и осигурява взаимодействието с другите министерства и ведомства
по отношение на ранното предупреждение и
оповестяване при бедствия;
43. планира, разпределя и отчита бюджетните средства по изграждането и експлоатацията на комуникационно-информационна
система за управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка и участва
в разработването на проекти на нормативни
актове за работа в условия на бедствия.
Чл. 30. (1) Дирекция „Държавен здравен
контрол“:
1. подпомага министъра при ръководене
на националната система на здравеопазване
във връзка с контрола на дейностите, свързани с опазване на здравето на гражданите
и държавния здравен контрол;
2. подпомага дейността на главния държавен здравен инспектор при организацията
и контрола на национално ниво на държавния здравен контрол по чл. 15 от Закона за
здравето;
3. разработва и съгласува проекти на нормативни актове в областите на дейност на
дирекцията;
4. разработва и съгласува стратегии и програми в областта на здравеопазването;
5. участва в извършването на оценка на
въздействие при прилагане на законодателството, свързано с обектите с обществено
предназначение, продуктите и стоките със
значение за здравето на човека, дейностите
със значение за здравето на човека, факторите
на жизнената среда;
6. участва в изготвяне на годишния доклад
на министъра за състоянието на здравето на
гражданите и изпълнението на Националната
здравна стратегия;
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7. разработва и актуализира критерии,
методики, норми и стандартни оперативни
процедури за определяне на здравните изисквания за обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките със значение за
здравето на човека и дейностите със значение
за здравето на човека, както и максимално
допустимите нива на факторите на жизнената
среда;
8. осъществява методическо ръководство
на мониторинговите системи за влиянието на
факторите на жизнената среда върху здравето
на населението, водите и почвите и предлага
мерки за предотвратяване на вредните последици от рисковите фактори;
9. участва в разработването и актуализирането на норми за допустимото съдържание
на вредни вещества в почвата;
10. участва в актуализирането на класификация на отпадъците;
11. участва в процедурите по екологична
оценка на устройствени планове и програми и
оценка на въздействието върху околната среда
по реда на Закона за опазване на околната
среда, както и в процедурите по съгласуване
на устройствени планове и оценка на инвестиционни проекти по реда на Закона за
устройство на територията;
12. периодично анализира и оценява дейността на органите на държавен здравен контрол във връзка с контролната им дейност и
информира министъра с доклади;
13. подпомага министъра при осъществяване на превантивен контрол при пускане
на пазара на биоциди по глава четвърта от
Закона за защита от вредното въздействие на
химични вещества и смеси и текущ контрол
в случаите по чл. 25, т. 1, 2, 7, 10 и 18 – 22
от закона;
14. осъществява методическа, консултативна и експертна помощ на дирекции от специализираната администрация на регионалните
здравни инспекции във връзка с държавния
здравен контрол и опазване на общественото
здраве, включително разработва указания за
планиране, извършване и отчитане на дейността им в областта на общественото здраве;
15. администрира процесите при предоставянето на административни услуги, свързани
с дейността на дирекцията;
16. изпълнява функциите и задълженията
на Министерството по системите на Европейския съюз за бързо съобщаване за наличие на
опасни стоки на пазара (R APEX) и за бързо
съобщаване за наличие на опасни храни и
фуражи (R ASFF) и изпълнява ролята на компетентна контактна точка по тези системи;
17. участва в изготвянето на становища и
позиции и представлява страната в комитетите,
работните групи и в други работни органи
към Съвета на Европейски съюз, Европейската
комисия, Съвета на Европа и Европейския
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орган по безопасност на храните и други по
въпросите в областта на общественото здраве
и безопасността на храните;
18. организира предоставянето и анализира
здравната информация за нуждите на националната система за здравеопазване;
19. организира разрешителната и регистрационната дейност, създава и поддържа
регистри, списъци и други бази данни, свързани с дейността на дирекцията, в случаите,
предвидени в закон;
20. организира и ръководи на национално
ниво мониторинговите системи за водите за
питейно-битови цели, минералните води, водите за къпане, атмосферния въздух, шума в
урбанизираните територии, нейонизиращите
и йонизиращите лъчения;
21. изготвя и предоставя на Европейската
комисия доклади с резултатите от проведения
контрол и/или мониторинг на качеството на
питейните води и водите за къпане, козметичните продукти, химичните вещества и смеси
и други продукти със значение за здравето на
човека и на дейности и фактори на жизнената
среда със значение за здравето на населението
в изпълнение на задълженията, произтичащи
от членството на Република България в Европейския съюз;
22. изготвя, ръководи, координира и контролира изпълнението, отчитането и оценката
на дейностите по национални профилактични, здравнообразователни и други програми,
планове за действие и проекти в областите
на дейност на дирекцията;
23. организира и участва в провеждането на
мисии и проверки на органи на Европейската
комисия в областите на дейност на дирекцията;
24. осъществява сътрудничество с международни организации по въпросите, свързани
с областите на дейност на дирекцията;
25. организира и участва в проверки и в
разглеждането на предложения и сигнали,
свързани с дейността на дирекцията;
26. осъществява техническо обслужване на
Експертния съвет по биоциди, Комисията за
регистриране служби по трудова медицина,
Националния координационен съвет по профилактика на оралните заболявания, на съвети
по чл. 21 и 45 от Закона за администрацията
и на други комисии и съвети в областите на
дейност на дирекцията.
(2) Държавният здравен контрол на национално ниво се извършва от държавни здравни
инспектори, които са държавни служители.
(3) Държавните здравни инспектори не
могат да упражняват под каквато и да е
форма дейност, която подлежи на държавен
здравен контрол.
(4) При неспазване на здравните изисквания
за обектите с обществено предназначение, за
продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и на максимално
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допустимите нива на факторите на жизнената
среда държавните здравни инспектори дават
задължителни предписания и определят срок
за отстраняване на нарушенията.
(5) При съмнения за безопасността на
продукти и стоки със значение за здравето на
човека държавният здравен инспектор издава
писмено предписание за спиране реализацията
на стоките със значение за здравето на човека.
Чл. 31. Дирекция „Политика по промоция
на здраве и профилактика на болестите“:
1. подпомага министъра при ръководене
на националната система на здравеопазване
във връзка с контрола и превенция на дейностите, свързани с ограничаване разпространението на заразните болести и осигуряване
на социални, икономически, екологични и
други условия, както и на адекватно здравно образование, във връзка с възможността
за подобряване на собственото здраве на
индивидите чрез засилване на личната и
груповата отговорност;
2. подпомага дейността на главния държавен
здравен инспектор във връзка с дейностите
по надзора на заразните болести;
3. разработва и съгласува проекти на нормативни актове в областите на дейност на
дирекцията;
4. разработва и съгласува стратегии и програми в областта на здравеопазването;
5. участва в извършването на оценка на
въздействие при прилагане на законодателството, свързано с политиките и стратегиите
в областта на промоцията на здраве и профилактика на болестите;
6. подпомага министъра при организацията
и координацията във връзка с провеждането
на граничен здравен контрол за предпазване
на страната от внасяне и разпространение на
инфекции с висок епидемичен риск;
7. анализира епидемичната обстановка в
страната, изготвя анализи, оценки и прогнози, свързани с надзора на заразните болести;
8. планира, разпределя и контролира централните доставки на лекарствени продукти,
осигурявани от Министерството по реда на
чл. 82, ал. 2, т. 1 от Закона за здравето, и събира и обработва данни относно приложените
дози в лечебните заведения;
9. осъществява методическо ръководство
по планиране, съхранение, прилагане, отчитане на приложени дози, спазване схемите
по Националния имунизационен календар,
отлагане от имунизации и реимунизации по
медицински противопоказания;
10. контролира изпълнението на Националния имунизационен календар, подготвя,
предлага и координира мерки за повишаване
на имунизационния обхват;
11. организира събирането на информация
и прави анализи при извънредни имунизационни обстановки;
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12. разработва и предлага на министъра
специфични профилактични и противоепидемични мерки при възникване на извънредна
епидемична обстановка и контролира изпълнението им;
13. организира дейностите по профилактиката и контрола на инфекциите, свързани
с медицинското обслужване;
14. изготвя, ръководи, координира и контролира изпълнението, отчитането и оценката
на дейностите по национални профилактични, здравнообразователни и други програми,
планове за действие и проекти в областта на
общественото здраве, включително надзора
на заразните болести, имунопрофилактиката,
както и изпълнението на Националния имунизационен календар;
15. участва в разработването на минималните изисквания за здравословни и безопасни
условия на труд и изискванията за физиологичните режими на труд и почивка;
16. участва в изготвянето на анализи за
състоянието, тенденциите и проблемите на
дейността по осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд и предлага мерки
за подобряването є;
17. разработва инструктивни материали,
указания и стандартни оперативни процедури
за прилагане на законодателството и провеждането на контролната и профилактичната
дейност;
18. методически подпомага специализираните дирекции в регионалните здравни
инспекции при надзора на заразните болести.
Чл. 32. Дирекция „Лекарствена политика“:
1. подпомага министъра при провеждане
на лекарствената политика като част от националната здравна политика;
2. разработва и съгласува проекти на нормативни актове в областите на дейност на
дирекцията;
3. разработва и съгласува стратегии и
програми в областта на здравеопазването в
областите на дейност на дирекцията;
4. участва в извършването на оценка на
въздействие при прилагане на законодателството, свързано с лекарствените продукти,
медицинските изделия и наркотичните вещества;
5. планира, разпределя и контролира централните доставки на лекарствени продукти
за лечебните заведения, като:
а) изготвя предложения до министъра относно необходимите количества лекарствени
продукти и свързаните с това финансови
средства, заплащани от държавния бюджет;
б) осъществява контрол върху доставките
и разпределянето на лекарствени продукти,
заплащани от държавния бюджет;
6. осъществява методическо ръководство
върху снабдяването с лекарства и употребата
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на лекарствени продукти от крайните получатели на лекарствени продукти, заплащани
от държавния бюджет;
7. съби ра и обработ ва данни от носно
използваните лекарствени продукти в лечебните заведения, извършва анализи, оценки
и прогнози по проблемите на лечението с
лекарствени продукти;
8. осигурява технически дейността на Националния съвет по наркотични вещества,
Висшия съвет по фармация, Комисията по
прозрачност, Централната комисия по етика, Комисията по етика за многоцентрови
изпитвания и на други съвети и комисии в
областите на дейност на дирекцията;
9. участва в изготвянето на становища и
позиции за участие в работните органи към
Съвета на Европейския съюз и на Европейската комисия по въпросите в областта на
лекарствените прод у к ти и медицинск ите
изделия;
10. подпомага министъра при осъществяване на функциите му на орган, компетентен
да одобрява организациите или институциите, които се освобождават от заплащане на
вносни сборове при допускане на стоки за
свободно обращение;
11. администрира процесите по издаване,
промяна, подновяване и отнемане на лицензии
за производство, преработване, съхраняване
и търговия в страната, внос, износ и транзит,
пренасяне и превозване на наркотични вещества от Списъка на веществата с висока степен
на риск, намиращи приложение в хуманната
и ветеринарната медицина и от Списъка на
рисковите вещества за медицински цели;
12. администрира процесите по издаване,
промяна и отнемане на лицензии за търговия на дребно и съхраняване на лекарствени
продукти, съдържащи наркотични вещества
от Списъка на веществата с висока степен
на риск, намиращи приложение в хуманната
и ветеринарната медицина и от Списъка на
рисковите вещества;
13. администрира издаването на разрешителни за внос и износ на наркотични вещества,
както и на разрешения на лица, пътуващи
зад граница, да носят за лична употреба лекарствени продукти, съдържащи наркотични
вещества от Списъка на веществата с висока
степен на риск, намиращи приложение в
хуманната и ветеринарната медицина и от
Списъка на рисковите вещества, за лечение
до 30 дни;
14. администрира процесите по издаване,
промяна и отнемане на разрешения за производство, придобиване, внос, износ, съхраняване, прилагане и използване на ограничени
количества от растенията и веществата от
Списъка на растения и вещества с висока
степен на риск за общественото здраве по-
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ради вредния ефект от злоупотребата с тях,
забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина, Списъка на веществата с
висока степен на риск, намиращи приложение
в хуманната и ветеринарната медицина и от
Списъка на рисковите вещества за медицински
и образователни цели и за научни и лабораторни изследвания;
15. организира дейността по издаване, промяна, подновяване и отнемане на разрешения
за осъществяване на програми за лечение с
опиеви агонисти и агонист-антагонисти на
лица, зависими към опиоиди, и осъществява
контрол на отчетността, документацията и
съхранението на наркотичните вещества,
използвани в програмите;
16. координира и ръководи методически
дейността на инспекторите по наркотични
вещества към регионалните здравни инспекции във връзка с осъществяването на контрол
върху производството, преработването, вноса,
износа, транзита, търговията, съхраняването,
отчетността, пренасянето, превозването, употребата и рекламата на растенията и наркотичните вещества и препаратите от списъците
по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от Закона за контрол
върху наркотичните вещества и прекурсорите,
както и върху лечението на лица, зависими
от наркотични вещества;
17. изготвя заповеди за унищожаване на
законно произведени, придобити и съхранявани наркотични вещества и лекарствени
продукти, съдържащи наркотични вещества,
станали негодни за употреба;
18. извършва проверки, изготвя предписания и актове за установени нарушения
по Закона за контрол върху наркотичните
вещества и прекурсорите в предвидените от
закона случаи;
19. събира, обработва и анализира информа ц и я за п роизведен и, п рерабо т ен и,
продадени, съхранявани, внесени, изнесени
и налични наркотични вещества въз основа
на отчетите на производителите и на търговците на едро, както и за отпуснатите от
аптеките лекарствени продукти, съдържащи
наркотични вещества;
20. изготвя и представя в Международния
съвет за контрол на наркотиците годишни
статистически отчети за произведените, преработените, продадените в страната, съхраняваните, внесените и изнесените количества
наркотични вещества, годишни статистически
отчети за количествата иззети и унищожени
растения и наркотични вещества – обект на
незаконен трафик, годишни планови оценки
на количествата наркотични вещества за
медицински и научни цели и тримесечни
статистически отчети за внос и износ на
наркотични вещества;
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21. участва в комисии по унищожаване на
незаконно придобити растения, наркотични
вещества и техните препарати;
22. координира изпълнението на национални стратегии и програми в областта на
борбата с наркотиците, лекарствената политика и медицинските изделия;
23. организира и участва в проверки и в
разглеждането на предложения и сигнали,
свързани с провеждането на политиката на
лекарствените продукти, медицинските изделия и наркотичните вещества;
24. създава и поддържа списъци, регистри
и други бази данни, свързани с дейността на
дирекцията, в случаите, предвидени в закон.
Чл. 33. Дирекция „Информационна и комуникационна политика в здравеопазването“:
1. координира изготвянето, актуализирането и провеждането на стратегия за електронно
здравеопазване като част от общата стратегия
за електронно управление, включително по
отношение на реализиране на мерките за
второстепенните разпоредители с бюджет към
министъра и др.;
2. отговаря за постигане на оперативна
съвместимост на информационните системи
на национално и европейско ниво на базата
отворени стандарти, наложени от Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията;
3. координира изграждане на логически
обвързани информационни системи на Министерството чрез усъвършенстване на интеграционната среда и създаване на система
за управление на процесите за предоставяне
на комплексни административни услуги по
електронен път и автоматизиран електронен
документооборот между администрациите;
4. отговаря за интегриране на системите и
услугите в Министерството към централните
системи на електронното управление;
5. оказва методическа помощ на второстепенните разпоредители с бюджет и др.
към министъра и осигурява стандартизирани
условия за присъединяване на информационните им системи към централната система
на електронното здравеопазване;
6. създава и поддържа модели на процесите
за обмен на информацията в системата на
здравеопазването;
7. отговаря за изграждане на вътрешна
комуникационна система за системата на
здравеопазването меж ду Министерството,
второстепенните разпоредители с бюджет към
министъра, Националната здравноосигурителна каса, лечебните заведения – търговски
дружества, и др.;
8. координира изграждането на електронни
бази данни, в които се съхраняват данни и неструктурирани електронни документи – обект
на административния документооборот, както

БРОЙ 23

ДЪРЖАВЕН

и всички данни, за които по закон има изис
кване да бъдат приведени и обработвани в
цифров вид;
9. отговаря за създаване на условия за
отворено и прозрачно управление в здравеопазването, като осигурява достъпност до
обществената информаци я, интерактивно
отчитане на резултатите от изпълнението на
програмните документи и проекти и възможност за подаване на мнения, предложения,
сигнали и жалби по електронен път, както и
проследимост на резултатите;
10. създава критерии за унифициране на
визиите на сайтовете на второстепенните
разпоредители с бюджет към министъра;
11. създава и администрира здравен регистър, включващ електронните регистри,
поддържани в Министерството въз основа на
нормативен акт, и свързаните с тях услуги;
12. въвежда архитектурни и технологични
принципи, осигуряващи съответното ниво на
информационна сигурност;
13. планира ресурсното осигуряване на информационните и комуникационните системи;
14. координира процесите по приоритизиране и поетапно внедряване на електронни
услуги на база реализируемост и мултипликационен ефект върху други услуги и осигурява
възможност за обратна връзка и въздействие;
15. осъществява дейностите, свързани с
постигане на мрежова и информационна сигурност на администрацията;
16. разследва и анализира инцидентите в
областта на мрежовата и информационната
сигурност, реакциите при инциденти и предлага действия за подобряване на мрежовата
и информационната сигурност;
17. ръководи периодичните оценк и на
рисковете за информационната сигурност и
спазването на приетите политики и процедури;
18. разработва правила за защита на информацията, създавана и съхранявана в Министерството, и план за нейната охрана чрез
физически и технически средства;
19. отговаря за защитата на информацията
по т. 21;
20. следи за изпълнение на плана за охрана
на информацията по т. 21;
21. информира министъра за състоянието
на системите за охрана на информацията;
22. изготвя периодични доклади до министъра за изпълнение на правилата за защита
на информацията по т. 21;
23. дава указания на служителите в Министерството, свързани със защитата на информацията по т. 21;
24. осъществява взаимодействие с ръководителите на второстепенните разпоредители
с бюджет по въпроси, свързани със защита
на информацията;

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 5

25. организира и провежда при необходимост
обучение на служителите в Министерството
в областта на защитата на информацията.
Чл. 34. Дирекция „Здравна политика и
анализи“:
1. събира и обобщава информация от всички
информационни масиви и бази данни, администрирани в системата на Министерството,
с цел разработване на анализи, стратегии и
планове в областта на здравеопазването;
2. анализира макроикономическите показатели, състоянието на отрасъла и тенденциите
в неговото развитие;
3. определя и анализира външни и вътрешни
фактори на влияние върху системата на здравеопазването с цел улесняване вземането на
оперативни решения и оценка на рисковете;
4. идентифицира и разработва стратегически цели, изискващи дългосрочно планиране
в здравеопазването, предвижда тенденциите
за развитие, както и интегрирането им в
конкретен стратегически документ;
5. координира дейности за постигане на
съгласуваност и обвързаност при формулирането на политики за развитие на здравеопазването, приоритети, цели и мерки за тяхната
реализация;
6. подпомага дефинирането на ежегодните
цели и приоритети на Министерството в съответствие с програмата на правителството
и с други стратегически документи;
7. изготвя ежегодния доклад за дейността на
Министерството и подчинените му структури;
8. осъществява и други задачи във връзка
с дейността на политическия кабинет, възложени чрез главния секретар.
Чл. 35. Дирекция „Международни дейности, проекти и програми“:
1. подпомага министъра при планиране,
организиране и изпълнение на задълженията
му, свързани с координацията и членството
в Европейския съюз;
2. организира, координира и контролира
изпълнението на цялостната работа на Министерството по въпросите на Европейския съюз;
3. координира изготвянето на становища
и позиции на Република България от компетентността на министъра и участието от
българска страна в редовните заседания на
Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и защита
на потребителите, както и участието в неформалните заседания на Съвета на министрите
на Европейския съюз по здравеопазване;
4. координира и участва в подготовката
на позиции, рамкови позиции, указания, анализи, информации и становища във връзка с
участието на българската страна в работата
на институциите на Европейския съюз от
компетентност на Министерството;
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5. поддържа оперативни контакти по въпросите, свързани с членството в Европейския
съюз, чрез Постоянното представителство на
Република България към Европейския съюз,
с институциите на Европейския съюз, както
и с институции на държавите – членки на
Европейския съюз;
6. осъществява нотификацията пред Европейската комисия на новоприетите български
нормативни актове, въвеждащи актове на
Европейския съюз в областта на здравеопазването;
7. координира участието на представители
на Министерството в заседания на съответните работни групи, комитети и други работни
форуми към Съвета на Европейския съюз и
Европейската комисия;
8. участва в работата на Съвета по европейските въпроси и ръководи и администрира
дейността на съответната работна група към
него, като подпомага компетентните министерства, агенции и други администрации
при разработването и осъществяването на
политиката в областта на здравеопазването;
9. поддържа база данни за позициите, указанията, становищата и отчетните доклади на
участниците в заседанията на институциите
на Европейския съюз и въвежда одобрените
от Съвета по европейските въпроси позиции
в компютърната информационна система на
Министерския съвет;
10. извършва анализ на задълженията в
областта на здравеопазването, произтичащи от членството на Република България в
Европейския съюз, и подготвя материали,
документи и становища;
11. координира подготовката и участва в
изготвянето на необходимата информация
във връзка с процедури срещу Република
България за неизпълнение на задълженията,
произтичащи от правото на Европейския съюз
в областта на здравеопазването;
12. отговаря за администрирането на дейността в областта на държавните помощи от
компетентността на Министерството;
13. подпомага министъра при осъществяването на политиката в областта на международните отношения, двустранното и многостранното международно сътрудничество, както и
при участието му в работата на международни
организации, чиято дейност е свързана с областите от компетентност на министъра;
14. планира, организира, подпомага и координира цялостната международна дейност на
Министерството и поддържа информацията,
необходима за осъществяването на международните контакти;
15. осъществява дейностите по подготовка, съгласуване, сключване и координиране
изпълнението на двустранни и многостранни
договори за международно сътрудничество в
областта на здравеопазването;
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16. осъществява дейностите по планиране
и координиране на сътрудничеството със
Световната здравна организация, Съвета на
Европа и други международни организации и
регионални инициативи в областта на здравеопазването;
17. осъществява дейности по подготовка
на материали за междуправителствени смесени комисии за търговско, икономическо и
научно-техническо сътрудничество;
18. изгот вя становища по п роек т и на
нормативни актове, свързани с меж дународни дейности, постъпили за съгласуване
от министерства или от други структури на
изпълнителната власт;
19. осъществява оперативни контакти с
министерствата и други държавни институции,
задграничните представителства на Република
България в чужбина, чуждестранни дипломатически мисии в Република България и представителствата на международните организации
по въпроси в областта на здравеопазването;
20. изпълнява функциите на координиращо
звено при идентифициране на възможности
и разработване на проекти, финансирани от
Структурните фондове на Европейския съюз
или от други международни финансови институции и донори в областта на здравеопазването;
21. координира изпълнението на национални и международни здравни проекти и
програми в областта на общественото здраве
и държавния здравен контрол;
22. изпълнява функциите на Програмен
оператор по Програма BG07 „Инициативи
за обществено здраве“, финансирана от Норвежкия финансов механизъм и от финансовия
механизъм на Европейското икономическо
пространство;
23. изг о т вя п ред вари т ел н и оцен к и на
подготвените проекти, кандидатстващи за
финансиране;
24. планира, организира и координира дейности във връзка с подготовката и провеждането на процедури по възлагане на обществени
поръчки, свързани с международни проекти
и програми в областта на здравеопазването,
финансирани от Структурните фондове на
Европейския съюз или от други международни
финансови институции и донори;
25. организира и осъществява мониторинг
и контрол при изпълнението на финансираните проекти;
26. координира действията на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра
и на държавните лечебни заведения по отношение на изпълняваните от тях дейности по
международни програми и проекти;
27. изго т вя становища по п роек т и на
нормативни актове, свързани с меж дународни дейности, постъпили за съгласуване
от министерства или от други структури на
изпълнителната власт;
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28. проучва и реализира възможности за
участие в специализирани донорски програми
в областта на Синдрома на придобита имунна
недостатъчност (СПИН), туберкулозата, сексуално предаваните инфекции (СПИ) и други
социално значими заболявания;
29. осъществява координация при планирането, изготвянето и изпълнението на националните програми в областта на СПИН,
туберкулозата и СПИ и свързаните с тях
специализирани донорски програми;
30. методически ръководи лечебните заведения за спазване на нормативната уредба по
отношение на лечението и мониторинга на
пациенти с ХИВ/СПИН, туберкулоза и СПИ;
31. участва в изготвянето на становища
и позиции и представлява страната в комитетите, работните групи и други работни
органи към Съвета на Европейския съюз,
Европейската комисия, Съвета на Европа и
други по въпросите в областта на надзора
на заразните болести;
32. организира и участва в проверки и в
разглеждането на предложения и сигнали,
свързани с дейността на дирекцията;
33. осъществява техническо обслужване на
Националния координационен комитет за борба срещу СПИН и туберкулоза, Националния
съвет по превенция на СПИН, туберкулоза
и СПИ, на съвети по чл. 21 и 45 от Закона
за администрацията и на други комисии и
съвети в областите на дейност на дирекцията;
34. организира събирането и разпространяването на информация за международни
прояви в чужбина, свързани с дейността на
Министерството;
35. координира и организира провеждането
и протоколното осигуряване на официални и
работни срещи, семинари, дискусии и кръгли
маси в Министерството;
36. организира, координира и подготвя
участието в международни прояви и отчита
международната дейност на министъра, на
членовете на политическия кабинет и на
служителите в Министерството, подготвя и
съгласува програмите за посещение в страната
на чуждестранни делегации и на официални
гости в Министерството и осъществява цялостната организация на посещенията;
37. отговаря и координира ц ялостната
организация на посещенията на министъра,
заместник-министрите, главния секретар и на
други представители на Министерството при
официални и работни посещения в чужбина,
както и при посещения в страната по покана
на министъра на чуждестранни делегации и
на официални гости;
38. осигурява преводите при провеждането на мероприятията и извършва преводи
на материали и документи от български на
съответния чужд език и обратно;
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39. подготвя протоколната вътрешна и
международна кореспонденция на министъра и
на Министерството, осигурява преводите при
срещите с чужденци и извършва превод и обработка на международната кореспонденция;
40. организира командироването в чужбина;
41. отговаря за прилагането на протоколните стандарти на Република България в
Министерството.
Чл. 36. Дирекция „Управление на държавното участие в търговските дружества“:
1. подпомага министъра при упражняване
правата на държавата върху дялове или акции
на търговски дружества;
2. изготвя и съгласува актове, с които министърът упражнява правата на държавата в
капитала на търговските дружества;
3. осъществява дейностите, свързани с
управлението на търговските дружества с
държавно у частие в капита ла, провеж да
конкурси и подготвя договори за възлагане
на управлението;
4. изготвя цялостната документация по
преструктуриране на държавното участие в
капитала на търговски дружества с държавно участие в капитала чрез преобразувания,
увеличаване/намаляване на капитала и др.;
5. организира, подготвя и конт ролира
всички дейности, свързани с преобразуване
и прекратяване на търговските дружества с
държавно участие в капитала;
6. осъществява мониторинг на процедурите, свързани с дейностите по преобразуване
и прекратяване на търговските дружества с
държавно участие в капитала;
7. дава становища по предложенията на
едноличните търговски дружества за разпоредителни сделки с дълготрайни активи,
за отдаване под наем на недвижими имоти,
за придобиване или разпореждане с дялове
и акции, за сключване на договори за кредит, за съвместна дейност и за поемане на
менителнични задължения, за предоставяне
на разрешения за учредяване на залог и/
или ипотека върху дълготрайни материални
активи, както и становища и предложения
относно одобряване избора на застраховател
преди сключването на договор за задължително застраховане на имущество;
8. наблюдава търговските дружества с
миноритарно държавно участие в капитала;
9. подпомага министъра при упражняване
на функциите му в областта на публичночастното партньорство в областта на здравеопазването;
10. организира работата по получаването,
съхраняването и ползването на годишните
отчети на търговските дружества, в които
министърът представлява държавата в общото събрание или упражнява правата на
едноличния собственик на капитала;
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11. анализира финансово-икономическото
състояние на търговските дружества с държавно участие в капитала и прави предложения до министъра във връзка с тяхното
преструктуриране, приватизация, ликвидация
или несъстоятелност;
12. следи и контролира изпълнението на
договорите за възлагане на управление и
контрол от страна на търговските дружества
с държавно участие в капитала;
13. осъществява контакти и координация с
Агенцията за държавна финансова инспекция
във връзка с доклади за извършени финансови инспекции и изготвя предложения за
санкциониране на органите на управление
на едноличните търговски дружества, в които
министърът упражнява правата на едноличния собственик на капитала, и в търговските
дружества с мажоритарно държавно участие
в капитала;
14. подпомага министъра във връзка с осъществяването на всички негови правомощия
съгласно Правилника за реда за упражняване
правата на държавата в търговските дружества
с държавно участие в капитала;
15. участва в разработването на планове и
програми, свързани с финансирането и отчитането на разходите в търговските дружества
с държавно участие в капитала;
16. анализира разходите/приходите в търговските дружества с държавно участие в
капитала към министъра;
17. организира и отговаря за правилното,
законосъобразното и ефективното ползване,
управление и опазване на движимото имущес
тво, предоставено на търговските дружества
с държавно участие в капитала;
18. поддържа регистър на недвижимите
имоти – държавна собственост, предоставени за управление на търговски дружества с
държавно участие в капитала;
19. п р оу ч ва н у ж д и т е н а т ърг ов с к и т е
дружества с държавно участие в капитала
съобразно инвестиционната ст ратеги я на
Министерството за осъществяване на здравната реформа и прави предложения за ново
строителство, реконструкция, модернизация
или ремонт;
20. изготвя предложения и списък за капиталови разходи за нуждите на търговските
дружества с държавно участие в капитала;
21. осъществява ефективен контрол по
реализирането на инвестиционната политика
за дълготрайни материални активи, строителство и ремонти, по усвояването на целеви
субсидии за капиталови разходи, предоставени
на търговски дружества с държавно участие
в капитала;
22. поддържа информационна база данни
за закупената медицинска апаратура с целеви
средства от държавния бюджет в лечебните
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заведения – търговски дружества с държавно
участие в капитала, като изисква регулярна
информация за това от техните ръководители;
23. изготвя становища за състоянието на
сградния фонд и инсталациите на търговските
дружества с държавно участие в капитала;
24. оказва методологична помощ на търговските дружества с държавно участие в капитала
по въпросите на инвестиционните разходи и
по уточняването на собствеността им;
25. контролира дейностите по управление
на собствеността на търговските дружества
и подпомага министъра при упражняване на
функциите му по управление и разпореждане с дълготрайните материални активи на
търговски дружества с държавно участие в
капитала;
26. изготвя и съгласува актове при изпълнението на правомощията на министъра,
свързани с управлението и разпореждането с
имоти и вещи – собственост на търговските
дружества с държавно участие в капитала;
27. води регистър по чл. 12 ЗПУКИ на
декларациите, подадени от членовете на органите на управление и контрол на държавните лечебни заведения и други търговски
дружества, в които министърът упражнява
правата на държавата;
28. изготвя и поддържа регистър на недвижимите имоти – собственост на търговските
дружества с държавно участие в капитала;
29. проследява и анализира информацията, свързана с просрочените задължения на
търговските дружества с държавно участие в
капитала, на техните приходи и разходи, както
и за всеки сключен от тях договор, поетите
по него задължения и начин на плащане;
30. осъществява процесуалното представителство и правната защита на министъра и на
Министерството по делата пред Комисията за
защита на конкуренцията, Комисията за защита от дискриминация и пред всички съдебни
инстанции в страната в областите на дейност
на дирекцията и предоставя информация на
дирекция „Нормативно регулиране и обществени поръчки в здравеопазването“ за хода на
делата, която се вписва в информационната
база данни за водените от Министерството
дела.
Чл. 37. Дирекция „Нормативно регулиране
и обществени поръчки в здравеопазването“:
1. участва в разработването на проекти
на нормативни актове от компетентността
на министъра или свързани с дейността на
Министерството и дава становища във връзка
с прилагането им;
2. проучва резултатите от прилагането на
законите и изготвя предложения за изменение
и систематизиране на законодателството;
3. изготвя и/или съгласува всички становища по проекти на нормативни актове,
постъпили в Министерството;
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4. съгласува подготвените от други административни звена на Министерството или
от второстепенните разпоредители с бюджет
към министъра проекти на актове на Министерския съвет, свързани със системата на
здравеопазването;
5. осигурява в правно-нормативно отношение дейността на Министерството, като
оказва правна помощ на министъра и на
административните звена;
6. осъществява процесуалното представителство по дела, по които страна е министърът
или Министерството;
7. изготвя проекти, съгласува или дава
становища по законосъобразността на административните актове, издавани от министъра,
от упълномощено от него длъжностно лице
и от главния държавен здравен инспектор;
8. дава становища по законосъобразността
на процедури по реда на Закона за държавната
собственост, Закона за държавния служител,
Кодекса на труда, Закона за достъп до обществена информация и други, провеждани
в Министерството;
9. подготвя становища по конституционни дела, по които заинтересувана страна е
министърът;
10. съгласува проектите на наказателни
постановления от компетентност на министъра
и на главния държавен здравен инспектор;
11. изготвя становища за даване на задължителни предписания и за налагане на
прин удителни админист ративни мерк и и
следи за законосъобразното провеждане на
производството по налагане на принудителни
административни мерки и административнонаказателна отговорност;
12. дава становища и предложения във
връзка с решаването на правни проблеми,
свързани с лицензионната, разрешителната и
регистрационната дейност от компетентност
на Министерството;
13. поддържа информационна база данни
за делата пред Комисията за защита от дискриминация, Комисията за защита на конкуренцията и пред всички съдебни инстанции
в страната;
14. анализира и обобщава състоянието на
заведените от и срещу Министерството дела;
15. съгласува за законосъобразност проекти на договори, по които Министерството
е страна;
16. изготвя становища по проекти на международни договори;
17. участва в разработването и съгласува
по законосъобразност проекти на позиции на
Република България пред съдебните институции на Европейския съюз и структурите
на Европейския съюз в областта на здравеопазването;
18. планира, организира, координира и
отговаря за дейностите по провеждане на
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обществени поръчки в Министерството в
съответствие с нормативните изисквания и
приложимите правила за обществените поръчки на Европейската общност и националното
законодателство, като носи отговорност за
законосъобразното им провеждане;
19. разработва документациите по процедурите за възлагане на обществени поръчки,
провежда обществените поръчки и организира
подготвянето и изпращането на информацията, предвидена за вписване в Регистъра на
обществените поръчки към Агенцията по
обществени поръчки;
20. изготвя проекти на договори за възлагане на обществени поръчки, включително на
договори, чиято стойност е под посочените в
чл. 14, ал. 5 от Закона за обществените поръчки стойности, и организира сключването им,
подпомага от правна страна осъществяването
на наблюдение и контрол върху изпълнението
им съвместно с отговорното административно
звено, от което получава своевременно необходимата информация;
21. осъществява дейностите по сключване
на договорите за възлагане на обществени
поръчки;
22. води регистър на проведените процедури
по реда на Закона за обществените поръчки
и съхранява досиетата на проведените процедури за възлагане на обществени поръчки;
23. отговаря за разработването, изменението и допълнението на вътрешните правила
за провеж дане на обществени поръчки в
Министерството;
24. оказва методическа помощ и координира
действията на второстепенните разпоредители
с бюджет и на държавните търговски дружества
по провежданите от тях процедури по реда
на Закона за обществените поръчки;
25. подготвя становища по проекти на
актове във връзка с прилагането на Закона
за обществените поръчки и подзаконовите
актове;
26. организира и координира дейностите
по осъществяване функциите на министъра
по Постановление № 75 на Министерския
съвет от 2007 г. за прилагане на чл. 43 – 52,
53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 и 74 от Регламент (ЕО)
№ 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г.
за установяване на система на Общността за
митнически освобождавания (кодифицирана
версия) (обн., ДВ, бр. 32 от 2007 г.; изм. и
доп., бр. 53 от 2008 г., бр. 5 и 27 от 2010 г. и
бр. 62 от 2013 г.).
Раздел IХ
Организация на работата в Министерството
Чл. 38. (1) Всички документи, получени в
Министерството, се завеждат в Автоматизираната система за поддържане и обработка на
данните за оборота на електронни документи
и документи на хартиен носител.
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(2) При завеждането на документите се
извършва проверка за наличието на всички
материали, посочени в тях, и се образува
служебна преписка.
(3) Служебните преписки подлежат на
насочване според адресата им.
(4) Насочването се извършва от министъра
или от главния секретар и заместник-министрите съобразно разпределението на ресорите
или от определени със заповед служители.
(5) Всички сигнали, свързани със злоупотреби с власт и корупция, се разпределят на
Инспектората, проучват се от него и се доклад
ват на министъра. Сигнали за злоупотреби с
власт и за корупция, свързани със служители
на Инспектората, се изпращат на министъра.
Чл. 39. (1) Министърът, заместник-министрите, главният държавен здравен инспектор
и главният секретар разпределят служебните
преписки с резолюция до съответните ръководители на административни звена. Резолюцията съдържа указания, срок за изпълнение,
дата и подпис.
(2) Насочването на материалите, включени
за разглеждане в дневния ред на заседанията на Министерския съвет, се извършва от
главния секретар.
(3) Ръководителите на административни
звена възлагат с резолюция изработването на
служебните преписки на определен служител.
Чл. 40. В изпълнение на функциите и поставените конкретни задачи административните
звена изготвят становища, отчети, доклади,
докладни записки, анализи, програми, концепции, позиции, информации, паметни бележки,
проекти на решения по конкретни въпроси,
вътрешни актове, проекти на нормативни
актове и други документи.
Чл. 41. Административните звена пряко си
взаимодействат по въпроси от смесена компетентност, като водещата дирекция обобщава
окончателното становище.
Чл. 42. Съгласуваността и оперативността
по дейности, отнасящи се до две или повече
дирекции, се осигуряват чрез спазването на
следния ред на работа:
1. обща координация:
а) с резолюция на министъра, заместник-министър, главния държавен здравен
инспектор, главния секретар и на директор
на дирекция върху преписките се посочват
водещото звено, конкретните задачи за изпълнение и указания за работа, както и срок
за изпълнение;
б) водещото звено, посочено на първо място
в резолюцията, е основен изпълнител по възложената задача и главен координатор, който
осъществява необходимата съгласу ваност
между звената; отговорните звена изпращат на
водещото звено своето становище по въпроси
от съвместна компетентност;
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в) документите, изготвени от две и повече
звена, се съгласуват от техните ръководители;
2. субординация:
а) ръководителите на звената докладват
на ресорния заместник-министър, на главния
държавен здравен инспектор и на главния
секретар въпросите от своята компетентност,
както и изпълнението на възложените им
задачи;
б) ръководителите на административни
звена или служители, които са пряко подчинени на министъра, докладват на него;
3. взаимна информираност:
а) аналитични доклади, информации, паметни бележки и други материали от общ
характер се предоставят на заинтересуваните
административни звена;
б) административни звена, получили информация и материали от компетентността
и на други звена, съобщават това на заинтересуваните по съответния ред;
4. контрол по изпълнението:
а) общият контрол по изпълнението на
поставените задачи се осъществява от главния секретар;
б) ръководителите на административните
звена в Министерството осъществяват цялостен контрол върху дейността на звеното, както
и по изпълнението на задачите, произтичащи
от функционалната им компетентност.
Чл. 43. Звената, получили преписки с резолюция по въпроси, които не са в рамките
на техните функции, ги изпращат на компетентното звено и отбелязват това в единната
информационна система за документооборот.
Чл. 44. Министърът утвърждава правила за
документооборота, деловодната и архивната
дейност в Министерството.
Чл. 45. (1) Работното време на работещите
в Министерството е 8 часа дневно в работните дни на седмицата с обедна почивка 30
минути между 12 и 14 ч. Отработването на
часовете може да се осъществи от 7,30 до
18,30 ч. с период на задължително присъствие
от 10 до 16 ч.
(2) Министърът със заповед създава организация за въвеждане на работното време с
променливи граници и за отчитане на работното време на служителите.
Чл. 46. (1) Потребителите на административни услуги и лицата, които подават писмени
предложения и сигнали по реда на Административнопроцесуалния кодекс, се обслужват
в рамките на работното време.
(2) Приемът на граждани и представители
на организации за изслушване на техните
устни предложения и сигнали е в рамките на
приемното време на Министерството, което
се обявява на неговата интернет страница
и на информационните табла в сградите на
Министерството.
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Чл. 47. С цел осигуряване на непрекъсваем
процес на работа с потребители на административни услуги главният секретар може да
определи със заповед работно време, различно
от общоустановеното, за служители, които
осъществяват дейности по административно
обслужване.
Чл. 48. Пропускателният режим в Министерството се организира и контролира
в съответствие с нормативните актове и с
утвърдени от главния секретар правила за
достъп на служителите и на граждани.
Чл. 49. (1) Министърът може да награждава
служителите на Министерството за образцово
изпълнение на служебните им задължения с
отличия.
(2) Министърът може да награждава и други лица за постигнати значителни резултати
или за изключителни заслуги в областта на
здравеопазването.
(3) Отличията могат да бъдат индивидуални и групови.
(4) Условията и редът за награждаване се
определят със заповед на министъра.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единс твен. Прави лник ът се
приема на основание чл. 42, ал. 4 от Закона
за администрацията.
Приложение
към чл. 17, ал. 3
Численост на персонала в организационните
структури и административните звена в Министерството на здравеопазването – 279 щатни
бройки
Политически кабинет
Главен секретар
Главен държавен здравен инспектор
на Република България
Инспекторат
Дирекция „Вътрешен одит“
Финансови контрольори
Звено „Сигурност на информацията“
Обща администрация,
в т.ч.:
Дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“
Дирекция „Административноинформационно обслужване и
човешки ресурси“
Дирекция „Връзки с обществеността“
Специализирана администрация,
в т.ч.:
Дирекция „Медицински дейности“
Дирекция „Държавен здравен контрол“
Дирекция „Политика по промоция на
здраве и профилактика на болестите“
Дирекция „Лекарствена политика“

6
1
1
15
10
2
2
58
27
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Дирекция „Здравна политика и анализи“
Дирекция „Информационна и
комуникационна политика в
здравеопазването“
Дирекция „Международни дейности,
проекти и програми“
Дирекция „Управление на държавното
участие в търговските дружества“
Дирекция „Нормативно регулиране и
обществени поръчки в здравеопазването“

184
34
16
11
25

12
30
15
26

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

на Изпълнителна агенция „Медицински одит“
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се определят организацията на дейността, функциите, структурата и
съставът на Изпълнителна агенция „Медицински одит“ към министъра на здравеопазването,
наричана по-нататък „Агенцията“.
Чл. 2. (1) Агенцията е юридическо лице на
бюджетна издръжка със седалище София и
е второстепенен разпоредител с бюджет към
министъра на здравеопазването.
(2) Агенцията се ръководи и се представлява от изпълнителен директор.
Чл. 3. (1) Агенцията осъществява постоянен
контрол върху медицинското обслужване на
гражданите, спазването на утвърдените медицински стандарти и правата на пациентите
и върху дейностите, свързани със задължителното и доброволното здравно осигуряване.
(2) А генци я та осъщест вява постоянен
контрол чрез непрекъснати проверки с оглед
подобряване на качеството на здравеопазването спрямо всеки един пациент.
(3) Агенцията незабавно уведомява работодателя, органите по безопасност на труда,
държавния здравен контрол, Българската
агенция по безопасност на храните и органите по опазване на околната среда за вземане
на необходимите мерки в случаите, когато
се установят условия на труд и други вредни
фактори на околната среда, които заплашват
здравето на гражданите.
Г л а в а

24
7

15

в т о р а

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Чл. 4. (1) Изпълнителният директор е орган на изпълнителната власт за контрол на
медицинското обслужване на гражданите и
на дейностите, свързани със задължителното
и доброволното здравно осигуряване.
(2) Изпълнителният директор е лице със:
1. придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина и
призната специалност;
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2. придобита образователна и/или научна
степен или специалност в областта на здравния мениджмънт;
3. седем години професионален опит в
областта на управлението или контрола на
здравеопазването.
(3) Трудовият договор с изпълнителния
директор се сключва, изменя и прекратява от
министъра на здравеопазването съгласувано
с министър-председателя.
(4) Изпълнителният директор:
1. ръководи, координира и контролира
осъществяването на цялостната дейност на
Агенцията;
2. сключва договори, свързани с осъществяване дейността на Агенцията;
3. носи отговорност за управлението на
финансовите средства и за законосъобразното
и целесъобразното им разходване;
4. издава индивидуални административни
актове в кръга на своята компетентност;
5. налага принудителни административни
мерки и издава наказателни постановления
в случаите, предвидени със закон;
6. дава указания и задължителни предписания на лечебните заведения, свързани с
медицинското обслужване, вътрешния ред и
организацията на дейността им;
7. изпълнява функциите на възложител на
обществени поръчки;
8. изготвя и представя на министъра на
здравеопазването ежегоден доклад за дейността на Агенцията;
9. определя и организира провеждането на
информационна политика;
10. утвърждава структурата на административните звена в дирекциите, длъжностното
разписание и вътрешните правила за работната заплата;
11. назначава държавните служители, изменя и прекратява служебните правоотношения
с тях, сключва, изменя и прекратява трудовите правоотношения с лицата, работещи в
Агенцията;
12. осигурява условия за повишаване на
професионалната квалификация на служителите в Агенцията;
13. утвърждава методиките и правилата
за осъществяване на контролната дейност
на Агенцията;
14. при необходимост създава комисии и
работни групи със съвещателен характер, които изготвят становища и мнения в областта
на медицинското обслужване на гражданите,
както и участват с експертни становища в
извършваните проверки на лечебни заведения;
15. издава заповеди за определяне на комисии за осъществяване на контролната дейност
на Агенцията;
16. утвърждава план за извършване на
проверки;
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17. ръководи и отговаря за разглеждането на
предложения и сигнали по реда на глава осма
от Административнопроцесуалния кодекс;
18. участва в международни инициативи,
програми и проекти в областта на качеството
и медицинския одит;
19. утвърждава вътрешни правила и инструкции с оглед подобряване дейността на
Агенцията;
20. осъществява и други дейности по управлението на Агенцията, възложени му с
нормативен акт или от министъра на здравеопазването.
Чл. 5. (1) Правомощията на изпълнителния
директор в негово отсъствие или когато ползва
законоустановен отпуск, се осъществяват от:
1. заместник-директора;
2. друг служител, определен със заповед на
изпълнителния директор за всеки конкретен
случай.
(2) Правомощията на изпълнителния директор се осъществяват от заместник-директора
и когато длъжността е свободна, до назначаването на изпълнителен директор, но за не
повече от 30 дни.
(3) Заместник-директорът е служител по
трудово правоотношение, който се назначава
и освобождава от изпълнителния директор.
(4) Изпълнителният директор делегира със
заповед правомощията на заместник-директора и определя неговите функции.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ НА АГЕНЦИЯТА
Раздел I
Общи положения
Чл. 6. (1) Общата численост на персонала
в Агенцията е 68 щатни бройки.
(2) Агенцията е структурирана в обща и
специализирана администрация и е организирана общо в 4 дирекции.
(3) Структурата на дирекциите се определя
със заповед на изпълнителния директор, като
във всяка дирекция могат да се сформират
отдели и сектори при спазване на изискванията
на действащата нормативна уредба.
(4) Числеността на персонала в административните звена на Агенцията е посочена
в приложението.
Раздел II
Главен секретар
Чл. 7. (1) Главният секретар организира,
координира и контролира административните
звена в Агенцията.
(2) Главният секретар е лице с професионален опит в областта на здравеопазването – седем години.
(3) Главният секретар осъществява административното ръководство на Агенцията, като:
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1. осиг у рява организационната връзка
между изпълнителния директор и административните звена;
2. организира разпределението на задачите
между административните звена и осъществява общ контрол по изпълнението им;
3. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в администрацията;
4. координира и контролира дейността по
стопанисването и управлението на държавната
собственост, предоставена на Агенцията;
5. упражнява контрол върху документооборота и съхраняването на документите в
архива на Агенцията;
6. организира и ръководи информационното
осигуряване;
7. организира и ръководи процеса на взаимодействие и координация с органите на
изпълнителната власт;
8. организира работата с предложения и
сигнали по реда на глава осма от Административнопроцесуалния кодекс;
9. организира, координира и контролира
изготвянето на годишния доклад за състоянието на Агенцията;
10. ръководи, организира и контролира
представителството на Агенцията пред трети
лица и процесуалното представителство пред
Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита от дискриминация и всички
съдебни инстанции в страната;
11. организира защитата на интересите на
Агенцията при неизпълнение на сключени
договори, включително чрез предприемане на
съответните действия по съдебен ред;
12. дава становища за законосъобразността
и съгласува проектите на договори и вътрешноведомствените актове;
13. ръководи, координира и контролира
функционирането на общата и специализираната администрация за точното спазване на
нормативните актове и на законните разпореждания на изпълнителния директор;
14. отговаря за планирането и отчетността
при изпълнение на ежегодните цели на администрацията;
15. осъществява и други дейности, възложени от изпълнителния директор.
Раздел III
Обща администрация
Чл. 8. (1) Общата администрация подпомага
изпълнителния директор при осъществяване
на неговите правомощия като ръководител на
Агенцията и осигурява дейността на звената
от специализираната администрация.
(2) Общата администрация е организирана в дирекция „Административно, правно,
финансово и информационно осигуряване“.
Чл. 9. Дирекция „Административно, правно, финансово и информационно осигуряване“:
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1. организира и координира документооборота, деловодната и архивната дейност;
2. осъществява дейностите по управление
на човешките ресурси, поддържа и съхранява
трудовите и служебните досиета на работещите в Агенцията;
3. оказва правна помощ, изготвя и дава
становища по законосъобразността на проекти
на административни актове и договори, по
които Агенцията е страна;
4. осъществява процесуално представителство;
5. организира и координира провеждането
на обществени поръчки;
6. организира и осъществява финансово-счетоводните дейности на Агенцията в
съответствие с изискванията на Закона за
счетоводството, Сметкоплана на бюджетните
предприятия, Единната бюджетна класификация и приложимите за бюджетните предприятия счетоводни стандарти и указания;
7. извършва счетоводното отчитане на
приходите и разходите по пълна бюджетна
к ласифи к а ц и я по сче т овод н и сме т к и о т
Сметкоплана на бюджетните предприятия
и параграфите от Единната бюджетна класификация;
8. изготвя годишен проект на бюджет и
тригодишна бюджетна прогноза на Агенцията;
9. съставя месечни, тримесечни и годишен
отчет за изпълнение на бюджета на Агенцията;
10. изготвя тримесечни и годишни оборотни ведомости и годишен счетоводен баланс;
11. организира и осъществява управлението на активите и материално-техническото
снабдяване;
12. осъществява протоколната дейност и
връзките с обществеността и с медиите;
13. осигурява автоматизирана обработка
на информацията при събиране, обобщаване
и отчитане на резултатите от дейността на
Агенцията;
14. планира, организира и координира вът
решната и външната информационна политика на Агенцията, поддържа и актуализира
интернет страницата на Агенцията;
15. организира обучението на служителите
в Агенцията;
16. организира и осигурява охранителния
и пропускателния режим и транспортното
обслужване;
17. въвежда данни и поддържа деловодноинформационната система в Агенцията;
18. участва в разработването на проекти на
нормативни актове, свързани с подобряване
функциите на Агенцията при осъществяване
на контролната дейност;
19. осъществява други дейности в кръга
на компетентност на общата администрация,
възлагани със заповед на изпълнителния
директор.
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Раздел IV
Специализирана администрация
Чл. 10. Специализираната администрация
е организирана в 3 дирекции:
1. дирекция „Контрол върху медицинското
обслужване в лечебните заведения“;
2. дирекция „Осигурителни права и права
на пациента“;
3. дирекция „Осигуряване на качество и
анализи“.
Чл. 11. Дирекция „Контрол върху медицинското обслужване в лечебните заведения“:
1. извършва проверки за съответствието
на структурата, управлението, дейността и
организацията на медицинското обслужване в
лечебните заведения с изискванията на Закона
за здравето, Закона за лечебните заведения
и нормативните актове по прилагането им;
2. извършва проверки по спазването на
утвърдените медицински стандарти и осигу ряване на качеството на медицинското
обслужване в лечебните заведения;
3. извършва проверки за начина, по който
лечебните заведения разходват средства, предоставени им от държавния бюджет по реда
на чл. 82 от Закона за здравето;
4. извършва проверки на утвърдените фармакотерапевтични ръководства и извършването на оценка на ефективността на терапията
в съответствие с критериите по чл. 259, ал. 1,
т. 4 от Закона за лекарствените продукти в
хуманната медицина;
5. подготвя проекти на мотивирани предложения:
а) по чл. 116б, т. 9 от Закона за здравето – до регионалната здравна инспекция за
заличаване от регистъра на лечебни заведения
по чл. 8 и чл. 10, т. 5 от Закона за лечебните
заведения, които не спазват утвърдените медицински стандарти;
б) по чл. 116б, т. 10 от Закона за здравето – до министъра на здравеопазването за
отнемане на разрешения за лечебна дейност
на лечебни заведения по чл. 9 и чл. 10, т. 3,
4, 6 и 7 от Закона за лечебните заведения,
които не спазват утвърдените медицински
стандарти;
в) по чл. 116б, т. 12 от Закона за здравето – до съответния министър за налагане на
дисциплинарно наказание на директора на
лечебното заведение по чл. 5, ал. 1 от Закона
за лечебните заведения;
г) по чл. 116б, т. 14 от Закона за здравето – до министъра на здравеопазването за
налагане на административни наказания и
прилагане на принудителни административни
мерки в областите на дейност на дирекцията;
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6. съставя констативни протоколи и актове
за установяване на административни нарушения от извършените проверки в случаите,
предвидени със закон;
7. анализира причините и условията за
нарушенията на финансовата дисциплина,
установени при медицинския контрол на
лечебните заведения, и предлага мерки за отстраняването им пред компетентните органи;
8. участва в изработването на методически
ръководства и инструкции за осъществяване
на медицински контрол;
9. уведомява работодателите, органите по
безопасност на труда, държавния здравен контрол, Българската агенция по безопасност на
храните и органите по опазване на околната
среда за вземане на необходимите мерки в
случаите, когато при проверка се установят
условия на труд и други вредни фактори на
околната среда, които заплашват здравето на
гражданите;
10. извършва и други дейности в кръга на
компетентност на дирекцията, възлагани със
заповед на изпълнителния директор.
Чл. 12. Дирекция „Осигурителни права и
права на пациенти“:
1. следи за осигуряване от Националната
здравноосигурителна каса на предоставянето на основния пакет от здравни дейности,
гарантиран от бюджета на Националната
здравноосигурителна каса;
2. следи за осигуряване от застрахователите по чл. 83, ал. 1 от Закона за здравното
осигуряване на предоставянето на здравните
услуги съгласно застрахователния договор;
3. подготвя и предоставя на заместникпредседателя на Комисията за финансов надзор информация, получена при упражняване
на правомощията є по Закона за здравното
осигуряване за физическите и юридическите
лица, лечебните заведения, които извършват
дейност по доброволно здравно осигуряване
без лиценз;
4. изготвя проект на годишен доклад до
министъра на здравеопазването за състоянието и цялостната дейност по здравното
осигуряване;
5. изисква и проверява договори между
районни здравноосигурителни каси и изпълнители на медицинска помощ;
6. изисква и проверява договори между
застрахователи по чл. 83, ал. 1 от Закона
за здравното осигуряване и изпълнители на
медицинска помощ;
7. изисква от Националната здравноосигурителна каса и от застрахователите по чл. 83,
ал. 1 от Закона за здравното осигуряване
шестмесечна справка по образец, утвърдена
от министъра на здравеопазването, съдържаща данни за броя на обслужените лица,
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вида и обема на предоставените услуги по
договори с районните здравноосигурителни
каси и застрахователи по чл. 83, ал. 1 от
Закона за здравното осигуряване;
8. изисква от застрахователите по чл. 83,
ал. 1 от Закона за здравното осигуряване
списък на изпълнителите на медицинска
помощ, с които имат сключени договори,
както и информация, необходима за здравната
статистика и наблюдение на здравния статус
на населението, във форма и със съдържание,
определени със заповед на министъра на
здравеопазването;
9. съставя констативни протоколи и актове
за установяване на административни нарушения от извършените проверки в случаите,
предвидени със закон;
10. извършва проверки по молби, жалби
и сигнали на граждани и юридически лица
за спазването на правата на пациентите в
лечебните заведения;
11. извършва проверки по молби, жалби
и сигнали на граждани и юридически лица,
свързани с медицинското обслужване;
12. извършва проверки по сигнали за допуснати корупционни прояви и практики в
лечебните заведения;
13. подготвя проекти на мотивирани предложения:
а) по чл. 116б, т. 9 от Закона за здравето – до
регионалната здравна инспекция за заличаване
от регистъра на лечебни заведения по чл. 8 и
чл. 10, т. 5 от Закона за лечебните заведения,
които нарушават правата на пациента;
б) по чл. 116б, т. 10 от Закона за здравето – до министъра на здравеопазването за
отнемане на разрешения за лечебна дейност
на лечебни заведения по чл. 9 и чл. 10, т. 3,
4, 6 и 7 от Закона за лечебните заведения,
които нарушават правата на пациента;
в) по чл. 116б, т. 12 от Закона за здравето – за налагане на дисциплинарно наказание
на директора на лечебното заведение по чл. 5,
ал. 1 от Закона за лечебните заведения;
г) по чл. 116б, т. 14 от Закона за здравето – до министъра на здравеопазването за
налагане на административни наказания и
прилагане на принудителни административни
мерки в областите на дейност на дирекцията;
14. уведомява работодателите, органите
по безопасност на труда, държавния здравен
контрол, Българската агенция по безопасност
на храните и органите по опазване на околната
среда за вземане на необходимите мерки в
случаите, когато при проверка се установят
условия на труд и други вредни фактори на
околната среда, които заплашват здравето на
гражданите;
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15. извършва и други дейности в кръга на
компетентност на дирекцията, възлагани със
заповед на изпълнителния директор.
Чл. 13. Дирекция „Осигуряване на качество
и анализи“:
1. изработва методически ръководства и
инструкции за осъществяване на медицински
контрол;
2. изработва набор от спецификации, справки, таблици и инструменти за осъществяване
на контрол на лечебните заведения;
3. участва съвместно със съсловните организации и научните дружества в изработването
на медицински стандарти, правила за добра
медицинска практика и индикатори за оценка
на качеството на медицинската дейност;
4. текущо изразява становища по документи и актове, отразяващи резултатите от
контролната дейност;
5. предлага на изпълнителния директор
или на упълномощени от него длъжностни
лица последващи мерки за реализация на
резултатите от инспекционната дейност;
6. регистрира в информационната система на Агенцията резултатите от проверките
и поддържа база данни за всяко конкретно
лечебно заведение по повод и във връзка с
осъществената контролна дейност;
7. организира взаимодействие и провежда
работни срещи със съсловните организации
и други лица в системата на здравеопазването с цел подобряване на предоставяното от
лечебните заведения медицинско обслужване
на гражданите;
8. извършва мониторинг и организира
събирането на данни, на базата на които
изработва анализи и предложения, свързани
със системата за управление на качеството в
здравеопазването;
9. организира събирането и обработката
на месечни справки от контролната дейност
от дирекциите на Агенцията;
10. изготвя анализи на базата на събраната и обобщената информация, отнасяща
се до дейността на лечебните заведения и
контролната дейност, както и оценка на въздействието на прилагането на нормативни
актове, свързани с медицинското обслужване
и здравното осигуряване;
11. изготвя анализи и становища по материали, получени от дирекциите на Агенцията,
регионалните здравни инспекции, Националната здравноосигурителна каса/районните
здравноосигурителни каси, свързани с осъществяването на медицинския контрол върху
изпълнителите на медицинска и дентална
помощ;
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12. участва в разработването на система
за оценка на качеството на предоставената
медицинска помощ от лечебните заведения
и рейтинг на лечебните заведения;
13. разработва система за периодична оценка на ефективността на медицинския контрол
по отношение на идентифицираните проблеми
от контролиращите екипи и резултатите от
контролната дейност;
14. организира и провежда обучения на
служителите, които участват в извършването
на проверките, с оглед повишаване на административния им капацитет;
15. организира и провеж да обучение в
областта на качеството на дейностите в здравеопазването и медицинския одит;
16. участва в събирането и анализирането
на информация за състоянието и тенденциите
за развитие на здравноосигурителната система, здравното състояние на населението,
потребностите от кадрови ресурси в областта
на здравеопазването и други въпроси, свързани с него;
17. участва в разработването на проекти на
нормативни актове, свързани с медицинското
обслужване и здравното осигуряване;
18. участва в международни инициативи,
програми и проекти в областта на качеството
и медицинския одит;
19. участва в разработване на система за
сигурност и безопасност на пациентите;
20. участва в изпълнението на проекти по
оперативни програми на Европейския съюз
и други финансови донори;
21. извършва проверки за съответствие
на нивата на компетентност на структурите
в лечебните заведения за болнична помощ с
определените им в разрешенията за осъществяване на лечебна дейност;
22. извършва и други дейности в кръга на
компетентност на дирекцията, възлагани със
заповед на изпълнителния директор.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В
АГЕНЦИЯТА
Чл. 14. (1) Работното време на служителите
в Агенцията при 5-дневна работна седмица е
8 часа дневно и 40 часа седмично.
(2) Работното време на администрацията
е от 8,30 до 17 ч. с обедна почивка 30 минути
между 12 и 14 ч.
(3) За служителите в Агенцията се въвежда работно време с променливи граници
от 7,30 до 18,30 ч. или друг часови период с
период за задължително присъствие от 10,00
до 16,00 ч. и задължително отработване на
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нормалната продължителност на 8-часовия
работен ден. Редът за въвеждане на работно
време с променливи граници се определя от
изпълнителния директор.
Чл. 15. (1) Изпълнителният директор определя приемното време за граждани.
(2) Външни лица се допускат в сградата на
Агенцията след издаване на пропуск.
Чл. 16. (1) Всички документи, получени в
Агенцията, се регистрират в автоматизирана
информационна система, като се отбелязва
датата на получаването.
(2) При регистрирането на документите се
извършва проверка за наличието на всички
материали, посочени в тях, и се образува
служебна преписка.
(3) Редът за образуване и движение на
служебните преписки се определя с вътрешни правила, изготвени от главния секретар и
утвърдени от изпълнителния директор.
Чл. 17. (1) Структурните звена в Агенцията
си взаимодействат при изпълнение на задачи,
които са от компетентността на повече от едно
структурно звено, съобразно функционалната
си компетентност.
(2) За повишаване на качеството и усъвършенстване на контролната дейност на
Агенцията се осигурява гъвкаво разпределение на човешки ресурси, като със заповед на
изпълнителния директор се определят комисии
за извършване на проверки от служители на
различни дирекции.
Чл. 18. (1) Дейността на Агенцията се
осъществява от държавни служители и от
служители по трудово правоотношение.
(2) Работещите в Агенцията осъществяват
функциите си при спазване на принципа на
йерархична подчиненост, като са длъжни да
изпълняват законосъобразните актове и заповеди на по-горестоящите органи и служители.
(3) Връзките на йерархична подчиненост
между служителите се включват в длъжностните им характеристики.
(4) При изпълнение на задълженията си
служителите докладват на прекия си ръководител.
(5) Служителите не докладват на прекия
си ръководител, когато се касае за нарушения от страна на прекия ръководител. В този
случай служителите докладват на други лица,
на които са йерархически подчинени.
Чл. 19. За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите в Агенцията
могат да бъдат награждавани с отличия със
заповед на органа по назначаването, която се
оповестява по подходящ начин и при спазване
на действащата нормативна уредба.
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Г л а в а

п е т а

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ
Раздел I
Общи положения
Чл. 20. (1) Предложенията и сигналите могат
да бъдат писмени или устни, да бъдат подадени
лично или чрез упълномощен представител,
по телефон, факс или електронна поща.
(2) Предложенията и сигналите по ал. 1 се
регистрират в автоматизираната информационна система на Агенцията, водена от дирекция „Административно, правно, финансово и
информационно осигуряване“.
(3) Когато е необходимо предложението
или сигналът да се подаде писмено или да
отговаря на определени изисквания, на подателя се дават съответни разяснения.
(4) Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по
сигнали, отнасящи се до нарушения, извършвани преди повече от две години.
(5) Предложенията и сигналите, които
не са от компетентност на изпълнителния
директор, се препращат в 7-дневен срок на
компетентния орган. За препращането се
уведомява подателят на предложението или
сигнала.
Чл. 21. Решение по предложението или
сигнала се взема от изпълнителния директор.
Раздел II
Производство по предложения
Чл. 22. Предложенията за усъвършенстване на организацията и за осъществяване на
дейността на Агенцията или за решаване на
други въпроси в рамките на компетентността
є се правят до изпълнителния директор.
Чл. 23. (1) Разглеждането на предложенията
се възлага на комисия, определена със заповед
на изпълнителния директор.
(2) В 7-дневен срок от възлагането комисията извършва проверка за допустимост.
(3) Когато се установи, че предложението е
допустимо, се преценява основателността му.
(4) За изясняване на случая може да се
изисква от подателя на предложението да
предостави необходими документи, сведения
или обяснения.
(5) Когато случаят е изяснен от фактическа и правна страна, комисията подготвя
становище до изпълнителни я директор с
предложение за решение.
Чл. 24. (1) Решението се постановява от изпълнителния директор в сроковете, определени
в чл. 118, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс, и трябва да съдържа данни
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за подателя, естеството на предложението,
фактическата обстановка по случая, решение
на случая и мотивите за това.
(2) За решението се уведомяват подателят
на предложението и всяко трето лице, чиито
права или законни интереси могат да бъдат
засегнати от решението, в срока по чл. 118,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.
Раздел III
Производство по сигнали
Чл. 25. Сигналите за злоупотреби с власт
и корупция, за лошо управление на държавно
имущество или за други незаконосъобразни
или нецелесъобразни действия или бездействия
на длъжностни лица, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или
законни интереси на други лица, се подават
до изпълнителния директор.
Чл. 26. Разглеждането на сигнала се възлага на комисия, определена от изпълнителния
директор, и се извършва по реда на чл. 23,
ал. 2 – 5.
Чл. 27. Решението се постановява от изпълнителния директор в сроковете по чл. 121
от Административнопроцесуалния кодекс и
се съобщава на подателя на сигнала и на
лицата, чиито права или законни интереси
се засягат, в сроковете по чл. 123, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Прави лник ът се
приема на основание чл. 55 от Закона за
администрацията и чл. 116а, ал. 4 от Закона
за здравето.
Приложение
към чл. 6, ал. 4
Обща численост на персонала на Изпълни те лна а г енц и я „Медиц инск и оди т“ –
68 щатни бройки
Изпълнителен директор
Заместник-директор
Главен секретар
Обща администрация,
в т.ч.:
дирекция „Административно, правно, финансово и информационно осигуряване“
Специализирана администрация,
в т.ч.:
дирекция „Контрол върху медицинското
обслужване в лечебните заведения“
дирекция „Осигурителни права и права
на пациенти“
дирек ци я „Осиг у ряване на качест во и
анализи“
2148

1
1
1
17
17
48
22
13
13
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РЕШЕНИЕ № 183
ОТ 20 МАРТ 2015 Г.

за изменение на Решение № 789 на Министерския съвет от 2012 г. 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 1-7 Търнак“, разположена на
територията на областите Плевен и Враца
(Решение № 789 на Министерския съвет от
2012 г.), и за даване на разрешение за пре
хвърляне изцяло на правата и задълженията,
произтичащи от Решение № 789 на Министерския съвет от 2012 г.
На основание т. 3 от Решение № 128 на
Министерския съвет от 2009 г. за откриване
на производство за издаване на разрешение
за търсене и проучване на нефт и газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства, в Блок 1-7 Търнак,
разположен в областите Плевен и Враца, и за
уведомление за предоставяне на разрешение
чрез конкурс, чл. 25, ал. 1 и 3 от Закона за
подземните богатства, чл. 29 от сключения на
27 май 2013 г. договор за търсене и проучване
на суров нефт и природен газ в площта „Блок
1-7 Търнак“, разположена на територията на
областите Плевен и Враца, и § 62 и 63 от
преходните и заключителните разпоредби
на Закона за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на
токсичните химически вещества и техните
прекурсори
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. В т. 2 от Решение № 789 на Министерск и я съвет от 2012 г. д у мите „срокът
на разрешението е 5 години от датата на
сключване на договора за търсене и проучване на нефт и природен газ“ се заменят със
„срокът на разрешението е 5 години от датата
на влизане в сила на договора за търсене и
проучване на суров нефт и природен газ в
площта „Блок 1-7 Търнак“.
2. Разрешава на „Моезия Ойл енд Газ“
ПЛС – публично дружество с ограничена
отговорност, учредено съгласно законите на
Република Ирландия, с регистрационен номер
на дружеството 454838 и с адрес на управление – „Нортбрук Роуд“ 6, Ранело, Дъблин 6,
Ирландия, да прехвърли изцяло правата и
задълженията, произтичащи от предоставеното с Решение № 789 на Министерския
съвет от 2012 г. разрешение за търсене и
проучване на нефт и природен газ в площта
„Блок 1-7 Търнак“, на „Мизия Ойл енд Газ
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(България)“ – ЕООД, София, ЕИК 201696438,
със седалище и адрес на управление – София
1000, район „Средец“, бул. Цар Освободител 2.
3. С прехвърляне на правата и задълженията, произтичащи от предоставеното с
Решение № 789 на Министерския съвет от
2012 г. разрешение за търсене и проучване
на нефт и природен газ в площта „Блок 1-7
Търнак“, „Моезия Ойл енд Газ“ ПЛС – публично дружество с ограничена отговорност,
учредено съгласно законите на Република
Ирландия, прехвърля на „Мизия Ойл енд Газ
(България)“ – ЕООД, София, изцяло правата и задълженията си по договор от 27 май
2013 г. за търсене и проучване на суров нефт
и природен газ в площта „Блок 1-7 Търнак“,
разположена на територията на областите
Плевен и Враца.
4. „Мизи я Ойл ен д Газ (Българи я)“ –
ЕООД, София, встъпва изцяло в правата
и задълженията на „Моезия Ойл енд Газ“
ПЛС – публично дружество с ограничена
отговорност, учредено съгласно законите на
Република Ирландия, произтичащи от предоставеното с Решение № 789 на Министерския
съвет от 2012 г. разрешение за търсене и
проучване на нефт и природен газ в площта
„Блок 1-7 Търнак“ и със сключения на 27 май
2013 г. договор за търсене и проучване на
суров нефт и природен газ в площта „Блок
1-7 Търнак“, разположена на територията на
областите Плевен и Враца.
5. Уп ъ лномощава минист ъра на енер гет иката да ск лючи с п рех върли тел я на
правата и задълженията – „Моезия Ойл енд
Газ“ ПЛС, и с приобретателя на правата и
задълженията – „Мизия Ойл енд Газ (България)“ – ЕООД, допълнително споразумение
за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по договора за търсене и проучване
на суров нефт и природен газ в едномесечен
срок от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
6. Разходите по прехвърляне на правата
и задълженията са за сметка на титуляря на
разрешението за търсене и проучване.
7. Контролът по изпълнението на това решение и на допълнителното споразумение се
осъществява от министъра на енергетиката.
8. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на обнародването му в
„Държавен вестник“ пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Кристина Хитрова
2090

БРОЙ 23

ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 184
ОТ 20 МАРТ 2015 Г.

за изменение на Решение № 788 на Министерския съвет от 2012 г. 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 1-5 Деветаки“, разположена
на територията на областите Ловеч, Плевен
и Габрово (Решение № 788 на Министерския
съвет от 2012 г.), и за даване на разрешение
за прехвърляне изцяло на правата и задълженията, произтичащи от Решение № 788 на
Министерския съвет от 2012 г.
На основание т. 3 от Решение № 842 на
Министерския съвет от 2008 г. за откриване
на производство за издаване на разрешение за
търсене и проучване на нефт и газ – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за
подземните богатства, в Блок 1-5 Деветаки,
разположен в областите Ловеч, Плевен и
Габрово, и за уведомление за предоставяне
на разрешение чрез конкурс, чл. 25, ал. 1 и
3 от Закона за подземните богатства, чл. 29
от сключения на 27 май 2013 г. договор за
търсене и проучване на суров нефт и природен
газ в площта „Блок 1-5 Деветаки“, разположена на територията на областите Ловеч,
Плевен и Габрово, и § 62 и 63 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните
химически вещества и техните прекурсори
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. В т. 2 от Решение № 788 на Министерския съвет от 2012 г. думите „Срокът на разрешението е 5 години от датата на сключване
на договора за търсене и проучване на нефт
и природен газ“ се заменят със „Срокът на
разрешението е 5 години от датата на влизане
в сила на договора за търсене и проучване на
суров нефт и природен газ в площта „Блок
1-5 Деветаки“.
2. Разрешава на „Моезия Ойл енд Газ“
ПЛС – публично дружество с ограничена
отговорност, у чредено съгласно законите
на Република Ирландия, с регистрационен
номер на дружеството 454838 и адрес на
у правление – „Нортбру к Роуд“ 6, Ранело,
Дъблин 6, Ирландия, да прехвърли изцяло
правата и задълженията, произтичащи от
предоставеното с Решение № 788 на Министерския съвет от 2012 г. разрешение за
търсене и проучване на нефт и природен газ
в площта „Блок 1-5 Деветаки“ на „Мизия
Ойл енд Газ (България)“ – ЕООД, София,
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ЕИК 201696438, със седалище и адрес на управление – гр. София 1000, район „Средец“,
бул. Цар Освободител 2.
3. С прехвърлянето на правата и задълженията, произтичащи от предоставеното с
Решение № 788 на Министерския съвет от
2012 г. разрешение за търсене и проучване
на нефт и природен газ в площта „Блок 1-5
Деветаки“, „Моезия Ойл енд Газ“ ПЛС – публично дружество с ограничена отговорност,
учредено съгласно законите на Република
Ирландия, прехвърля на „Мизия Ойл енд Газ
(България)“ – ЕООД, София, изцяло правата
и задълженията си по договора от 27 май
2013 г. за търсене и проучване на суров нефт
и природен газ в площта „Блок 1-5 Деветаки“,
разположена на територията на областите
Ловеч, Плевен и Габрово.
4. „Мизия Ойл енд Газ (България)“ – ЕООД,
София, встъпва изцяло в правата и задълженията на „Моезия Ойл енд Газ“ ПЛС – публично дружество с ограничена отговорност,
учредено съгласно законите на Република
Ирландия, произтичащи от предоставеното
с Решение № 788 на Министерския съвет от
2012 г. разрешение за търсене и проучване
на нефт и природен газ в площта „Блок 1-5
Деветаки“ и от сключения на 27 май 2013 г.
договор за търсене и проучване на суров
нефт и природен газ в площта „Блок 1-5
Деветаки“, разположена на територията на
областите Ловеч, Плевен и Габрово.
5. Уп ъ лномощава минист ъра на енер гет иката да ск лючи с п рех върли тел я на
правата и задълженията – „Моезия Ойл енд
Газ“ ПЛС, и с приобретателя на правата и
задълженията – „Мизия Ойл енд Газ (България)“ – ЕООД, допълнително споразумение
за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по договора за търсене и проучване
на суров нефт и природен газ в едномесечен
срок от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
6. Разходите по прехвърлянето на правата
и задълженията са за сметка на титуляря на
разрешението за търсене и проучване.
7. Контролът по изпълнението на това решение и на допълнителното споразумение се
осъществява от министъра на енергетиката.
8. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на обнародването му в
„Държавен вестник“ пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Кристина Хитрова
2091
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РЕШЕНИЕ № 185
ОТ 20 МАРТ 2015 Г.
за изменение на Решение № 790 на Министерския съвет от 2012 г. 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 площ „Блок 1-9 Мизия“, разположена на
територията на област Враца (Решение № 790
на Министерския съвет от 2012 г.), и за даване на разрешение за прехвърляне изцяло
на правата и задълженията, произтичащи
от Решение № 790 на Министерския съвет
от 2012 г.
На основание т. 3 от Решение № 843 на
Министерския съвет от 2008 г. за откриване
на производство за издаване на разрешение
за търсене и проучване на нефт и газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства, в Блок 1-9 Мизия,
разположен в област Враца, и за уведомление
за предоставяне на разрешение чрез конкурс,
чл. 25, ал. 1 и 3 от Закона за подземните богатства, чл. 29 от сключения на 27 май 2013 г.
договор за търсене и проучване на суров нефт
и природен газ в площ „Блок 1-9 Мизия“,
разположена на територията на област Враца,
§ 62 и 63 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за
контрол на токсичните химически вещества
и техните прекурсори
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. В т. 2 от Решение № 790 на Министерския съвет от 2012 г. думите „Срокът на разрешението е 5 години от датата на сключване
на договора за търсене и проучване на нефт
и природен газ“ се заменят със „Срокът на
разрешението е 5 години от датата на влизане
в сила на договора за търсене и проучване
на суров нефт и природен газ в площ „Блок
1-9 Мизия“.
2. Разрешава на „Моезия Ойл енд Газ“
ПЛС – публично дружество с ограничена
отговорност, учредено съгласно законите на
Република Ирландия, с регистрационен номер
на дружеството 454838 и адрес на управление: „Нортбрук Роуд“ 6, Ранело, Дъблин 6,
Ирландия, да прехвърли изцяло правата и задълженията, произтичащи от предоставеното
с Решение № 790 на Министерския съвет от
2012 г. разрешение за търсене и проучване
на нефт и природен газ в площ „Блок 1-9
Мизия“, на „Мизия Ойл енд Газ (България)“ –
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ЕООД, София, ЕИК 201696438, със седалище
и адрес на управление: гр. София 1000, район
Средец, бул. Цар Освободител 2.
3. С прехвърляне на правата и задълженията, произтичащи от предоставеното с
Решение № 790 на Министерския съвет от
2012 г. разрешение за търсене и проучване
на нефт и природен газ в площ „Блок 1-9
Мизия“, „Моезия Ойл енд Газ“ ПЛС – публично дружество с ограничена отговорност,
учредено съгласно законите на Република
Ирландия, прехвърля на „Мизия Ойл енд Газ
(България)“ – ЕООД, София, изцяло правата и задълженията си по договор от 27 май
2013 г. за търсене и проучване на суров нефт
и природен газ в площ „Блок 1-9 Мизия“,
разположена на територията на област Враца.
4. „Мизия Ойл енд Газ (България)“ – ЕООД,
София, встъпва изцяло в правата и задълженията на „Моезия Ойл енд Газ“ ПЛС – публично дружество с ограничена отговорност,
учредено съгласно законите на Република
Ирландия, произтичащи от предоставеното
с Решение № 790 на Министерския съвет от
2012 г. разрешение за търсене и проучване
на нефт и природен газ в площ „Блок 1-9
Мизия“ и сключения на 27 май 2013 г. договор за търсене и проучване на суров нефт
и природен газ в площ „Блок 1-9 Мизия“,
разположена на територията на област Враца.
5. Упълномощава министъра на енергетиката да сключи с прехвърлителя на права и
задължения – „Моезия Ойл енд Газ“ ПЛС, и с
приобретателя на права и задължения – „Мизия Ойл енд Газ (България)“ – ЕООД, допълнително споразумение за прехвърляне изцяло
на правата и задълженията по договора за
търсене и проучване на суров нефт и природен
газ в едномесечен срок от обнародването на
решението в „Държавен вестник“.
6. Разходите по прехвърляне на правата
и задълженията са за сметка на титуляря на
разрешението за търсене и проучване.
7. Контролът по изпълнението на това решение и на допълнителното споразумение се
осъществява от министъра на енергетиката.
8. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на обнародването му в
„Държавен вестник“ пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Кристина Хитрова
2092
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ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 186
ОТ 20 МАРТ 2015 Г.

за изменение на Решение № 791 на Министерския съвет от 2012 г. 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 площ „Блок 1-10 Ботево“, разположена на
територията на областите Враца и Монтана
(Решение № 791 на Министерския съвет от
2012 г.), и за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията,
произтичащи от Решение № 791 на Министерския съвет от 2012 г.
На основание т. 3 от Решение № 844 на
Министерския съвет от 2008 г. за откриване
на производство за издаване на разрешение
за търсене и проучване на нефт и газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства, в Блок 1-10 Ботево,
разположен в областите Враца и Монтана, и
за уведомление за предоставяне на разрешение
чрез конкурс, чл. 25, ал. 1 и 3 от Закона за
подземните богатства, чл. 29 от сключения на
27 май 2013 г. договор за търсене и проучване
на суров нефт и природен газ в площ „Блок
1-10 Ботево“, разположена на територията
на областите Враца и Монтана, § 62 и 63 от
преходните и заключителните разпоредби
на Закона за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на
токсичните химически вещества и техните
прекурсори
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. В т. 2 от Решение № 791 на Министерския съвет от 2012 г. думите „Срокът на разрешението е 5 години от датата на сключване
на договора за търсене и проучване на нефт
и природен газ“ се заменят със „Срокът на
разрешението е 5 години от датата на влизане
в сила на договора за търсене и проучване
на суров нефт и природен газ в площ „Блок
1-10 Ботево“.
2. Разрешава на „Моезия Ойл енд Газ“
ПЛС – публично дружество с ограничена
отговорност, учредено съгласно законите на
Република Ирландия, с регистрационен номер
на дружеството 454838 и адрес на управление: „Нортбрук Роуд“ 6, Ранело, Дъблин 6,
Ирландия, да прехвърли изцяло правата и задълженията, произтичащи от предоставеното
с Решение № 791 на Министерския съвет от
2012 г. разрешение за търсене и проучване
на нефт и природен газ в площ „Блок 1-10
Ботево“, на „Мизия Ойл енд Газ (България)“ –
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ЕООД, София, ЕИК 201696438, със седалище
и адрес на управление: гр. София 1000, район
Средец, бул. Цар Освободител 2.
3. С прехвърляне на правата и задълженията, произтичащи от предоставеното с
Решение № 791 на Министерския съвет от
2012 г. разрешение за търсене и проучване
на нефт и природен газ в площ „Блок 1-10
Ботево“, „Моезия Ойл енд Газ“ ПЛС – публично дружество с ограничена отговорност,
учредено съгласно законите на Република
Ирландия, прехвърля на „Мизия Ойл енд Газ
(България)“ – ЕООД, София, изцяло правата и задълженията си по договор от 27 май
2013 г. за търсене и проучване на суров нефт
и природен газ в площ „Блок 1-10 Ботево“,
разположена на територията на областите
Враца и Монтана.
4. „Мизи я Ойл ен д Газ (Българи я)“ –
ЕООД, София, встъпва изцяло в правата
и задълженията на „Моезия Ойл енд Газ“
ПЛС – публично дружество с ограничена
отговорност, учредено съгласно законите на
Република Ирландия, произтичащи от предоставеното с Решение № 791 на Министерския съвет от 2012 г. разрешение за търсене
и проучване на нефт и природен газ в площ
„Блок 1-10 Ботево“ и сключения на 27 май
2013 г. договор за търсене и проучване на
суров нефт и природен газ в площ „Блок
1-10 Ботево“, разположена на територията на
областите Враца и Монтана.
5. Упълномощава министъра на енергетиката да сключи с прехвърлителя на права и
задължения – „Моезия Ойл енд Газ“ ПЛС, и с
приобретателя на права и задължения – „Мизия Ойл енд Газ (България)“ – ЕООД, допълнително споразумение за прехвърляне изцяло
на правата и задълженията по договора за
търсене и проучване на суров нефт и природен
газ в едномесечен срок от обнародването на
решението в „Държавен вестник“.
6. Разходите по прехвърляне на правата
и задълженията са за сметка на титуляря на
разрешението за търсене и проучване.
7. Контролът по изпълнението на това решение и на допълнителното споразумение се
осъществява от министъра на енергетиката.
8. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на обнародването му в
„Държавен вестник“ пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Кристина Хитрова
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ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 187
ОТ 20 МАРТ 2015 Г.

за откриване на процедура за предоставяне
на концесия за услуга за морски плаж „СБА“,
община Каварна, област Добрич
На основание чл. 8а, 8б и 8д от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
§ 24 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие (ДВ, бр. 40 от 2014 г.) във връзка с чл. 6, ал. 3 и чл. 7, ал. 1 от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие
и мотивиран доклад на министъра на регионалното развитие и благоустройството
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива процедура – конкурс за предоставяне на концесия на обект – изключителна
държавна собственост, морски плаж „СБА“,
община Каварна, област Добрич, наричан
по-нататък „обект на концесията“.
1.1. Обектът на концесията е морски плаж,
представляващ територия – обособена част от
крайбрежната плажна ивица – изключителна
държавна собственост, индивидуализиран съгласно специализирана карта на обектите по
чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие, приета от Агенцията по геодезия, картография и кадастър с
Протокол № 4 от 14 – 15 февруари 2013 г., с
активна плажна площ по смисъла на § 1, т. 5
от допълнителните разпоредби на Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие в
размер 4896 кв. м и принадлежности, с граници на морския плаж, определени чрез преки
геодезични измервания по реда на чл. 6, ал. 6
от Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие. Морският плаж е с дължина на
бреговата линия 195,7 м и с точки по границите
от № 1 до № 37 включително, в координатна
система „1970 г.“.
1.2. Активната плажна площ на обекта
на концесията е площта, която се ползва за
осъществяване на задължителните дейности
за поставяне на преместваеми обекти и за
разполагане от посетителите на морск и я
плаж на платени и неплатени (лични) плажни принадлежности, за свободно пешеходно
придвижване върху територията на плажа,
включително върху преместваеми пешеходни
пътеки, удобно използване на преместваемите
обекти и за улесняване на придвижването и
ползването на плажните услуги от хората с
увреждания, и е с площ 4896 кв. м.
1.3. Към обекта на концесията са включени
и следните принадлежности:
1.3.1. прилежащата акватория с широчина
200 м, измерена от бреговата линия на морския плаж;
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1.3.2. преместваемите обекти и/или допълнителна търговска площ и съоръжения,
поставени и които ще бъдат поставени върху
обекта на концесията, необходими за здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното обслужване, както и такива
по осигуряване на водното спасяване, по
обезопасяване на прилежащата акватория, за
спортно-развлекателна дейност и за заведения
за бързо обслужване, определени с концесионния договор;
1.3.3. елементите на техническата инфраструктура, съществуващи и които ще бъдат
изградени върху обекта на концесията, необходими за използването на преместваемите
обекти и на съоръженията по т. 1.3.2, определени с концесионния договор;
1.3.4. стълби с площ от 42 кв. м;
1.3.5. площадки с площ от 278 кв. м.
2. Според предмета си концесията е за
услуга и включва:
2.1. Основен предмет: управление на услуги
от обществен интерес на обекта на концесията, осигурени от концесионера на негов риск
срещу правото му да получава приходи от
потребителите на услугите или от трети лица.
2.2. Допълнителен предмет: извършване на
риск на концесионера и със средства, осигурени от него, на действията по свързване на
преместваемите обекти и съоръженията по
т. 1.3.2 и 1.3.3 със съществуващите мрежи и
съоръжения на техническата инфраструктура
с временни връзки.
3. На обекта на концесията се допуска
извършване на следните услуги и дейности:
3.1. Плажни услуги, включително предоставяне на чадъри, шезлонги и други плажни
принадлежности, използвани от посетителите
на морския плаж.
3.2. Услуги в заведения за бързо обслужване.
3.3. Спортно-развлекателни услуги.
3.4. Здравни и рехабилитационни услуги.
3.5. Водноатракционни услуги.
3.6. Задължителни дейности.
4. Определя максимален срок на концесията 15 години, като за първа година на
концесията се приема периодът от датата на
влизане в сила на концесионния договор до
31 декември на същата календарна година.
4.1. Срокът по т. 4 започва да тече от деня
на влизане в сила на концесионния договор
и не може да се продължава.
5. Началната дата на концесията е датата
на влизане в сила на концесионния договор.
6. Концесионният договор влиза в сила в
срок до един месец от сключването му и при
изпълнение на следните условия:
6.1. Представяне от концесионера на банковата гаранция по т. 10.1.1.
6.2. Съгласуване от министъра на регионалното развитие и благоустройството на
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специализирани програми и/или схеми, свързани с осъществяването на задължителните
дейности.
6.3. Одобряване от министъра на регионалното развитие и благоустройството на
специализирана схема за поставяне на преместваемите обекти и съоръжения.
7. Концесията се осъществява при следните условия:
7.1. Предлаганите задължителни дейности,
други дейности и услуги, осъществявани на
обекта на концесията, и свързаните с тях
разходи се осигуряват със средства на концесионера и на негов риск.
7.2. На обекта на концесията се осигурява:
7.2.1. свободен и безплатен достъп на посетителите;
7.2.2. ползване на не по-малко от 50 на
сто от активната плажна площ за свободно
и безплатно разполагане на плажните принадлежности на посетителите;
7.2.3. водно спасяване;
7.2.4. обезопасяване на прилежащата на
обекта на концесията акватория с ширина
200 м;
7.2.5. здравно и медицинско обслужване на
посетителите на обекта на концесията;
7.2.6. санитарно-хигиенно поддържане;
7.2.7. поддържане на обекта на концесията;
7.2.8. поставяне на нормативно изисквани
указателни табели със схеми на отделните
зони и условия на концесията;
7.2.9. опазване на обществения ред, на
здравето и спокойствието на посетителите
на обекта на концесията.
8. Основни права и задължения по концесионния договор:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да експлоатира обекта на концесията,
като получава приходи от:
8.1.1.1. и зв ърш ва не т о на ус л у г и т е по
т. 3.1 – 3.5;
8.1.1.2. подизпълнителите на услуги по
т. 3.1 – 3.5;
8.1.2. да предоставя отделни дейности по
експлоатацията, управлението и поддържането
на обекта на концесията на подизпълнители
при условията по т. 9.2;
8.1.3. да поставя преместваеми обекти и
съоръжения, като ги свързва със съществуващите мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура с временни връзки;
8.1.4. да отдава под наем преместваеми
обекти и съоръжения при условията на т. 9.2.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. на свой риск и със средства, осигурени от него, да осигури изпълнението на
условията по т. 7.2;
8.2.2. да поддържа обекта на концесията и
принадлежностите по т. 1.3;
8.2.3. да означи територията на обекта на
концесията, като осигури свободен достъп на
посетителите до него;
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8.2.4. при изработване на специализираните
схеми по т. 6.2 и 6.3 да включи предвиждания,
осигуряващи:
8.2.4.1. изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.4.2. площите за свободно разполагане на
плажни принадлежности по т. 7.2.2 да бъдат
равностойни като достъп до морето със зоните
с разположени от концесионера плажни принадлежности, които той предоставя възмездно
на посетителите на морския плаж;
8.2.4.3. опазването на околната среда;
8.2.5. да предприема необходимите действия по реда на екологичното законодателство,
в случай че някоя от предвидените за изпълнение дейности – предмет на концесията,
представлява инвестиционно предложение,
попадащо в обхвата на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, и може
да бъде разрешено само след одобряване
съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда и/или на Закона за
биологичното разнообразие;
8.2.6. при липса на съществуваща канализационна система да предвиди необходимите
съоръжения за събиране на формираните от
дейността отпадъчни води и да осигури отвеждането им до съществуваща канализационна
система, като не допуска изтичането на отпадъчни води и замърсяване на околната среда;
8.2.7. да извърши необходимите действия
за съгласуване или одобряване на документацията по т. 6.2 и 6.3 при условия и по ред,
определени с концесионния договор;
8.2.8. да постави и да осигури функционирането на описаните обекти и съоръжения,
необходими за изпълнение на условията по
т. 7.2.3 – 7.2.8;
8.2.9. да извършва безусловно, точно и в
срок дължимите концесионни плащания;
8.2.10. публично да оповестява цените на
предоставяните услуги на обекта на концесията;
8.2.11. да не извършва на обекта на концесията дейности, които не са съвместими с
условията по т. 7.2 и с услугите и дейностите
по т. 3;
8.2.12. да изпълнява задълженията по т. 12;
8.2.13. за срока на концесията да поддържа
банкови гаранции за добро изпълнение на
задълженията по концесионния договор;
8.2.14. да не извършва и да не допуска
извършването на незаконно строителство и/
или поставянето на неодобрени преместваеми
обекти и съоръжения върху обекта на концесията и прилежащата му акватория;
8.2.15. да не извършва и да не допуска
извършването на дейности от трети лица,
които могат да унищожат, увредят или да
доведат до промяна в площта и качеството
на морския плаж, или да увредят околната
среда;
8.2.16. да не прехвърля правата и задълженията си по концесионния договор;
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8.2.17. при настъпване на форсмажорни
обстоятелства да търпи временното използване на обекта на концесията или на части
от него от трети лица при условия, по ред
и с последици, определени с концесионния
договор;
8.2.18. периодично да отчита изпълнението на концесионния договор и да осигурява
информация и достъп за осъществяването на
контрола от оправомощени представители на
концедента при условия и по ред, определени
с концесионния договор;
8.2.19. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесия на
концедента:
8.2.19.1. годен за експлоатация без наличие
на незаконно строителство на обекта на концесията и на принадлежностите по т. 1.3.2;
8.2.19.2. заедно с финансовата, техническата
(проектна, екзекутивна) и друга документация
и информация, свързани с обекта на концесията и с неговата експлоатация;
8.2.20. при условия и по ред, определени с
концесионния договор, да изпълнява предложените в офертата законосъобразни дейности
и услуги, които не са предмет на комплексната
оценка по т. 17.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. право на собственост върху всички
приращения върху обекта на концесията и
прилежащата му акватория;
8.3.2. да изисква точно изпълнение на концесионните плащания и на другите задължения
на концесионера по концесионния договор;
8.3.3. да се ползва от банковите гаранции,
дадени от концесионера, в съответствие с
концесионния договор;
8.3.4. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по
концесионния договор;
8.3.5. да получава информационни доклади
от концесионера за изпълнението на концесионния договор;
8.3.6. да има достъп до обекта на концесията
и до документацията на концесионера за осъществяване на контролните си правомощия;
8.3.7. при настъпване на форсмажорни
обстоятелства чрез компетентните си органи
да определи трети лица, които временно да
използват обекта на концесията или части
от него;
8.3.8. по ред, определен с концесионния
договор, да го прекрати едностранно при
неизпълнение от страна на концесионера на:
8.3.8.1. някое от условията по т. 7;
8.3.8.2. основно задължение по т. 8.2;
8.3.9. след прекратяване на концесионния
договор да получи от концесионера:
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8.3.9.1. годни за експлоатация: обекта на
концесията и принадлежностите по т. 1.3.3
без наличие на незаконно строителство върху обекта на концесия и/или неправомерно
поставени преместваеми обекти;
8.3.9.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да предаде на концесионера обекта
на концесията, съответно да приеме обекта
на концесията от концесионера, след прекратяването на концесията по ред, определен с
концесионния договор;
8.4.2. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по
концесионния договор и изпълнението на
условията на концесията.
9. Концесионерът:
9.1. Няма право да отдава под наем територията на обекта на концесия по т. 1,
прилежащата му акватория или части от тях.
9.2. Има право, без това да го освобождава
от отговорност по концесионния договор:
9.2.1. да наема подизпълнители за извършване и/или предоставяне на услуги по
т. 3.1 – 3.5 и за извършването на дейностите
по т. 7.2.3 – 7.2.6 и т. 7.2.9.
10. Определя следните гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по
концесионния договор:
10.1. За всяка година от действието на концесионния договор концесионерът представя и
поддържа при условия и по ред, определени с
концесионния договор, потвърдени безусловни
неотменяеми банкови гаранции, издадени от
финансови институции, определени по съгласие на страните, както следва:
10.1.1. за първата година от срока на концесията участникът, определен за концесионер,
представя банкова гаранция за цялостно изпълнение на концесионния договор в размер
50 на сто от пълния размер на предложеното
от него концесионно плащане;
10.1.2. за всяка следваща година от срока
на концесията гаранциите по т. 10.1 са, както
следва:
10.1.2.1. за изпълнение на годишното концесионно плащане – в размер 50 на сто от
размера на дължимото концесионно плащане
за предходната година;
10.1.2.2. за добро изпълнение на останалите задължения по концесионния договор – в
размер 30 на сто от размера на дължимото
концесионно плащане за предходната година.
10.2. Концесионерът дължи неустойки при
неизпълнение, включително за извършване
и/или допускане на незаконно строителство
върху обекта на концесията, при забавено
и/или неточно изпълнение на договорните
задължения и лихви за забавено изпълнение
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на паричните задължения. Конкретните размери на неустойките, лихвите и моментът на
неизпълнението на отделните задължения се
определят с концесионния договор.
10.3. Във всички случаи на неизпълнение
от страна на концесионера концедентът има
право да търси освен определените неустойки
и лихви и обезщетение по общия ред съгласно
действащото законодателство.
11. Концесионерът извършва годишни
концесионни плащания без гратисен период,
дължими за всяка календарна година от срока
на концесията, платими по банков път.
11.1. Размерът на минималното годишно
концесионно плащане е 7392 лв. без ДДС,
определено съгласно методика, приета от
Министерския съвет, въз основа на база за
изчисляване (в лева) и на размер на отчисления от базата (в проценти).
11.2. Размерът на отчисленията от базата
за изчисляване на размера на концесионното
плащане се определя съгласно класираната
на първо място оферта, но не по-малък от
2 на сто.
11.3. Дължимите годишни концесионни
плащания се извършват от концесионера,
както следва:
11.3.1. за първата година от срока на концесията – еднократно в срок до 30 ноември;
11.3.2. за всяка следваща година от срока на концесията дължимото концесионно
плащане се извършва на две равни вноски,
както следва:
11.3.2.1. първа вноска – авансово плащане – до 31 май;
11.3.2.2. втора вноска – окончателно плащане – до 30 ноември.
12. Концесионерът е длъжен:
12.1. Да изпълнява посочени от компетентните държавни органи и включени в
концесионния договор или в допълнително
споразумение към него изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на
страната.
12.2. При експлоатацията на обекта на
концесията да не уврежда околната среда.
12.3. При осъществяване на дейностите
по концесията да не застрашава човешкото
здраве и живот.
13. Концедентът не дължи на концесионера
компенсация по чл. 6 от Закона за концесиите.
14. За всяка година от срока на концесията концесионерът застрахова при условия и
по ред, определени с концесионния договор,
принадлежностите по т. 1.3.2 – 1.3.3.
15. Определя следните изисквания, свързани с обекта на концесията:
15.1. Принадлежностите по т. 1.3.3, които
не са трайно прикрепени към морския плаж,
са частна държавна собственост от момента
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на поставянето им и не представляват подобрение на обекта на концесията.
15.2. Принадлежностите по т. 1.3.3, които
са трайно прикрепени към морския плаж,
са приращение към морския плаж и имат
статут на публична държавна собственост от
датата на въвеждането им в експлоатация.
15.3. Концесионерът е длъжен да осигури
за своя сметка присъединяване на елементите
на техническата инфраструктура по т. 1.3.3
към съответните общи мрежи.
16. Концесионерът се определя чрез конкурс.
17. Критериите за комплексна оценка на
офертата и тяхната относителна тежест са:
17.1. Размер на ставката за роялти (годишното концесионно плащане) с относителна
тежест 40 на сто.
17.2. Предложение за процент на площите
за свободно разполагане от посетителите на
обекта на концесията на плажни принадлежности, с относителна тежест 35 на сто.
17.3. Предложение за функционално разположение на зоните за извършване на услугите
и дейностите по т. 3.1 – 3.6, за изпълнение на
изискването по т. 8.2.4.2 и за разполагане на
преместваемите обекти и на елементите на
техническата инфраструктура, с относителна
тежест 25 на сто.
18. Определя гаранция за участие в процедурата в размер 5914 лв. под формата на
внесен депозит или банкова гаранция.
19. Процедурата за предоставяне на концеси я та се орга н изи ра о т м и н ис т ъра на
регионалното развитие и благоустройството
и се провежда от комисия, назначена от министър-председателя.
20. Решението подлеж и на обжа лване
относно неговата законосъобразност пред
Комисията за защита на конкуренцията в
10-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ по реда на глава единадесета
от Закона за концесиите.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Кристина Хитрова
2094

РЕШЕНИЕ № 188
ОТ 20 МАРТ 2015 Г.

за откриване на процедура за предоставяне
на концесия за услуга за морски плаж „Иканталъка 2“, община Каварна, област Добрич
На основание чл. 8а, 8б и 8д от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
§ 24 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за устройството на Черноморското
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крайбрежие (ДВ, бр. 40 от 2014 г.) във връзка с чл. 6, ал. 3 и чл. 7, ал. 1 от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие
и мотивиран доклад на министъра на регионалното развитие и благоустройството
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива процедура – конкурс за предоставяне на концесия на обект – изключителна
държавна собственост, морски плаж „Иканталъка 2“, община Каварна, област Добрич,
наричан по-нататък „обект на концесията“.
1.1. Обектът на концесията е морски плаж,
представляващ територия – обособена част от
крайбрежната плажна ивица – изключителна
държавна собственост, индивидуализиран съгласно специализирана карта на обектите по
чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие, приета от Агенцията по геодезия, картография и кадастър
с Протокол № 4 от 14 – 15 февруари 2013 г.,
с активна плажна площ по смисъла на § 1,
т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона
за устройството на Черноморското крайбрежие в размер 6078 кв. м и принадлежности,
с г раници на морск и я пла ж, определени
чрез преки геодезични измервания по реда
на чл. 6, ал. 6 от Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие. Морският плаж
е с дължина на бреговата линия 628,9 м и с
точки по границите от № 1 до № 46 включително, в координатна система „1970 г.“.
1.2. Активната плажна площ на обекта
на концесията е площта, която се ползва за
осъществяване на задължителните дейности,
за поставяне на преместваеми обекти и за
разполагане от посетителите на морск и я
плаж на платени и неплатени (лични) плажни принадлежности, за свободно пешеходно
придвижване върху територията на плажа,
включително върху преместваеми пешеходни
пътеки, удобно използване на преместваемите
обекти и за улесняване на придвижването и
ползването на плажните услуги от хората с
увреждания, и е с площ 6078 кв. м.
1.3. Към обекта на концесията са включени
следните принадлежности:
1.3.1. прилежащата акватория с широчина
200 м, измерена от бреговата линия на морския плаж;
1.3.2. преместваемите обекти и/или допълнителна търговска площ и съоръжения,
поставени и които ще бъдат поставени върху
обекта на концесията, необходими за здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното обслужване, по осигуряване
на водното спасяване, по обезопасяване на
прилежащата акватория, както и такива за
спортно-развлекателна дейност и заведения
за бързо обслужване, определени с концесионния договор;
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1.3.3. елементите на техническата инфраструктура, съществуващи и които ще бъдат
изградени върху обекта на концесията, необходими за използването на преместваемите
обекти и съоръженията по т. 1.3.2, определени
с концесионния договор.
2. Според предмета си концесията е за
услуга и включва:
2.1. Основен предмет: управление на услуги
от обществен интерес на обекта на концесията, осигурени от концесионера на негов риск
срещу правото му да получава приходи от
потребителите на услугите или от трети лица.
2.2. Допълнителен предмет: извършване
на риск на концесионера и със средства,
осигурени от него, на действия по свързване
на преместваемите обекти и съоръжения по
т. 1.3.2 и 1.3.3 със съществуващите мрежи и
съоръжения на техническата инфраструктура
с временни връзки.
3. На обекта на концесията се допуска
извършване на следните услуги и дейности:
3.1. Плажни услуги, включително предоставяне на чадъри, шезлонги и други плажни
принадлежности, използвани от посетителите
на морския плаж.
3.2. Услуги в заведения за бързо обслужване.
3.3. Спортно-развлекателни услуги.
3.4. Здравни и рехабилитационни услуги.
3.5. Водноатракционни услуги.
3.6. Задължителни дейности.
4. Определя максимален срок на концесията 15 години, като за първа година на
концесията се приема периодът от датата на
влизане в сила на концесионния договор до
31 декември на същата календарна година.
4.1. Срокът по т. 4 започва да тече от деня
на влизане в сила на концесионния договор
и не може да се продължава.
5. Началната дата на концесията е датата
на влизане в сила на концесионния договор.
6. Концесионният договор влиза в сила в
срок до един месец от сключването му и при
изпълнение на следните условия:
6.1. Представяне от концесионера на банковата гаранция по т. 10.1.1.
6.2. Съгласуване от министъра на регионалното развитие и благоустройството на
специализирани програми и/или схеми, свързани с осъществяването на задължителните
дейности.
6.3. Одобряване от министъра на регионалното развитие и благоустройството на
специализирана схема за поставяне на преместваемите обекти и съоръжения.
7. Концесията се осъществява при следните условия:
7.1. Предлаганите задължителни дейности,
други дейности и услуги, осъществявани на
обекта на концесията, и свързаните с тях
разходи се осигуряват със средства на концесионера и на негов риск.
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7.2. На обекта на концесията се осигурява:
7.2.1. свободен и безплатен достъп на посетителите;
7.2.2. ползване на не по-малко от 50 на
сто от активната плажна площ за свободно
и безплатно разполагане на плажните принадлежности на посетителите;
7.2.3. водно спасяване;
7.2.4. обезопасяване на прилежащата на
обекта на концесия акватория с ширина 200 м;
7.2.5. здравно и медицинско обслужване на
посетителите на обекта на концесията;
7.2.6. санитарно-хигиенно поддържане;
7.2.7. поддържане на обекта на концесията;
7.2.8. поставяне на нормативно изисквани
указателни табели със схеми на отделните
зони и условията на концесията;
7.2.9. опазване на обществения ред, на
здравето и спокойствието на посетителите
на обекта на концесията.
8. Основни права и задължения по концесионния договор:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да експлоатира обекта на концесията,
като получава приходи от:
8.1.1.1. и зв ърш ва не т о на ус л у г и т е по
т. 3.1 – 3.5;
8.1.1.2. подизпълнителите на услуги по
т. 3.1 – 3.5;
8.1.2. да предоставя отделни дейности по
експлоатацията, управлението и поддържането
на обекта на концесията на подизпълнители
при условията по т. 9.2;
8.1.3. да поставя преместваеми обекти и
съоръжения, като ги свързва със съществуващите мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура с временни връзки;
8.1.4. да отдава под наем преместваеми
обекти и съоръжения при условията по т. 9.2.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. на свой риск и със средства, осигурени от него, да осигури изпълнението на
условията по т. 7.2;
8.2.2. да поддържа обекта на концесията и
принадлежностите по т. 1.3;
8.2.3. да означи територията на обекта на
концесията, като осигури свободен достъп на
посетителите до него;
8.2.4. при изработване на специализираните
схеми по т. 6.2 и 6.3 да включи предвиждания,
осигуряващи:
8.2.4.1. изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.4.2. площите за свободно разполагане на
плажни принадлежности по т. 7.2.2 да бъдат
равностойни като достъп до морето със зоните
с разположени от концесионера плажни принадлежности, които той предоставя възмездно
на посетителите на морския плаж;
8.2.4.3. опазването на околната среда;
8.2.5. да предприема необходимите действия
по реда на екологичното законодателство, в
случай че някоя от предвидените за изпълнение
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дейности – предмет на концесията, представлява инвестиционно предложение, попадащо
в обхвата на глава шеста от Закона за опазване
на околната среда, и може да бъде разрешено
само след одобряване съгласно изискванията
на Закона за опазване на околната среда и/
или на Закона за биологичното разнообразие;
8.2.6. при липса на съществуваща канализационна система да предвиди необходимите
съоръжения за събиране на формираните от
дейността отпадъчни води и да осигури отвеждането им до съществуваща канализационна
система, като не допуска изтичането на отпадъчни води и замърсяване на околната среда;
8.2.7. да извърши необходимите действия
за съгласуване или одобряване на документацията по т. 6.2 и 6.3 при условия и по ред,
определени с концесионния договор;
8.2.8. да постави и да осигури функционирането на описаните обекти и съоръжения,
необходими за изпълнение на условията по
т. 7.2.3 – 7.2.8;
8.2.9. да извършва безусловно, точно и в
срок дължимите концесионни плащания;
8.2.10. публично да оповестява цените на
предоставяните услуги на обекта на концесията;
8.2.11. да не извършва на обекта на концесията дейности, които не са съвместими с
условията по т. 7.2 и с услугите и дейностите
по т. 3;
8.2.12. да изпълнява задълженията по т. 12;
8.2.13. за срока на концесията да поддържа
банкови гаранции за добро изпълнение на
задълженията по концесионния договор;
8.2.14. да не извършва и да не допуска
извършването на незаконно строителство и/
или поставянето на неодобрени преместваеми
обекти и съоръжения върху обекта на концесията и прилежащата му акватория;
8.2.15. да не извършва и да не допуска
извършването на дейности от трети лица,
които могат да унищожат, увредят или да
доведат до промяна в площта и качеството
на морския плаж, или да увредят околната
среда;
8.2.16. да не прехвърля правата и задълженията си по концесионния договор;
8.2.17. при настъпване на форсмажорни обстоятелства да търпи временното използване
на обекта на концесията или на части от него
от трети лица при условия, по ред и с последици, определени с концесионния договор;
8.2.18. периодично да отчита изпълнението на концесионния договор и да осигурява
информация и достъп за осъществяването на
контрола от оправомощени представители на
концедента при условия и по ред, определени
с концесионния договор;
8.2.19. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесията на
концедента:
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8.2.19.1. годен за експлоатация, без наличие на незаконно строителство на обекта на
концесията и на принадлежностите по т. 1.3.2;
8.2.19.2. заедно с финансовата, техническата
(проектна, екзекутивна) и друга документация
и информация, свързани с обекта на концесията и с неговата експлоатация;
8.2.20. при условия и по ред, определени с
концесионния договор, да изпълнява предложените в офертата законосъобразни дейности
и услуги, които не са предмет на комплексната
оценка по т. 17.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. право на собственост върху всички
приращения върху обекта на концесията и
прилежащата му акватория;
8.3.2. да изисква точно изпълнение на концесионните плащания и на другите задължения
на концесионера по концесионния договор;
8.3.3. да се ползва от банковите гаранции,
дадени от концесионера, в съответствие с
концесионния договор;
8.3.4. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по
концесионния договор;
8.3.5. да получава информационни доклади
от концесионера за изпълнението на концесионния договор;
8.3.6. да има достъп до обекта на концесията
и до документацията на концесионера за осъществяване на контролните си правомощия;
8.3.7. при настъпване на форсмажорни
обстоятелства чрез компетентните си органи
да определи трети лица, които временно да
използват обекта на концесията или части
от него;
8.3.8. по ред, определен с концесионния
договор, да го прекрати едностранно при
неизпълнение от страна на концесионера на:
8.3.8.1. някое от условията по т. 7;
8.3.8.2. основно задължение по т. 8.2;
8.3.9. след прекратяване на концесионния
договор да получи от концесионера:
8.3.9.1. годни за експлоатация: обекта на
концесията и принадлежностите по т. 1.3.3
без наличие на незаконно строителство върху
обекта на концесията и/или неправомерно
поставени преместваеми обекти;
8.3.9.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да предаде на концесионера обекта
на концесията, съответно да приеме обекта
на концесията от концесионера, след прекратяването на концесията по ред, определен с
концесионния договор;
8.4.2. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по
концесионния договор и изпълнението на
условията на концесията.
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9. Концесионерът:
9.1. Няма право да отдава под наем територията на обекта на концесията по т. 1,
прилежащата му акватория или части от тях.
9.2. Има право, без това да го освобождава
от отговорност по концесионния договор:
9.2.1. да наема подизпълнители за извършване и/или предоставяне на услуги по
т. 3.1 – 3.5 и за извършването на дейностите
по т. 7.2.3 – 7.2.6 и т. 7.2.9.
10. Определя следните гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по
концесионния договор:
10.1. За всяка година от действието на концесионния договор концесионерът представя и
поддържа при условия и по ред, определени в
договора за концесията, потвърдени безусловни
неотменяеми банкови гаранции, издадени от
финансови институции, определени по съгласие на страните, както следва:
10.1.1. за първата година от срока на концесията участникът, определен за концесионер,
представя банкова гаранция за цялостно изпълнение на концесионния договор в размер
50 на сто от пълния размер на предложеното
от него концесионно плащане;
10.1.2. за всяка следваща година от срока
на концесията гаранциите по т. 10.1 са, както
следва:
10.1.2.1. за изпълнение на годишното концесионно плащане – в размер 50 на сто от
размера на дължимото концесионно плащане
за предходната година;
10.1.2.2. за добро изпълнение на останалите задължения по концесионния договор – в
размер 30 на сто от размера на дължимото
концесионно плащане за предходната година.
10.2. Концесионерът дължи неустойки при
неизпълнение, включително за извършване
и/или допускане на незаконно строителство
върху обекта на концесията, при забавено
и/или неточно изпълнение на договорните
задължения и лихви за забавено изпълнение
на паричните задължения. Конкретните размери на неустойките, лихвите и моментът на
неизпълнението на отделните задължения се
определят с концесионния договор.
10.3. Във всички случаи на неизпълнение
от страна на концесионера концедентът има
право да търси освен определените неустойки
и лихви и обезщетение по общия ред съгласно
действащото законодателство.
11. Концесионерът извършва годишни
концесионни плащания без гратисен период,
дължими за всяка календарна година от срока
на концесията, платими по банков път.
11.1. Размерът на минималното годишно
концесионно плащане е 6410 лв. без ДДС,
определено съгласно методика, приета от
Министерския съвет, въз основа на база за
изчисляване (в лева) и на размер на отчисления от базата (в проценти).
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11.2. Размерът на отчисленията от базата
за изчисляване на размера на концесионното
плащане се определя съгласно класираната
на първо място оферта, но не по-малък от
2 на сто.
11.3. Дължимите годишни концесионни
плащания се извършват от концесионера,
както следва:
11.3.1. за първата година от срока на концесията – еднократно в срок до 30 ноември;
11.3.2. за всяка следваща година от срока на концесията дължимото концесионно
плащане се извършва на две равни вноски,
както следва:
11.3.2.1. първа вноска – авансово плащане – до 31 май;
11.3.2.2. втора вноска – окончателно плащане – до 30 ноември.
12. Концесионерът е длъжен:
12.1. Да изпълнява посочените от компетентните държавни органи и включени
в концесионния договор или допълнително
споразумение към него изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на
страната.
12.2. При експлоатацията на обекта на
концесията да не уврежда околната среда.
12.3. При осъществяване на дейностите
по концесията да не застрашава човешкото
здраве и живот.
13. Концедентът не дължи на концесионера
компенсация по чл. 6 от Закона за концесиите.
14. За всяка година от срока на концесията концесионерът застрахова при условия и
по ред, определени с концесионния договор,
принадлежностите по т. 1.3.2 – 1.3.3.
15. Определя следните изисквания, свързани с обекта на концесията:
15.1. Принадлежностите по т. 1.3.3, които
не са трайно прикрепени към морския плаж,
са частна държавна собственост от момента
на поставянето им и не представляват подобрение на обекта на концесията.
15.2. Принадлежностите по т. 1.3.3, които
са трайно прикрепени към морския плаж, са
приращение към морския плаж и имат статут
на публична държавна собственост от датата
на въвеждането им в експлоатация.
15.3. Концесионерът е длъжен да осигури
за своя сметка присъединяване на елементите
на техническата инфраструктура по т. 1.3.3
към съответните общи мрежи.
16. Концесионерът се определя чрез конкурс.
17. Критериите за комплексна оценка на
офертата и тяхната относителна тежест са:
17.1. Размер на ставката за роялти (годишното концесионно плащане) с относителна
тежест 40 на сто.
17.2. Предложение за процент на площите
за свободно разполагане от посетителите на
обекта на концесията на плажни принадлежности, с относителна тежест 35 на сто.
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17.3. Предложение за функционално разположение на зоните за извършване на услугите
и дейностите по т. 3.1 – 3.6, за изпълнение на
изискването по т. 8.2.4.2 и за разполагане на
преместваемите обекти и на елементите на
техническата инфраструктура, с относителна
тежест 25 на сто.
18. Определя гаранция за участие в процедурата в размер 5128 лв. под формата на
внесен депозит или банкова гаранция.
19. Процедурата за предоставяне на концеси я та се орга н изи ра о т м и н ис т ъра на
регионалното развитие и благоустройството
и се провежда от комисия, назначена от министър-председателя.
20. Решението подлеж и на обжа лване
относно неговата законосъобразност пред
Комисията за защита на конкуренцията в
10-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ по реда на глава единадесета
от Закона за концесиите.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Кристина Хитрова
2095

РЕШЕНИЕ № 190
ОТ 20 МАРТ 2015 Г.

за откриване на процедура за предоставяне на
концесия за услуга за морски плаж „Козлука“,
община Несебър, област Бургас
На основание чл. 8а, 8б и 8д от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
§ 24 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие (ДВ, бр. 40 от 2014 г.) във връзка с чл. 6, ал. 3 и чл. 7, ал. 1 от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие
и мотивиран доклад на министъра на регионалното развитие и благоустройството
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива процедура – конкурс за предоставяне на концесия на обект, изключителна
държавна собственост – морски плаж „Козлука“, община Несебър, област Бургас, наричан
по-нататък „обект на концесията“.
1.1. Обектът на концесията е морски плаж,
представляващ територия – обособена част от
крайбрежната плажна ивица, изключителна
държавна собственост, индивидуализиран
съгласно специализирана карта на обектите
по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството
на Черноморското крайбрежие, приета от
Агенцията по геодезия, картография и кадастър с Протокол № 1 от 18 януари 2013 г., с
активна плажна площ по смисъла на § 1, т. 5
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от допълнителните разпоредби на Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие в
размер 7274 кв. м и принадлежности, с граници на морския плаж, определени чрез преки
геодезични измервания по реда на чл. 6, ал. 6
от Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие. Морският плаж е с дължина на
бреговата линия 262,2 м и с точки по границите
от № 1 до № 42 включително, в координатна
система „1970 г.“.
1.2. Активната плажна площ на обекта
на концесията е площта, която се ползва за
осъществяване на задължителните дейности,
за поставяне на преместваеми обекти и за
разполагане от посетителите на морск и я
плаж на платени и неплатени (лични) плажни принадлежности, за свободно пешеходно
придвижване върху територията на плажа,
включително върху преместваеми пешеходни
пътеки, удобно използване на преместваемите
обекти и за улесняване на придвижването и
ползването на плажните услуги от хората с
увреждания, е с площ 7247 кв. м.
1.3. Към обекта на концесията са включени
и следните принадлежности:
1.3.1. прилежащата акватория с широчина
200 м, измерена от бреговата линия на морския плаж;
1.3.2. преместваемите обекти и/или допълнителна търговска площ и съоръжения,
поставени и които ще бъдат поставени върху
обекта на концесията, необходими за здравното
и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното обслужване, както и по осигуряване
на водното спасяване, по обезопасяване на
прилежащата акватория, за спортно-развлекателна дейност и заведения за бързо обслужване,
определени с концесионния договор;
1.3.3. елементите на техническата инфраструктура, съществуващи и които ще бъдат
изградени върху обекта на концесия, необходими за използването на преместваемите
обекти и съоръжения по т. 1.3.2, определени
с концесионния договор.
2. Според предмета си концесията е за
услуга и включва:
2.1. Основен предмет: управление на услуги
от обществен интерес на обекта на концесия,
осигурени от концесионера на негов риск,
срещу правото му да получава приходи от
потребителите на услугите или от трети лица.
2.2. Допълнителен предмет: извършване
на риск на концесионера и със средства,
осигурени от него, на действия по свързване
на преместваемите обекти и съоръжения по
т. 1.3.2 и 1.3.3 със съществуващите мрежи и
съоръжения на техническата инфраструктура
с временни връзки.
3. На обекта на концесията се допуска
извършване на следните услуги и дейности:
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3.1. Плажни услуги, включително предоставянето на чадъри, шезлонги и други плажни
принадлежности, използвани от посетителите
на морския плаж.
3.2. Услуги в заведения за бързо обслужване.
3.3. Спортно-развлекателни услуги.
3.4. Здравни и рехабилитационни услуги.
3.5. Водноатракционни услуги.
3.6. Задължителни дейности.
4. Определя максимален срок на концесията 15 години, като за първа година на
концесията се приема периодът от датата на
влизане в сила на концесионния договор до
31 декември на същата календарна година.
4.1. Срокът по т. 4 започва да тече от деня
на влизане в сила на концесионния договор
и не може да се продължава.
5. Началната дата на концесията е датата
на влизане в сила на концесионния договор.
6. Концесионният договор влиза в сила в
срок до един месец от сключването му и при
изпълнение на следните условия:
6.1. Представяне от концесионера на банковата гаранция по т. 10.1.1.
6.2. Съгласуване от министъра на регионалното развитие и благоустройството на
специализирани програми и/или схеми, свързани с осъществяването на задължителните
дейности.
6.3. Одобряване от министъра на регионалното развитие и благоустройството на
специализирана схема за поставяне на преместваемите обекти и съоръжения.
7. Концесията се осъществява при следните условия:
7.1. Предлаганите задължителни дейности,
други дейности и услуги, осъществявани на
обекта на концесия, и свързаните с тях разходи
се осигуряват със средства на концесионера
и на негов риск.
7.2. На обекта на концесия се осигурява:
7.2.1. свободен и безплатен достъп на посетителите;
7.2.2. ползване на не по-малко от 50 на
сто от активната плажна площ за свободно
и безплатно разполагане на плажните принадлежности на посетителите;
7.2.3. водно спасяване;
7.2.4. обезопасяване на прилежащата на
обекта на концесия акватория с ширина 200 м;
7.2.5. здравно и медицинско обслужване на
посетителите на обекта на концесия;
7.2.6. санитарно-хигиенно поддържане;
7.2.7. поддържане на обекта на концесия;
7.2.8. поставяне на нормативно изисквани
указателни табели със схеми на отделните
зони и условия на концесията;
7.2.9. опазване на обществения ред, на
здравето и спокойствието на посетителите
на обекта на концесия.
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8. Основни права и задължения по концесионния договор:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да експлоатира обекта на концесията,
като получава приходи от:
8.1.1.1. и зв ърш ва не т о на ус л у г и т е по
т. 3.1 – 3.5;
8.1.1.2. подизпълнителите на услуги по
т. 3.1 – 3.5;
8.1.2. да предоставя отделни дейности по
експлоатацията, управлението и поддържането
на обекта на концесия на подизпълнители при
условията по т. 9.2;
8.1.3. да поставя преместваеми обекти и
съоръжения, като ги свързва със съществуващите мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура с временни връзки;
8.1.4. да отдава под наем преместваеми
обекти и съоръжения при условията на т. 9.2.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. на свой риск и със средства, осигурени от него, да осигури изпълнението на
условията по т. 7.2;
8.2.2. да поддържа обекта на концесия и
принадлежностите по т. 1.3;
8.2.3. да означи територията на обекта на
концесия, като осигури свободен достъп на
посетителите до него;
8.2.4. при изработване на специализираните
схеми по т. 6.2 и 6.3 да включи предвиждания,
осигуряващи:
8.2.4.1. изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.4.2. площите за свободно разполагане на
плажни принадлежности по т. 7.2.2 да бъдат
равностойни като достъп до морето със зоните
с разположени от концесионера плажни принадлежности, които той предоставя възмездно
на посетителите на морския плаж;
8.2.4.3. опазването на околната среда;
8.2.5. да предприема необходимите действия
по реда на екологичното законодателство, в
случай че някоя от предвидените за изпълнение
дейности – предмет на концесията, представлява инвестиционно предложение, попадащо
в обхвата на глава шеста от Закона за опазване
на околната среда, и може да бъде разрешено
само след одобряване съгласно изискванията
на Закона за опазване на околната среда и/
или на Закона за биологичното разнообразие;
8.2.6. при липса на съществуваща канализационна система да предвиди необходимите
съоръжения за събиране на формираните от
дейността отпадъчни води и да осигури отвеждането им до съществуваща канализационна
система, като не допуска изтичането на отпадъчни води и замърсяване на околната среда;
8.2.7. да извърши необходимите действия
за съгласуване или одобряване на документацията по т. 6.2 и 6.3 при условия и по ред,
определени с концесионния договор;
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8.2.8. да постави и да осигури функционирането на описаните обекти и съоръжения,
необходими за изпълнение на условията по
т. 7.2.3 – 7.2.8;
8.2.9. да извършва безусловно, точно и в
срок дължимите концесионни плащания;
8.2.10. публично да оповестява цените на
предоставяните услуги на обекта на концесията;
8.2.11. да не извършва на обекта на концесията дейности, които не са съвместими с
условията по т. 7.2 и с услугите и дейностите
по т. 3;
8.2.12. да изпълнява задълженията по т. 12;
8.2.13. за срока на концесията да поддържа
банкови гаранции за добро изпълнение на
задълженията по концесионния договор;
8.2.14. да не извършва и да не допуска
извършването на незаконно строителство и/
или поставянето на неодобрени преместваеми
обекти и съоръжения върху обекта на концесията и прилежащата му акватория;
8.2.15. да не извършва и да не допуска
извършването на дейности от трети лица,
които могат да унищожат, увредят или да
доведат до промяна в площта и качеството
на морския плаж, или да увредят околната
среда;
8.2.16. да не прехвърля правата и задълженията си по концесионния договор;
8.2.17. при настъпване на форсмажорни
обстоятелства да търпи временното използване на обекта на концесията или на части
от него от трети лица при условия, по ред
и с последици, определени с концесионния
договор;
8.2.18. периодично да отчита изпълнението на концесионния договор и да осигурява
информация и достъп за осъществяването на
контрола от оправомощени представители на
концедента при условия и по ред, определени
с концесионния договор;
8.2.19. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесията на
концедента:
8.2.19.1. годен за експлоатация без наличие
на незаконно строителство на обекта на концесията и на принадлежностите по т. 1.3.2;
8.2.19.2. заедно с финансовата, техническата
(проектна, екзекутивна) и друга документация
и информация, свързани с обекта на концесията и с неговата експлоатация;
8.2.20. при условия и по ред, определени с
концесионния договор, да изпълнява предложените в офертата законосъобразни дейности
и услуги, които не са предмет на комплексната
оценка по т. 17.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. право на собственост върху всички
приращения върху обекта на концесията и
прилежащата му акватория;
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8.3.2. да изисква точно изпълнение на концесионните плащания и на другите задължения
на концесионера по концесионния договор;
8.3.3. да се ползва от банковите гаранции,
дадени от концесионера, в съответствие с
концесионния договор;
8.3.4. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по
концесионния договор;
8.3.5. да получава информационни доклади
от концесионера за изпълнението на концесионния договор;
8.3.6. да има достъп до обекта на концесията
и до документацията на концесионера за осъществяване на контролните си правомощия;
8.3.7. при настъпване на форсмажорни
обстоятелства чрез компетентните си органи
да определи трети лица, които временно да
използват обекта на концесията или части
от него;
8.3.8. по ред, определен с концесионния
договор, да го прекрати едностранно при
неизпълнение от страна на концесионера на:
8.3.8.1. някое от условията по т. 7;
8.3.8.2. основно задължение по т. 8.2;
8.3.9. след прекратяване на концесионния
договор да получи от концесионера:
8.3.9.1. годни за експлоатация: обекта на
концесията и принадлежностите по т. 1.3.3
без наличие на незаконно строителство върху
обекта на концесията и/или неправомерно
поставени преместваеми обекти;
8.3.9.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да предаде на концесионера обекта
на концесията, съответно да приеме обекта
на концесията от концесионера, след прекратяването на концесията по ред, определен с
концесионния договор;
8.4.2. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по
концесионния договор и изпълнението на
условията на концесията.
9. Концесионерът:
9.1. Няма право да отдава под наем територията на обекта на концесия по т. 1,
прилежащата му акватория или части от тях.
9.2. Има право, без това да го освобождава
от отговорност по концесионния договор:
9.2.1. да наема подизпълнители за извършване и/или предоставяне на услуги по т. 3.1 – 3.5,
както и за извършването на дейностите по
т. 7.2.3 – 7.2.6 и т. 7.2.9.
10. Определя следните гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по
концесионния договор:
10.1. За всяка година от действието на концесионния договор концесионерът представя и
поддържа при условия и по ред, определени с
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концесионния договор, потвърдени безусловни
неотменяеми банкови гаранции, издадени от
финансови институции, определени по съгласие на страните, както следва:
10.1.1. за първата година от срока на концесията участникът, определен за концесионер,
представя банкова гаранция за цялостно изпълнение на концесионния договор в размер
50 на сто от пълния размер на предложеното
от него концесионно плащане;
10.1.2. за всяка следваща година от срока
на концесията гаранциите по т. 10.1 са, както
следва:
10.1.2.1. за изпълнение на годишното концесионно плащане – в размер 50 на сто от
размера на дължимото концесионно плащане
за предходната година;
10.1.2.2. за добро изпълнение на останалите задължения по концесионния договор – в
размер 30 на сто от размера на дължимото
концесионно плащане за предходната година.
10.2. Концесионерът дължи неустойки при
неизпълнение, включително за извършване
и/или допускане на незаконно строителство
върху обекта на концесия, при забавено и/
или неточно изпълнение на договорните задължения и лихви за забавено изпълнение на
паричните задължения. Конкретните размери
на неустойките и лихвите, както и моментът
на неизпълнението на отделните задължения
се определят с концесионния договор.
10.3. Във всички случаи на неизпълнение
от страна на концесионера концедентът има
право да търси освен определените неустойки
и лихви и обезщетение по общия ред съгласно
действащото законодателство.
11. Концесионерът извършва годишни
концесионни плащания без гратисен период,
дължими за всяка календарна година от срока
на концесията, платими по банков път.
11.1. Размерът на минималното годишно
концесионно плащане е 17 548 лв. без ДДС,
определен съгласно методика, приета от
Министерския съвет, въз основа на база за
изчисляване (в лева) и на размер на отчисления от базата (в проценти).
11.2. Размерът на отчисленията от базата
за изчисляване на размера на концесионното
плащане се определя съгласно класираната
на първо място оферта, но не по-малък от
2 на сто.
11.3. Дължимите годишни концесионни
плащания се извършват от концесионера,
както следва:
11.3.1. за първата година от срока на концесията – еднократно в срок до 30 ноември;
11.3.2. за всяка следваща година от срока на концесията дължимото концесионно
плащане се извършва на две равни вноски,
както следва:
11.3.2.1. първа вноска – авансово плащане – до 31 май;
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11.3.2.2. втора вноска – окончателно плащане – до 30 ноември.
12. Концесионерът е длъжен:
12.1. Да изпълнява посочени от компетентните държавни органи и включени в
концесионния договор или допълнително
споразумение към него изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на
страната.
12.2. При експлоатацията на обекта на
концесията да не уврежда околната среда.
12.3. При осъществяване на дейностите
по концесията да не застрашава човешкото
здраве и живот.
13. Концедентът не дължи на концесионера
компенсация по чл. 6 от Закона за концесиите.
14. За всяка година от срока на концесията концесионерът застрахова при условия и
по ред, определени с концесионния договор,
принадлежностите по т. 1.3.2 – 1.3.3.
15. Определя следните изисквания, свързани с обекта на концесията:
15.1. Принадлежностите по т. 1.3.3, които
не са трайно прикрепени към морския плаж,
са частна държавна собственост от момента
на поставянето им и не представляват подобрение на обекта на концесията.
15.2. Принадлежностите по т. 1.3.3, които
са трайно прикрепени към морския плаж, са
приращение към морския плаж и имат статут
на публична държавна собственост от датата
на въвеждането им в експлоатация.
15.3. Концесионерът е длъжен да осигури
за своя сметка присъединяване на елементите
на техническата инфраструктура по т. 1.3.3
към съответните общи мрежи.
16. Концесионерът се определя чрез конкурс.
17. Критериите за комплексна оценка на
офертата и тяхната относителна тежест са:
17.1. Размер на ставката за роялти (годишното концесионно плащане) с относителна
тежест 40 на сто.
17.2. Предложение за процент на площите
за свободно разполагане от посетителите на
обекта на концесията на плажни принадлежности, с относителна тежест 35 на сто.
17.3. Предложение за функционално разположение на зоните за извършване на услугите
и дейностите по т. 3.1 – 3.6, за изпълнение на
изискването по т. 8.2.4.2 и за разполагане на
преместваемите обекти и на елементите на
техническата инфраструктура, с относителна
тежест 25 на сто.
18. Определя гаранция за участие в процедурата в размер 14 039 лв. под формата на
внесен депозит или банкова гаранция.
19. Процедурата за предоставяне на концеси я та се орга н изи ра о т м и н ис т ъра на
регионалното развитие и благоустройството
и се провежда от комисия, назначена от министър-председателя.
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20. Решението подлеж и на обжа лване
относно неговата законосъобразност пред
Комисията за защита на конкуренцията в
10-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ по реда на глава единадесета
от Закона за концесиите.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Кристина Хитрова
2096

РЕШЕНИЕ № 191
ОТ 20 МАРТ 2015 Г.

за откриване на процедура за предоставяне на
концесия за услуга за морски плаж „СозополБуджака“, община Созопол, област Бургас
На основание чл. 8а, 8б и 8д от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
§ 24 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие (ДВ, бр. 40 от 2014 г.) във връзка с чл. 6, ал. 3 и чл. 7, ал. 1 от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие
и мотивиран доклад на министъра на регионалното развитие и благоустройството
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива процедура – конкурс за предоставяне на концесия на обект – изключителна
държавна собственост, морски плаж „СозополБуджака“, община Созопол, област Бургас,
наричан по-нататък „обект на концесията“.
1.1. Обектът на концесията е морски плаж,
представляващ територия – обособена част от
крайбрежната плажна ивица – изключителна
държавна собственост, индивидуализиран
съгласно специализирана карта на обектите
по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството
на Черноморското крайбрежие, приета от
Агенцията по геодезия, картография и кадастър с Протокол № 5 от 4 декември 2012 г., с
активна плажна площ по смисъла на § 1, т. 5
от допълнителните разпоредби на Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие в
размер 4426 кв. м и принадлежности, с граници на морския плаж, определени чрез преки
геодезични измервания по реда на чл. 6, ал. 6
от Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие. Морският плаж е с дължина на
бреговата линия 326 м и с точки по границите
от № 1 до № 76 включително, в координатна
система „1970 г.“.
1.2. Активната плажна площ на обекта
на концесията е площта, която се ползва за
осъществяване на задължителните дейности,
за поставяне на преместваеми обекти и за
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разполагане от посетителите на морск и я
плаж на платени и неплатени (лични) плажни принадлежности, за свободно пешеходно
придвижване върху територията на плажа,
включително върху преместваеми пешеходни
пътеки, удобно използване на преместваемите
обекти и за улесняване на придвижването и
ползването на плажните услуги от хората с
увреждания, и е с площ 4426 кв. м.
1.3. Към обекта на концесията са включени
следните принадлежности:
1.3.1. прилежащата акватория с широчина
200 м, измерена от бреговата линия на морския плаж;
1.3.2. преместваемите обекти и/или допълнителна търговска площ и съоръжения,
поставени и които ще бъдат поставени върху
обекта на концесията, необходими за здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното обслужване, по осигуряване
на водното спасяване, по обезопасяване на
прилежащата акватория, както и такива за
спортно-развлекателна дейност и заведения
за бързо обслужване, определени с концесионния договор;
1.3.3. елементите на техническата инфраструктура, съществуващи и които ще бъдат
изградени върху обекта на концесията, необходими за използването на преместваемите
обекти и съоръженията по т. 1.3.2, определени
с концесионния договор.
2. Според предмета си концесията е за
услуга и включва:
2.1. Основен предмет: управление на услуги
от обществен интерес на обекта на концесията, осигурени от концесионера на негов риск
срещу правото му да получава приходи от
потребителите на услугите или от трети лица.
2.2. Допълнителен предмет: извършване
на риск на концесионера и със средства,
осигурени от него, на действия по свързване
на преместваемите обекти и съоръжения по
т. 1.3.2 и 1.3.3 със съществуващите мрежи и
съоръжения на техническата инфраструктура
с временни връзки.
3. На обекта на концесията се допуска
извършване на следните услуги и дейности:
3.1. Плажни услуги, включително предоставяне на чадъри, шезлонги и други плажни
принадлежности, използвани от посетителите
на морския плаж.
3.2. Услуги в заведения за бързо обслужване.
3.3. Спортно-развлекателни услуги.
3.4. Здравни и рехабилитационни услуги.
3.5. Водноатракционни услуги.
3.6. Задължителни дейности.
4. Определя максимален срок на концесията 15 години, като за първа година на
концесията се приема периодът от датата на
влизане в сила на концесионния договор до
31 декември на същата календарна година.
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4.1. Срокът по т. 4 започва да тече от деня
на влизане в сила на концесионния договор
и не може да се продължава.
5. Началната дата на концесията е датата
на влизане в сила на концесионния договор.
6. Концесионният договор влиза в сила в
срок до един месец от сключването му и при
изпълнение на следните условия:
6.1. Представяне от концесионера на банковата гаранция по т. 10.1.1.
6.2. Съгласуване от министъра на регионалното развитие и благоустройството на специализирани програми и/или схеми, свързани с
осъществяването на задължителните дейности.
6.3. Одобряване от министъра на регионалното развитие и благоустройството на
специализирана схема за поставяне на преместваемите обекти и съоръжения.
7. Концесията се осъществява при следните условия:
7.1. Предлаганите задължителни дейности,
други дейности и услуги, осъществявани на
обекта на концесията, и свързаните с тях
разходи се осигуряват със средства на концесионера и на негов риск.
7.2. На обекта на концесията се осигурява:
7.2.1. свободен и безплатен достъп на посетителите;
7.2.2. ползване на не по-малко от 50 на
сто от активната плажна площ за свободно
и безплатно разполагане на плажните принадлежности на посетителите;
7.2.3. водно спасяване;
7.2.4. обезопасяване на прилежащата на
обекта на концесия акватория с ширина 200 м;
7.2.5. здравно и медицинско обслужване на
посетителите на обекта на концесията;
7.2.6. санитарно-хигиенно поддържане;
7.2.7. поддържане на обекта на концесията;
7.2.8. поставяне на нормативно изисквани
указателни табели със схеми на отделните
зони и условията на концесията;
7.2.9. опазване на обществения ред, на
здравето и спокойствието на посетителите
на обекта на концесията.
8. Основни права и задължения по концесионния договор:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да експлоатира обекта на концесията,
като получава приходи от:
8.1.1.1. и зв ърш ва не т о на ус л у г и т е по
т. 3.1 – 3.5;
8.1.1.2. подизпълнителите на услуги по
т. 3.1 – 3.5;
8.1.2. да предоставя отделни дейности по
експлоатацията, управлението и поддържането
на обекта на концесия на подизпълнители при
условията по т. 9.2;
8.1.3. да поставя преместваеми обекти и
съоръжения, като ги свързва със съществуващите мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура с временни връзки;

БРОЙ 23

ДЪРЖАВЕН

8.1.4. да отдава под наем преместваеми
обекти и съоръжения при условията по т. 9.2.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. на свой риск и със средства, осигурени от него, да осигури изпълнението на
условията по т. 7.2;
8.2.2. да поддържа обекта на концесията и
принадлежностите по т. 1.3;
8.2.3. да означи територията на обекта на
концесията, като осигури свободен достъп на
посетителите до него;
8.2.4. при изработване на специализираните
схеми по т. 6.2 и 6.3 да включи предвиждания,
осигуряващи:
8.2.4.1. изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.4.2. площите за свободно разполагане на
плажни принадлежности по т. 7.2.2 да бъдат
равностойни като достъп до морето със зоните
с разположени от концесионера плажни принадлежности, които той предоставя възмездно
на посетителите на морския плаж;
8.2.4.3. опазването на околната среда;
8.2.5. да предприема необходимите действия по реда на екологичното законодателство,
в случай че някоя от предвидените за изпълнение дейности – предмет на концесията,
представлява инвестиционно предложение,
попадащо в обхвата на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, и може
да бъде разрешено само след одобряване
съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда и/или на Закона за
биологичното разнообразие;
8.2.6. при липса на съществуваща канализационна система да предвиди необходимите
съоръжения за събиране на формираните от
дейността отпадъчни води и да осигури отвеждането им до съществуваща канализационна
система, като не допуска изтичането на отпадъчни води и замърсяване на околната среда;
8.2.7. да извърши необходимите действия
за съгласуване или одобряване на документацията по т. 6.2 и 6.3 при условия и по ред,
определени с концесионния договор;
8.2.8. да постави и да осигури функционирането на описаните обекти и съоръжения,
необходими за изпълнение на условията по
т. 7.2.3 – 7.2.8;
8.2.9. да извършва безусловно, точно и в
срок дължимите концесионни плащания;
8.2.10. публично да оповестява цените на
предоставяните услуги на обекта на концесията;
8.2.11. да не извършва на обекта на концесията дейности, които не са съвместими с
условията по т. 7.2 и с услугите и дейностите
по т. 3;
8.2.12. да изпълнява задълженията по т. 12;
8.2.13. за срока на концесията да поддържа
банкови гаранции за добро изпълнение на
задълженията по концесионния договор;
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8.2.14. да не извършва и да не допуска
извършването на незаконно строителство и/
или поставянето на неодобрени преместваеми
обекти и съоръжения върху обекта на концесията и прилежащата му акватория;
8.2.15. да не извършва и да не допуска
извършването на дейности от трети лица,
които могат да унищожат, увредят или да
доведат до промяна в площта и качеството
на морския плаж, или да увредят околната
среда;
8.2.16. да спазва режима на дейности спрямо
защитена местност „Колокита“, обявена със
Заповед № 1754 на Министерството на горите
и горската промишленост от 16 юни 1970 г.;
8.2.17. да не прехвърля правата и задълженията си по концесионния договор;
8.2.18. при настъпване на форсмажорни
обстоятелства да търпи временното използване на обекта на концесията или на части
от него от трети лица при условия, по ред
и с последици, определени с концесионния
договор;
8.2.19. периодично да отчита изпълнението на концесионния договор и да осигурява
информация и достъп за осъществяването на
контрола от оправомощени представители на
концедента при условия и по ред, определени
с концесионния договор;
8.2.20. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесията на
концедента:
8.2.20.1. годен за експлоатация, без наличие на незаконно строителство на обекта на
концесията и на принадлежностите по т. 1.3.2;
8.2.20.2. заедно с финансовата, техническата
(проектна, екзекутивна) и друга документация
и информация, свързани с обекта на концесията и с неговата експлоатация;
8.2.21. при условия и по ред, определени с
концесионния договор, да изпълнява предложените в офертата законосъобразни дейности
и услуги, които не са предмет на комплексната
оценка по т. 17.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. право на собственост върху всички
приращения върху обекта на концесията и
прилежащата му акватория;
8.3.2. да изисква точно изпълнение на концесионните плащания и на другите задължения
на концесионера по концесионния договор;
8.3.3. да се ползва от банковите гаранции,
дадени от концесионера, в съответствие с
концесионния договор;
8.3.4. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по
концесионния договор;
8.3.5. да получава информационни доклади
от концесионера за изпълнението на концесионния договор;
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8.3.6. да има достъп до обекта на концесията
и до документацията на концесионера за осъществяване на контролните си правомощия;
8.3.7. при настъпване на форсмажорни
обстоятелства чрез компетентните си органи
да определи трети лица, които временно да
използват обекта на концесията или части
от него;
8.3.8. по ред, определен с концесионния
договор, да го прекрати едностранно при
неизпълнение от страна на концесионера на:
8.3.8.1. някое от условията по т. 7;
8.3.8.2. основно задължение по т. 8.2;
8.3.9. след прекратяване на концесионния
договор да получи от концесионера:
8.3.9.1. годни за експлоатация: обекта на
концесията и принадлежностите по т. 1.3.3
без наличие на незаконно строителство върху
обекта на концесията и/или неправомерно
поставени преместваеми обекти;
8.3.9.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да предаде на концесионера обекта
на концесията, съответно да приеме обекта
на концесията от концесионера, след прекратяването на концесията по ред, определен с
концесионния договор;
8.4.2. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по
концесионния договор и изпълнението на
условията на концесията.
9. Концесионерът:
9.1. Няма право да отдава под наем територията на обекта на концесията по т. 1,
прилежащата му акватория или части от тях.
9.2. Има право, без това да го освобождава
от отговорност по концесионния договор:
9.2.1. да наема подизпълнители за извършване и/или предоставяне на услугите
по т. 3.1 – 3.5, както и за извършването на
дейностите по т. 7.2.3 – 7.2.6 и т. 7.2.9.
10. Определя следните гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по
концесионния договор:
10.1. За всяка година от действието на концесионния договор концесионерът представя и
поддържа при условия и по ред, определени в
договора за концесия, потвърдени безусловни
неотменяеми банкови гаранции, издадени от
финансови институции, определени по съгласие на страните, както следва:
10.1.1. за първата година от срока на концесията участникът, определен за концесионер,
представя банкова гаранция за цялостно изпълнение на концесионния договор в размер
50 на сто от пълния размер на предложеното
от него концесионно плащане;
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10.1.2. за всяка следваща година от срока
на концесията гаранциите по т. 10.1 са, както
следва:
10.1.2.1. за изпълнение на годишното концесионно плащане – в размер 50 на сто от
размера на дължимото концесионно плащане
за предходната година;
10.1.2.2. за добро изпълнение на останалите задължения по концесионния договор – в
размер 30 на сто от размера на дължимото
концесионно плащане за предходната година.
10.2. Концесионерът дължи неустойки при
неизпълнение, включително за извършване
и/или допускане на незаконно строителство
върху обекта на концесията, при забавено
и/или неточно изпълнение на договорните
задължения и лихви за забавено изпълнение
на паричните задължения. Конкретните размери на неустойките, лихвите и моментът на
неизпълнението на отделните задължения се
определят с концесионния договор.
10.3. Във всички случаи на неизпълнение
от страна на концесионера концедентът има
право да търси освен определените неустойки
и лихви и обезщетение по общия ред съгласно
действащото законодателство.
11. Концесионерът извършва годишни
концесионни плащания без гратисен период,
дължими за всяка календарна година от срока
на концесията, платими по банков път.
11.1. Размерът на минималното годишно
концесионно плащане е 15 000 лв. без ДДС,
определено съгласно методика, приета от
Министерския съвет, въз основа на база за
изчисляване (в лева) и на размер на отчисления от базата (в проценти).
11.2. Размерът на отчисленията от базата
за изчисляване на размера на концесионното
плащане се определя съгласно класираната
на първо място оферта, но не по-малък от
3 на сто.
11.3. Дължимите годишни концесионни
плащания се извършват от концесионера,
както следва:
11.3.1. за първата година от срока на концесията – еднократно в срок до 30 ноември;
11.3.2. за всяка следваща година от срока на концесията дължимото концесионно
плащане се извършва на две равни вноски,
както следва:
11.3.2.1. първа вноска – авансово плащане – до 31 май;
11.3.2.2. втора вноска – окончателно плащане – до 30 ноември.
12. Концесионерът е длъжен:
12.1. Да изпълнява посочените от компетентните държавни органи и включени в
концесионния договор или в допълнително
споразумение към него изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на
страната.
12.2. При експлоатацията на обекта на
концесията да не уврежда околната среда.
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12.3. При осъществяване на дейностите
по концесията да не застрашава човешкото
здраве и живот.
13. Концедентът не дължи на концесионера
компенсация по чл. 6 от Закона за концесиите.
14. За всяка година от срока на концесията концесионерът застрахова при условия и
по ред, определени с концесионния договор,
принадлежностите по т. 1.3.2 – 1.3.3.
15. Определя следните изисквания, свързани с обекта на концесията:
15.1. Принадлежностите по т. 1.3.3, които
не са трайно прикрепени към морския плаж,
са частна държавна собственост от момента
на поставянето им и не представляват подобрение на обекта на концесията.
15.2. Принадлежностите по т. 1.3.3, които
са трайно прикрепени към морския плаж, са
приращение към морския плаж и имат статут
на публична държавна собственост от датата
на въвеждането им в експлоатация.
15.3. Концесионерът е длъжен да осигури
за своя сметка присъединяване на елементите
на техническата инфраструктура по т. 1.3.3
към съответните общи мрежи.
16. Концесионерът се определя чрез конкурс.
17. Критериите за комплексна оценка на
офертата и тяхната относителна тежест са:
17.1. Размер на ставката за роялти (годишното концесионно плащане) с относителна
тежест 40 на сто.
17.2. Предложение за процент на площите
за свободно разполагане от посетителите на
обекта на концесията на плажни принадлежности, с относителна тежест 35 на сто.
17.3. Предложение за функционално разположение на зоните за извършване на услугите
и дейностите по т. 3.1 – 3.6, за изпълнение на
изискването по т. 8.2.4.2 и за разполагане на
преместваемите обекти и на елементите на
техническата инфраструктура, с относителна
тежест 25 на сто.
18. Определя гаранция за участие в процедурата в размер 12 000 лв. под формата на
внесен депозит или банкова гаранция.
19. Процедурата за предоставяне на концеси я та се орга н изи ра о т м и н ис т ъра на
регионалното развитие и благоустройството
и се провежда от комисия, назначена от министър-председателя.
20. Решението подлеж и на обжа лване
относно неговата законосъобразност пред
Комисията за защита на конкуренцията в
10-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ по реда на глава единадесета
от Закона за концесиите.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Кристина Хитрова
2097
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО
И НАУКАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 4 от 2003 г. за документите за системата
на народната просвета (обн., ДВ, бр. 41 от
2003 г.; попр., бр. 48 от 2003 г.; изм. и доп.,
бр. 65 от 2003 г., бр. 47 от 2004 г., бр. 55 от
2005 г., бр. 47 от 2006 г., бр. 51 и 74 от 2007 г.,
бр. 7 и 27 от 2008 г., бр. 52 от 2009 г., бр. 42 от
2010 г., бр. 37 и 70 от 2011 г., бр. 61 от 2012 г.,
бр. 24 и 51 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 28 думите „или изпит за придобиване на професионална квалификация“ се
заличават.
2. Създават се т. 74 – 82:
„74. Личен картон за валидиране на професионални знания, умения и компетентности,
придобити чрез неформално обучение или
самостоятелно учене;
75. Протокол за съпоставяне;
76. Протокол за допускане до държавни
изпити за признаване на степен на професионална квалификация;
77. Протокол за дежурство при провеждане
на писмен изпит за признаване на професионална квалификация;
78. Протокол за резултата от проверка
на професионални знания, умения и компетентности;
79. Протокол за оценките от изпити за
признаване на професионална квалификация;
80. Удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия;
81. Свидетелство за валидиране на професионална квалификация;
82. Дубликат на свидетелство за валидиране
на професионална квалификация.“
§ 2. В чл. 10, ал. 2 думата „копия“ се заменя с „екземпляри“.
§ 3. В чл. 32, ал. 1 думите „или изпит за
придобиване на професионална квалификация“ се заличават.
§ 4. Създава се чл. 32а:
„Чл. 32а. (1) Личен картон за валидиране на
професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение и
самостоятелно учене, е книжно тяло, в което
се записват резултатите от валидирането на
професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение
и самостоятелно учене.
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(2) Личният картон е с номенклатурен номер
3-50В. Състои се от страници със следните
реквизити:
1. първа страница – наименование на министерството; наименование и местонахождение на институцията; снимка на лицето;
подпис на лицето; кръгъл печат на институцията; наименование на документа „личен
картон за валидиране на професионални
знания, умения и компетентности, придобити
чрез неформално обучение и самостоятелно
учене“; данни за лицето: собствено, бащино
и фамилно име, ЕГН, ЛНЧ или друг идентификационен номер на лицето, гражданство,
дата на раждане, месторождение, адрес по
постоянно местожителство; пощенски код;
телефони за връзка: код на населеното място,
домашен телефон; мобилен телефон; входящ
номер и дата на регистриране на заявлението
на лицето за участие в процедури по валидиране; наименование на частта от професията,
ако се валидира такава; код и наименование
на професията, код и наименование на специалността съгласно Списъка на професиите
за професионално образование и обучение
(СППОО), утвърден със Заповед № ..... от
.............. г. на министъра на образованието
и науката към започване на процедурата по
валидиране; „документи при постъпване“:
удостоверение за завършен клас; свидетелство
за основно образование; диплома за средно
образование, удостоверение за професионално обучение; свидетелство за професионална
квалификация, пълно наименование и адрес
на институциите, които са издали документите; име, фамилия и подпис на директора/
ръководителя на институцията; кръгъл печат;
текст: „издадени документи“: удостоверение за
валидиране на професионална квалификация
по част от професията, регистрационен номер
и дата на издаване; име, фамилия на директора/ръководителя; подпис и кръгъл печат;
свидетелство за валидиране на професионална
квалификация, серия, номер, регистрационен
номер и дата на издаване; име, фамилия и
подпис на директора/ръководителя, кръгъл
печат на институцията; текст: „личният картон
е приключен и предаден в архива на институцията на дата........“; име, фамилия и подпис
на директора/ръководителя, кръгъл печат;
2. втора страница – точка 1, текст: „Установени резултати от учене по …….“; код
и пълно наименование на професи ята и
специалността; текст: „съгласно държавното
образователно изискване за придобиване на
квалификация по професия“ (наименование
на наредбата; номер и година на наредбата;
брой и дата на обнародване на наредбата в
„Държавен вестник“); наименование на частта
от професията, ако се валидира такава; антетка с колони със следните наименования:
номер на компетентността по държавното
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образователно изискване (ДОИ); наименованието на компетентността по ДОИ; номер на
резултата от учене по ДОИ; наименованието
на резултата от ученето по ДОИ; решение на
комисията за установяване на придобитите
от лицето професионални знания, умения и
компетентности; от дата;
3. трета страница – антетка с колони с
№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6;
4. четвърта страница – антетка с колони
с № 1, 2, 3, 4, 5 и 6; под антетката текст:
„Указания за попълване: „Когато се валидира
степен на професионална квалификация, в
таблицата се попълват всички компетентности
и всички резултати от учене към тях. Когато
се валидират само някои (една или повече)
компетентности – в таблицата се попълват
тези компетентности и всички резултати от
ученето към тях. Когато се валидират един
или няколко резултата от ученето от една
или повече компетентности, в колона № 2 се
попълват съответната/ите компетентност/и,
а в колони № 3 и 4 се попълват номерата и
наименованията само на онези резултати от
тях, които се валидират.“;
5. пета страница – точка 2, текст: „Резултати
от изпитите за признаване на професионална
квалификация“; точка 2.1, текст: „Резултати от
държавните изпити за признаване на степен
на професионална квалификация“; антетка
със седем колони със следните наименования: държавен изпит по: I, II, III явяване;
дата и оценката с думи и цифри от всяко
явяване; редове в първата колона с наименование: 1. Теория; 2. Практика; под всяка
колона подпис на директора/ръководителя и
кръгъл печат; антетка със седем колони със
следните наименования: държавен изпит по:
IV, V, VI явяване; дата и оценката с думи
и цифри от всяко явяване; редове с наименование: 1. Теория; 2. Практика; под всяка
колона подпис на директора/ръководителя
и кръгъл печат; точка 2.2, текст: „Резултати
от изпитите за признаване на квалификация
по част от професията“; антетка със седем
колони със следните наименования: изпит
по: I, II, III явяване; дата и оценката с думи
и цифри от всяко явяване; редове с наименование: 1. Теория; 2. Практика; под всяка
колона подпис на директора/ръководителя и
кръгъл печат; антетка със седем колони със
следните наименования: изпит по: IV, V, VI
явяване; дата и оценката с думи и цифри от
всяко явяване; редове с наименование: 1. Теория; 2. Практика; под всяка колона подпис
на директора/ръководителя и кръгъл печат;
6. шеста страница – текст: „Издадени документи“ – наименование на държавата по
Конституция; наименование на министерството/агенцията; вид, наименование и местонахождение на институцията; наименование
на документа „удостоверение за валидиране
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на професионална квалификация по част от
професията“; регистрационен номер; дата на
издаване; данни за притежателя на документа:
трите имена, ЕГН, ЛНЧ, друг идентификационен номер, месторождение, гражданство;
текст: „Признати професионални знани я,
умения и компетентности по“; празно място
за вписване на пълното наименование на
частта от професията; код и пълното наименование на професията и на специалността;
текст: „съгласно държавното образователно
изискване за придобиване на квалификация
по професията (наименование на наредбата;
номер и дата на наредбата; броят и годината на обнародване в „Държавен вестник“);
текст: „Оценки от изпитите за признаване
на професионална квалификация по част от
професията съгласно протокол на комисията
№ … от ….г.“; оценките от изпитите по теория
и по практика с думи и с цифри; име, фамилия и подпис на председателя на комисията
за полагане на изпитите за признаване на
професионална квалификация и директора/
ръководителя; кръгъл печат; текст: „Не дава
право за продължаване на образованието“;
текст: „Оценките са по шестобалната система,
при която най-високата е отличен (6), а найниската положителна – среден (3); „Притежателят на настоящото удостоверение ползва
правата на лицата, получили удостоверение
за професионално обучение по чл. 38, ал. 3
от Закона за професионалното образование
и обучение“;
7. седма страница – текст: „Справка за
признатите знания, умения и компетентности
за частта…“; празно място за попълване на
пълното наименование на частта от професията; код и пълно наименование на професията и специалността; текст: „от Списъка на
професиите за професионално образование и
обучение, утвърден със Заповед №…. от …. г.
на министъра на образованието и науката“
към започване на процедурата по валидиране;
празни редове за попълване на признатите
резултати от ученето/знания, умения, компетентности съгласно ДОИ; подпис на директора/
ръководителя на институцията; кръгъл печат
на институцията;
8. осма страница – наименование на държавата по Конституция; наименование на
министерството/агенцията; наименование и
местонахождение на институцията; наименование на документа „свидетелство за валидиране на професионална квалификация“;
серия; номер; регистрационен номер; дата на
издаване; данни за притежателя на документа: собствено, бащино и фамилно име, ЕГН,
месторождение, ЛНЧ, друг идентификационен
номер, гражданство; текст: „Призната ……....
степен на професионална квалификация по“
(квалификационната степен се вписва с думи);
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празно място за попълване на кода и пълното
наименование на професията и специалността
съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение; номера и
датата на протокола с оценките от държавните изпити за признаване на професионална
квалификация; текст: „Оценки от държавните
изпити за признаване на квалификация по
професията съгласно протокол на комисията
№ …./…..г.“; оценките от държавните изпити за
признаване на професионална квалификация
по теория и по практика, оценки с думи и с
цифри; празни редове за вписване темата на
дипломната работа и оценката от защитата
є с думи и цифри или вида на практическия
изпит съгласно държавните образователни
изисквания за придобиване на квалификация
по професии и оценката с думи и цифри; име,
фамилия и подпис на председателя на комисията за полагане на изпити за признаване на
професионална квалификация; име, фамилия
и подпис на директора/ръководителя; кръгъл
печат; текст: „Не дава право за продължаване
на образованието“; текст: „Най-ниската степен
на професионална квалификация е първа“;
текст: „Оценките са по шестобалната система, при която най-високата е отличен (6), а
най-ниската положителна – среден (3)“; текст:
„Притежателят на настоящото свидетелство
ползва правата на лицата, получили свидетелство за професионална квалификация по
чл. 38, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното
образование и обучение“;
9. девета страница – текст: „Признати знания, умения и компетентности“ по професия
код по СППОО; наименование на професията
от СППОО; специалност код от СППОО;
наименование на специалността от СППОО;
текст: съгласно държавното образователно
изискване за придобиване на квалификация
по професия (наименование на наредбата;
номер и дата на наредбата; броят и годината
на обнародване в „Държавен вестник“); редове
с надпис: Компетентност №, наименование
на компетентността; име, фамилия и подпис
на директора/ръководителя; кръгъл печат на
институцията;
10. десета страница: редове с надпис: Компетентност №, наименование на компетентността; име, фамилия и подпис на директора/
ръководителя, кръгъл печат на институцията.
(3) Личният картон се води от учителя/
преподавателя, определен за консултант на
лицето по време на валидирането на професионална квалификация.
(4) Със заповед на директора/ръководителя се определя мястото на съхранение на
личния картон до приключването му, след
което личният картон се съхранява в архива
на институцията със срок постоянен.“
§ 5. Създава се чл. 34а:
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„Чл. 34а. (1) Протоколът за допускане до
държавни изпити за признаване на степен
на професионална квалификация се попълва
от комисията по полагане на изпити за признаване на професионална квалификация за
лице, включено в процедури за валидиране на
професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение
или самостоятелно учене.
(2) Протоколът за допускане на лице до
държавни изпити за признаване на степен на
професионална квалификация е с номенклатурен номер 3-79В. Състои се от страници
със следните реквизити:
1. страница – наименование на министерството; вид, наименование и местонахождение
на институцията; наименование на документа
„Протокол за допускане до държавни изпити
за признаване на степен на професионална
квалификация“; номер и дата на протокола;
текст: „Днес, ...... г., на основание Заповед
№ ...... от ..... г. на директора/ръководителя, в
състав“; състав на комисията – трите имена
на председателя и на членовете на комисията;
текст: „проведе заседание за допускане на
лицето“; оставено празно място за попълване
на собственото, бащиното и фамилното име
на лицето; входящия номер и датата на заявлението на лицето за участие в процедури по
валидиране на професионална квалификация;
подписи на председателя на комисията и на
директора/ръководителя; кръгъл печат на
институцията;
2. страница – текст: „Комисията реши:
допуска до държавни изпити за признаване
на степен на професионална квалификация
по“; празно място за попълване на кода и
пълното наименование на професията и на
специалността от Списъка на професиите
за професионално образование и обучение;
антетка с колони със следните наименования: собствено, бащино и фамилно име на
лицето; входящ номер и дата на подаденото
заявление за явяване на държавни изпити
за признаване на професионална квалификация; текст „Комисия“; собствено, бащино,
фамилно име и подписи на председателя и на
членовете на комисията; собствено, бащино
и фамилно име на директора/ръководителя;
кръгъл печат; указания за попълване.
(3) Протоколът се води от председателя
на комисията и се предава на директора/
ръководителя на институцията.
(4) Протоколът се ползва в електронен вид.
Всяка страница се разпечатва. Председателят
на комисията и директорът/ръководителят
подписват края на всяка страница, полага се
кръглият печат на институцията.
(5) Протоколът се съхранява в портфолиото
на лицето със срок постоянен.“
§ 6. Създава се чл. 35а:
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„Чл. 35а. (1) Протоколът за дежурство при
провеждане на писмен изпит за признаване на
професионална квалификация е предназначен
за ползване при провеждане на държавен изпит
по теория на професията или при провеждане
на изпит по теория на частта от професията
за лица, които валидират знания, умения и
компетентности, придобити чрез неформално
обучение и самостоятелно учене.
(2) Протоколът за дежурство при провеждане на писмен изпит е с номенклатурен номер
3-82В. Състои се от страници със следните
реквизити:
1. страница – наименование на министерството; вид, наименование и местонахождение
на институцията; наименование на документа
„Протокол за дежурство при провеждане на
писмен изпит“; място за изписване на вида на
изпита (държавен за признаване на квалификация по професия или изпит по теория за част
от професията); номер и дата на протокола;
текст: „Днес, ...... г., на основание Заповед
№ ...... от ..... г. на директора/ръководителя,
се проведе писмен изпит по“; място за вписване на пълното наименование на частта от
професията, ако се валидира такава; място
за вписване на кода и пълното наименование
на професията; място за вписване на кода
и пълното наименование на специалността;
място за вписване на собственото, бащиното и
фамилното име на лицето; място за вписване
на входящия номер и датата на заявлението
на лицето за явяването на изпит; място за
вписване номера на изтегления билет на изпита; час на започване на изпита; подписи
на квестора и на директора/ръководителя,
кръгъл печат на институцията;
2. страница – антетка с колони със следните наименования: собствено, бащино и
фамилно име на лицето, допуснато до изпит;
брой на получените листове (първоначално
и допълнително); време на излизане и време
на връщане (двукратно); време на предаване
на писмената работа и подпис на квестора;
под антетката ред с място за вписване на
особени прояви по време на изпита; антетка
с данни за дежурните квестори: начало и край
(час, минути) на дежурството, трите имена
на дежурните квестори, подписи; време на
приключване на изпита (час, минути); брой
на предадените писмени работи (с цифри и
с думи); трите имена и подпис на дежурния
квестор, който предава писмените работи;
трите имена и подпис на директора/ръководителя, приел писмените работи; кръгъл печат
на институцията; трите имена на председателя
на комисия за полагане на изпити за признаване на професионална квалификация; дата на
получаване на писмените работи за преглед
и оценка; брой (с цифри и с думи) на получените за преглед и оценка писмени работи от
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директора/ръководителя; срок на връщането
им; име, фамилия и подпис на председателя
на комисията; указания за попълване.
(3) Протоколът се води от квесторите,
предава се на директора/ръководителя на
институцията.
(4) Протоколът се ползва по образец в
електронен вид. Всяка страница се разпечатва.
Дежурният квестор и директорът/ръководителят подписват края на всяка страница, полага
се кръглият печат на институцията.
(5) Протоколът се съхранява в портфолиото
на кандидата със срок постоянен.“
§ 7. Създава се чл. 36а:
„Чл. 36а. (1) Протоколът за резултата от
проверка на професионални знания, умения
и компетентности се ползва за проверка на
заявените за валидиране от лицето професионални знания, умения и компетентности,
за които то не представя доказателства или
представените доказателства не съответстват
на резултатите от у ченето в държавното
образователно изискване за придобиване на
квалификация по професията, както и след
проведено допълнително обучение на лицето.
(2) Протоколът е с номенклатурен номер
3-80В. Състои се от страници със следните
реквизити:
1. страница – наименование на министерството; вид, наименование и местонахождение
на институцията; наименование на документа
„Протокол за резултата от проверката на професионални знания, умения и компетентности“; номер и дата на изготвяне на протокола;
текст: „Днес (място за попълване на датата
на провеждане на проверката) комисията за
установяване на заявените от лицето“; собствено, бащино и фамилно име на лицето;
вх. № на заявлението за включване в процедури по валидиране; професионални знания,
умения и компетентности, наименование на
компетентността/резултата от ученето; код
и наименование на професията; код и наименование на специалността; номер и дата
на заповедта за назначаване на комисията от
директора/ръководителя; собствено, бащино и
фамилно име на председателя и членовете на
комисията; текст „определи следния резултат
от проверката чрез изпитване:“; подписи на
председателя на комисията и на директора/
ръководителя на институцията; кръгъл печат;
2. страница – антетка с колони със следните
наименования: собствено, бащино и фамилно
име на лицето; № на билета/практическото
задание; първичен резултат (1) „признава се/
не се признава“; първичен резултат (2) „признава се/не се признава“; първичен резултат
(3) „признава се/не се признава“; окончателен
резултат „признава се/не се признава“; форма
на оценяването; особени прояви по време на
проверката; текст „Комисия“; собствено, бащино, фамилно име и подпис на председателя
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на комисията и на членовете на комисията;
собствено, бащино, фамилно име и подпис
на директора/ръководителя на институцията;
кръгъл печат на институцията; указания за
попълване на протокола.
(3) Протоколът се подписва от председателя
и членовете на изпитната комисия и се предава на директора заедно с изтегления билет/
практическото задание, писмената или практическата работа. Председателят на комисията
се подписва и в края на първата страница.
(4) Протоколът се ползва по образец в
електронен вид. Всяка страница се разпечатва.
Директорът/ръководителят на институцията
подписва края на всяка страница, полага се
кръглият печат на институцията.
(5) Протоколът се съхранява в портфолиото
на лицето със срок постоянен.“
§ 8. Създава се чл. 37:
„Чл. 37. (1) Протоколът за съпоставяне
се ползва при процедурите по валидиране,
за съпоставяне на представените от лицето
доказателства за придобити чрез неформално
обучение или самостоятелно учене професионални знания, умения и компетентности
с резултатите от ученето в държавното образователно изискване за придобиване на
квалификация по професия. Протоколът се
попълва от комисията за установяване на
придобитите професионални знания, умения
и компетентности, заявени за валидиране от
лицето.
(2) Протоколът за съпоставяне е с номенклатурен номер 3-77. Състои се от страници
със следните реквизити:
1. страница – наименование на министерството; вид, наименование и местонахождение
на институцията; наименование на документа
„Протокол за съпоставяне“; номер и дата на
протокола, текст: „Днес (попълва се датата)
комисия, назначена със заповед № (попълва
се номерът) на директора/ръководителя на
институцията от (попълва се датата на издаване на заповедта) в състав“; попълват се
трите имена на председателя и членовете на
комисията; текст: „започна процедура за съпоставяне на представените от лицето“ (попълват
се трите имена), входящият номер и дата на
заявлението на лицето“; текст: „доказателства
за придобити чрез неформално обучение или
самостоятелно учене професионални знания,
умения и компетентности по“; наименованието
на частта от професията (ако се валидира такава); кода и наименованието на професията и
специалността; текст „с резултатите от ученето
в държавното образователно изискване (ДОИ)
за придобиване на квалификация по професията (наименование на наредбата; номер и
дата на наредбата; броя и датата на „Държавен
вестник“, в който е обнародвана наредбата);
подписи на председателя на комисията и на
директора/ръководителя; кръгъл печат;
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2. страница – антетка с хоризонтален ред
с текст „компетентност №“ и възможност
за вписване на пълното наименование на
компетентността по ДОИ за придобиване на
квалификация по професия; хоризонтален
ред с номерация на колоните; отдолу осем
колони със следните наименования: номер по
ред; наименование на резултата от ученето
по ДОИ; номер по ред от съдържанието на
портфолиото на лицето и вид на доказателството; съответствие на доказателството с
резултата от ученето по ДОИ; решение на
комисията: „признава се“/„не се признава“;
предложение на комисията за допълнително
обучение – „по теория“/„по практика“; форма
на проверката за установяване на резултатите от допълнителното обучение (теоретичен
тест; отговор на въпрос; решаване на казус;
есе, практическо изпитване, др.); решение на
комисията след установяване на резултата от
допълнителното обучение чрез изпитване:
„признава се“/„не се признава“;
3. страница – антетка с колони с № 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 и 8; под антетката се вписва решение на комисията, представено в антетка
с три реда и две колони: първи ред, първа
колона – място за отбелязване със знак „Х“
и текст „компетентността се признава“; втори ред, първа колона – място за отбелязване
със знак „Х“ и текст „компетентността не се
признава“; втори ред, втора колона – място за
отбелязване със знак „Х“ и текст „резултатът/
ите от ученето № ... се признава/т“; трети
ред, втора колона – място за отбелязване със
знак „Х“ и текст „резултатът/ите от ученето
№... не се признава/т; собствено, бащино,
фамилно име и подпис на председателя и на
членовете на комисията; дата на приключване
на протокола; собствено, бащино и фамилно
име на директора/ръководителя на институцията; подпис и кръгъл печат на институцията;
указания за попълване.
(3) Протоколът за съпоставяне се ползва
по образец в електронен вид. Всяка страница
се разпечатва, при необходимост в антетката
на втора страница може да се добавят допълнителни редове.
(4) Протоколът за съпоставяне се съхранява
в портфолиото на лицето със срок постоянен.“
§ 9. Създава се чл. 41а:
„Чл. 41а. (1) Протоколът за оценките от
изпитите за признаване на професионална
квалификация се попълва от комисията за
полагане на държавни изпити за признаване
на професионална квалификация и на изпити
за признаване на професионална квалификация по част от професията. В протокола се
вписват окончателните оценки от проведените
изпити (по теория и по практика) за придобиване на професионална квалификация
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от лице, което валидира знания, умения и
компетентности, придобити чрез неформално
обучение и самостоятелно учене.
(2) Протоколът е с номенклатурен номер
3-81Г. Състои се от страници със следните
реквизити:
1. страница – наименование на министерството; вид, наименование и местонахождение
на институцията; наименование на документа
„Протокол за оценките от изпити за придобиване на професионална квалификация“ с
оставено място за изписване на вида на изпита, ако изпитът е държавен; номер и дата
на протокола; текст: „Днес, ...... г., комисия,
назначена със Заповед № ...... от ..... г. на
директора/ръководителя на институцията в
състав:“; собствено, бащино и фамилно име
на председателя и на членовете на комисията;
текст: „проведе заседание за вписване на оценките на лицето (с оставено място за записване
на собственото, бащиното и фамилното име
на лицето)“; вх. № на заявлението за включване в процедури по валидиране; текст: „от
проведените (с оставено място за вписване
вида на изпитите, ако са държавни) изпити за
придобиване на професионална квалификация
по … (оставено място за вписване на пълното
наименование на частта от професията, ако
се валидира такава), професия … (с оставено
място за попълване на кода и пълното наименование на професията и специалността)“;
подписи на председателя на комисията и на
директора/ръководителя на институцията;
кръгъл печат на институцията;
2. страница – текст: „Комисията вписа
следните оценки от изпитите:“; антетка с колони със следните наименования: собствено,
бащино и фамилно име на лицето; оценка от
изпита по теория с думи и с цифра; оценка от
изпита по практика с думи и с цифра; текст:
„Комисията реши: Признава професионална
квалификация по част от професията …..;
оставено място за попълване на пълното
наименование на частта от професията, ако
се валидира такава; оставено място за попълване на кода и пълното наименование на
професията и специалността; текст: „Признава
…., оставено място за попълване с думи на
степента на професионална квалификация по
професия …….; оставено място за попълване
на кода и пълното наименование на професията и специалността“; текст: „Комисия за
признаване на професионална квалификация:“,
трите имена и подписи на председателя и членовете на комисията; трите имена и подпис
на директора/ръководителя на институцията;
кръгъл печат на институцията; указания за
попълване.
(3) Протоколът се води от председателя
на комисията и се предава на директора/
ръководителя на институцията.
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(4) Протоколът се ползва по образец в
електронен вид. Всяка страница се разпечатва
и се подписва от председателя на комисията
и от директора/ръководителя. Заверява се с
кръглия печат на институцията.
(5) Протоколът се съхранява в портфолиото
на лицето със срок постоянен.“
§ 10. В чл. 44, ал. 2, т. 1 след думите „(част
от професия, актуализиране, разширяване на
професионалната квалификация);“ се добавя
„наименование на курса;“, а думите „срок на
обучение“ се заменят с „продължителност
…..часа“.
§ 11. Създава се чл. 44а:
„Чл. 44а. (1) Удостоверение за валидиране
на професионална квалификация по част от
професията се издава на лице, за което са
установени и са признати част от единиците
резултати от учене, включени в държавното
образователно изискване за придобиване на
квалификация по професия, и лицето е положило успешно изпити за придобиване на
квалификация по част от професията.
(2) Удостоверението за валидиране на професионална квалификация по част от професията е с номенклатурен номер 3-37В. Състои
се от две страници със следните реквизити:
1. първа страница – наименование на държавата по Конституция; наименование на министерството/агенцията; вид, наименование
и местонахождение на училището, центъра
за професионално обучение; наименование
на документа „удостоверение за валидиране
на професионална квалификация по част от
професия“; регистрационен номер; дата на
издаване; данни за притежателя на документа:
трите имена, ЕГН, ЛНЧ, друг идентификационен номер, месторождение, гражданство;
текст: „Признати професионални знани я,
умения и компетентности по“; празно място
за вписване на пълното наименование на
частта от професията; код и пълното наименование на професията и на специалността;
текст: „съгласно държавното образователно
изискване за придобиване на квалификация,
Наредба…“; номер и дата на наредбата, броя
и годината на обнародване в „Държавен
вестник“; текст: „Оценки от изпитите за
признаване на професионална квалификация
по част от професията съгласно протокол на
комисията № … от ….г.“; оценките от изпитите
по теория и по практика с думи и с цифри;
име, фамилия и подпис на председателя на
комисията за полагане на изпитите за признаване на професионална квалификация и на
директора/ръководителя; кръгъл печат; текст:
„Не дава право за продължаване на образованието“; текст: „Оценките са по шестобалната
система, при която най-високата е отличен
6, а най-ниската положителна – среден 3“;
текст: „притежателят на настоящото удостоверение ползва правата на лицата, получили
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удостоверение за професионално обучение по
чл. 38, ал. 3 от Закона за професионалното
образование и обучение“;
2. втора страница – текст: „Справка за
признатите знания, умения и компетентности“ за частта…“; празно място за попълване на пълното наименование на частта
от професията; код и пълно наименование
на професията и специалността; текст: „от
Списъка на професиите за професионално
образование и обучение, утвърден със Заповед
№…. от ….г. на министъра на образованието
и науката към започване на процедурата по
валидиране; празни редове за попълване на
признатите резултати от ученето/знания, умения, компетентности съгласно ДОИ; подпис
на директора/ръководителя на институцията;
кръгъл печат на институцията.
(3) Удостоверението за валидиране на
професионална квалификация по част от
професията е отпечатано на хартия, защитена
с неутрален воден знак.
(4) Удостоверението за валидиране на
професионална квалификация по част от
професията се регистрира в определената регистрационна книга за издадените документи
за призната професионална квалификация
по част от професията и се описва в личния
картон на лицето.
(5) Дубликат на удостоверението за валидиране на професионална квалификация по
част от професията се издава след подадена
молба от притежателя на оригинала в случаите, когато оригиналният документ е изгубен,
унищожен или станал негоден за ползване.
Дубликатът на удостоверението за валидиране
на професионална квалификация по част от
професията се издава върху оригинална бланка
на удостоверението, като в горния десен ъгъл
на бланката институцията с главни букви
отпечатва текст: „дубликат“, под който се
полагат подпис на директора/ръководителя и
кръглият печат на институцията. Дубликатът
се регистрира в регистрационната книга за
издадените дубликати на документи за завършена степен на образование или придобита
квалификация и се описва в личния картон
на лицето.
(6) Удостоверението за валидиране на
професионална квалификация по част от
професията/дубликатът на удостоверението
се съхранява от притежателя.“
§ 12. Създава се чл. 52б:
„Чл. 52б. (1) Свидетелство за валидиране
на професионална квалификация се издава на
лице, за което са установени всички единици
резултати от ученето, включени в държавното образователно изискване за придобиване
на квалификация по професия, и което е
положило успешно държавните изпити за
придобиване на квалификация по професия.
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(2) Свидетелството за валидиране на професионална квалификация е с номенклатурен
номер 3-54В, състои се от корица – твърда
подвързия, и четири страници. Има следните
реквизити:
1. корица – наименование на държавата по
Конституция; наименование на документа –
„свидетелство за валидиране на професионална
квалификация“;
2. първа страница – държавен герб; наименование на държавата по Конституция;
наименование на министерството/агенцията;
наименование на документа „Свидетелство
за валидиране на професионална квалификация“; наименование и местонахождение
на институцията;
3. втора страница – снимка на притежателя; кръгъл печат; личен подпис; наименование
на документа „Свидетелство за валидиране
на професионална квалификация“; серия;
номер; регистрационен номер; дата на издаване; данни за притежателя на документа:
собствено, бащино и фамилно име, ЕГН,
ЛНЧ, друг идентификационен номер, месторождение, гражданство; текст: „Призната
…….... степен на професионална квалификация по“ (квалификационната степен се
вписва с думи); празно място за попълване
на кода и пълното наименование на професията и специалността съгласно Списъка на
професиите за професионално образование
и обучение; текст: „Оценки от държавните
изпити за признаване на квалификация по
професията съгласно протокол на комисията
№ …./…..г.“; оценките от държавните изпити за
признаване на професионална квалификация
по теория и по практика, оценки с думи и с
цифри; празни редове за вписване темата на
дипломната работа и оценката от защитата
є с думи и цифри или вида на практическия
изпит съгласно държавните образователни
изисквания за придобиване на квалификация
по професии и оценката с думи и цифри; име,
фамилия и подпис на председателя на комисията за полагане на изпити за признаване на
професионална квалификация; име, фамилия
и подпис на директора/ръководителя на институцията; кръгъл печат на институцията;
текст: „Не дава право за продължаване на
образованието“; текст: „Най-ниската степен
на професионална квалификация е първа“;
текст: „Оценките са по шестобалната система, при която най-високата е отличен 6, а
най-ниската положителна – среден 3“; текст:
„Притежателят на настоящото свидетелство
ползва правата на лицата, получили свидетелство за професионална квалификация по
чл. 38, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение“;
4. т ре та с т ра н и ца – т екс т: „Признат и
знания, умения и компетентности“ по про-
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фесия; празно място за попълване на кода
и пълното наименование на професията и
специалността; текст: „съгласно държавното
образователно изискване за придобиване на
квалификация по професия, Наредба № … от
дата ...., обнародвана в „Държавен вестник“,
бр. …. от дата ….“, празни редове за попълване
на компетентностите, включени в държавното образователно изискване за придобиване
на квалификация по професията; подпис на
директора/ръководителя на институцията;
кръгъл печат на институцията;
5. четвърта страница – празни редове за
попълване на компетентностите, включени
в държавното образователно изискване за
придобиване на квалификация по професията; име, фамилия и подпис на директора/
ръководителя на институцията; кръгъл печат
на институцията.
(3) С ви де т елс т во т о за ва л и д и ра не на
професионална квалификация е отпечатано
на хартия с неутрален воден знак. Фонът на
втора, трета и четвърта страница съдържа
защитна мрежа с държавен герб.
(4) Свидетелството за валидиране на професионална квалификация се регистрира в
определената за регистриране на свидетелства
за валидиране на професионална квалификация регистрационна книга за издадените
документи за завършена степен на образование
или придобита професионална квалификация
и се описва в личния картон на лицето.
(5) Сви дет елс т во т о за п рофесиона л на
квалификация се съхранява от притежателя.“
§ 13. Създава се чл. 54а:
„Чл. 54а. (1) Дубликат на свидетелство за
валидиране на професионална квалификация
се издава по подадена молба на лицето – притежател на оригинала, в случаите, когато
оригиналният документ е изгубен, унищожен
или станал негоден за ползване.
(2) Дубликат на свидетелство за валидиране
на професионална квалификация се издава от
институцията, издала оригиналния документ,
а в случаите, когато институцията е закрита –
от институцията, приела архива на закритата.
(3) Дубликатът на свидетелството за валидиране на професионална квалификация е
с номенклатурен номер 3-54Г. Състои се от
корица – твърда подвързия, и четири страници.
Има следните реквизити:
1. корица – наименование на държавата по
Конституция; наименование на документа –
„свидетелство за валидиране на професионална
квалификация“;
2. първа страница – държавен герб; наименование на държавата по Конституция;
наименование на министерството/агенцията;
наименование на документа „свидетелство за
валидиране на професионална квалификация“;
наименование и местонахождение на институ-
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цията, която издава дубликата; наименование
и местонахождение на институцията, издала
оригинала;
3. втора страница – снимка на притежателя;
кръгъл печат; личен подпис; наименование
на документа „свидетелство за валидиране на
професионална квалификация“; серия; номер;
регистрационен номер и дата на издаване на
дубликата; текст: „Дубликат на свидетелство
за валидиране на професионална квалификация“; серия, номер и регистрационен номер на
оригинала на документа; данни за притежателя
на документа: собствено, бащино и фамилно
име, ЕГН, ЛНЧ, друг идентификационен номер,
месторождение, гражданство; наименование
на инстит у ци ята, текст: „Призната ……....
степен на професионална квалификация по“
(квалификационната степен се вписва с думи);
празно място за попълване на кода и пълното
наименование на професията и на специалността съгласно Списъка на професиите за
професионално образование и обучение; текст:
„Оценки от държавните изпити за признаване
на квалификация по професията, съгласно
протокол № …./…..г.“; празно място за вписване на оценките от държавните изпити за
признаване на професионална квалификация
по теория и по практика, оценки с думи и с
цифри; празни редове за вписване темата на
дипломната работа и оценката от защитата
є с думи и цифри или вида на практическия
изпит съгласно държавните образователни
изисквания за придобиване на квалификация
по професии и оценката с думи и цифри; име,
фамилия и подпис на председателя на комисията за полагане на изпити за признаване
на професионална квалификация; име, фамилия и подпис на директора/ръководителя на
институцията; кръгъл печат; текст: „Не дава
право за продължаване на образованието“;
текст: „Най-ниската степен на професионална
квалификация е първа“; текст: „Оценките са
по шестобалната система, при която най-високата е отличен 6, а най-ниската положителна – среден 3“; текст: „Притежателят на
настоящото свидетелство ползва правата на
лицата, получили свидетелство за професионална квалификация по чл. 38, ал. 2, т. 2 от
Закона за професионалното образование и
обучение“;
4. трета страница – текст: „Признати знания, умения и компетентности“ по професия;
празно място за попълване на кода и пълното
наименование на професията и специалността;
текст: „съгласно държавното образователно
изискване за придобиване на квалификация
по професия, Наредба № … от дата ...........,
обнародвана в „Държавен вестник“, бр. ….
от дата ….“, празни редове за попълване на
компетентностите, включени в държавното
образователно изиск ване за придобиване
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на квалификация по професията; подпис на
директора/ръководителя на институцията;
кръгъл печат;
5. четвърта страница – празни редове за
попълване на компетентностите, включени
в държавното образователно изискване за
придобиване на квалификация по професията; име, фамилия и подпис на директора/
ръководителя на институцията; кръгъл печат.
(4) Дубликатът на свидетелството за валидиране на професионална квалификация е
отпечатан на хартия с неутрален воден знак.
Фонът на втора, трета и четвърта страница
съдържа защитна мрежа с държавен герб.
(5) Дубликатът на свидетелството за валидиране на професионална квалификация се
регистрира в определената за регистриране
на дубликати регистрационна книга за издадените документи за завършена степен на
образование или придобита професионална
квалификация и се описва в личния картон
на лицето.“
§ 14. В чл. 65, ал. 2, т. 2, чл. 66, ал. 2, т. 3
и чл. 67, ал. 2, т. 2 думата „ЕГН“ се заменя
с „дата на раждане“.
§ 15. В чл. 76 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се ал. 1:
„(1) Центровете за професионално обучение
водят документите по чл. 4, т. 2, 5, 6, 28, 30,
31, 32, 37, 57, 58, 74, 75, 76, 77, 78 и 79.“
2. Досегашният текст става ал. 2 и в него
думите „по чл. 4, т. 40, 48, 49, 50, 51 и 52“ се
заменят с „по чл. 4, т. 40, 48, 49, 50, 51, 52,
80, 81 и 82“.
§ 16. В чл. 81 се създава ал. 7:
„(7) Документите извън посочените в ал. 1,
които се издават на децата или учениците, за
да удостоверят факти с правно значение за
тях, се попълват на компютър или пишеща
машина.“
§ 17. Създава се чл. 81б:
„Чл. 81б. (1) По искане на лице, което
изтърпява наказание лишаване от свобода,
се издава удостоверение за завършен клас,
удостоверение за начален етап на основно
образование или свидетелство за основно
образование, съответно техни дубликати.
Искането се отправя до директора на училището, където лицето е учило, чрез директора
на училището към мястото за лишаване от
свобода или чрез началника на затвора/поправителния дом.
(2) При регистриране на издадения документ
по ал. 1 в съответната регистрационна книга в
колоната за подпис се отбелязват изходящият
номер и датата на писмото, с което документът
е изпратен на лицето, направило искането.
(3) Директорът на училището към мястото
за лишаване от свобода или началникът на
затвора/поправителния дом уведомява писме-
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но директора на училището, издал документа, за неговото получаване от лицето, което
изтърпява наказание лишаване от свобода.“
§ 18. В чл. 86 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Протоколът по ал. 2 се изготвя в четири
екземпляра – за приемащата, за предаващата
страна, за РИО/Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО)
и за МОН. В 10-дневен срок от изготвянето
на протокола предаващата страна представя
в МОН екземпляр, предназначен за него, а
приемащата съответно:
1. в РИО – ако е училище;
2. в НАПОО – ако е център за професионално обучение.“
2. В ал. 5 изречение първо се изменя така:
„Със заповед на ръководителите на институциите, на началника на РИО/председателя на
НАПОО и на министъра на образованието и
науката се определя мястото на съхранение
на приемателно-предавателния протокол за
документи с фабрична номерация.“
§ 19. В чл. 87 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В срок до 30 април единият от екземплярите на отчета заедно с копие на протокола
за унищожаване на документи с фабрична
номерация се представя от училището в РИО,
а от центъра за професионално обучение – в
НАПОО“.
2. В ал. 4 след думата „РИО“ се добавя
„съответно на председателя на НАПОО“.
§ 20. В чл. 90 ал. 2 се изменя така:
„(2) Освободени от графично оформление са
документите по чл. 4, т. 1 – 4, 8, 9, 17, 25 – 37,
59 и 67, чл. 32а, 34а, 35а, 36а, 37, 41а, 42, 44а,
52б, 54а, 70, 75, чл. 77, ал. 1, т. 1 и 3, ал. 2 и
3 и по чл. 80а, 80б, 80в, 80г, 80д и 80е.“
§ 21. Създава се чл. 94:
„Чл. 94. Заявяването на документите от
задължителната документация, които се водят
и издават от центровете за професионално
обучение, се извършва чрез Националната
агенция за професионално образование и
обучение.“
§ 22. Приложение № 5 към чл. 87, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение № 5
към чл. 87, ал. 2

...............................................................................................................................................................................
(пълно наименование на институцията)
гр.(с.) ...................................., община ..............................., област ....................................................................
ОТЧЕТ
на документите с фабрична номерация
Днес, .............................., комисия, назначена със Заповед № ............. от.................. на директора/
ръководителя, в състав:
Председател: .......................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
Членове: 1. .......................................................................................................................................................... ,
(собствено, бащино и фамилно име)
2. ......................................................................................................................................................... ,
(собствено, бащино и фамилно име)
на заседание отчете документите с фабрична номерация за учебната ......................................, както
следва:
Таблица № 1
НоЗаявка
менкланаиме- брой
туноварен
ние на
№
документа
1

2

3

Получени
серия

от
№...

до
№...

4

5

6

Издадени За унищожапо регисване
трационброй
анули- годни
на книга
рани (брой)
(брой)
(брой)

7

8

9

10

Общ брой унищожени
К11=К9+К10
(брой)

Остатък
дубликати
(брой)

11

12
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Таблица № 2

Но- Наиме- Получени от други институмен- нование
ции
кла- на докусерия от № до №
брой
тумента
рен
№
1

2

За унищожаване
Издадени по
регисанулирани годни
траци(брой)
(брой)
онна
книга
(брой)

Общ брой
унищожени
К10=К8+К9
(брой)

Остатък
дубликати
(брой)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Таблица № 3
Номенклатурен
№

Наименование на документа

Предадени на други институции
серия

от №

до №

брой

1

2

3

4

5

6

Налични бланки на дубликати:

Таблица № 4

Година

Номенклатурен
№

Наименование
на дубликата

Брой

Серия

Описание на фабричните номера на
наличните дубликати

1

2

3

4

5

6

х

х

Общо налични

х

х

Комисия: Председател: ............................
(подпис)

Членове: 1. ........................................
(подпис)
2. ........................................
(подпис)

Директор: ................................................
(подпис и печат)“

2122

Министър:
Тодор Танев

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за отменяне на Наредба № 2409 от 2004 г. за изискванията относно тарифите за редовни и чартърни въздушни превози (ДВ, бр. 106 от 2004 г.)
Параграф единствен. Отменя се Наредба № 2409 от 2004 г. за изискванията относно тарифите
за редовни и чартърни въздушни превози (ДВ, бр. 106 от 2004 г.).
Министър:
Ивайло Московски
1937
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-32
от 27 февруари 2015 г.
Във връзка с възникнала необходимост от реконструкция на въздушни електропроводи 20 kV
„Преславец“ (отклонение В и К Симеоновград),
20 kV „Свинекомплекса“ и 110 kV „Пясъчево – Малево“ в землището на с. Преславец при пресичането им с трасето на изграждащата се жп линия
Димитровград – Харманли на основание § 52, ал. 2
ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 98 от 2014 г.), § 52, ал. 1 и 2
ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 66 от 2013 г.) и чл. 134, ал. 2
във връзка с ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 129, ал. 3 и
4, чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 64, ал. 5 и чл. 75, ал. 1 ЗУТ
(в редакцията им преди изменение и допълнение
на ЗУТ – ДВ, бр. 66 от 2013 г.) и при условията
на чл. 60, ал. 1 АПК предвид обстоятелството, че
обектът е част от Фаза 4.1. „Реконструкцията и
електрификацията на железопътната линия Димитровград – Свиленград“, представляваща обособена
част от обект „Реконструкция и електрификация на
железопътната линия Пловдив – Свиленград – турска граница/гръцка граница и оптимизиране на
трасето за скорост 160 км/ч“, обявен за обект с
национално значение съгласно Решение № 687 от
25.08.2004 г. на Министерския съвет, заявление на
Държавно предприятие „Национална компания
„Железопътна инфраструктура“ с изх. № 2674 от
23.01.2015 г. (вх. № АУ14-1 от 23.01.2015 г.); Заповед
№ РД-02-14-458 от 14.05.2013 г. на министъра на
регионалното развитие за изработването на проект
за изменение на действащия парцеларен план за
Фаза 2. Участък „Първомай – Свиленград – турска/гръцка граница“, одобрен със Заповед № РД02-14-382 от 26.06.2006 г. на заместник-министъра
на регионалното развитие и благоустройството;
извършено съобщаване на изработения проект
със съобщение в „Държавен вестник“, бр. 46 от
2013 г., по реда на чл. 128, ал. 2 ЗУТ и издаден
констативен протокол от 19.08.2013 г. на Община
Харманли, удостоверяващ, че не са постъпили
възражения по проекта за ИПП; съгласуване с
протокол № 9 от 5.06.2013 г. на ОбЕСУТ – Община
Харманли; писмо № ЕО-31 от 9.09.2013 г. на Министерството на околната среда и водите (МОСВ),
Решение на КЗЗ-21 от 2.12.2014 г. на Комисията за
земеделските земи при Министерството на земеделието и храните, съгласие с писмо-становище
№ 33-НН-205 от 12.03.2013 г. на Министерството
на културата и съгласувана графична част, здравно заключение-становище № 77 от 9.09.2013 г. на
Регионалната здравна инспекция – Хасково, при
Министерството на здравеопазването, съгласуване
със: „НЕК“ – ЕАД, с № 26-299-4 от 25.07.2013 г.,
„Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД, с
писмо № ПМО-1158 от 12.02.2015 г., „ЕВН България

Електроразпределение“ – АД – КЕЦ Харманли, с
писмо № Х32-152 от 7.10.2013 г., „В и К“ – ЕООД,
Хасково, с писмо № 1996 от 7.11.2013 г., „Ситигаз
България“ – ЕАД, с писмо № СП-227 от 30.09.2013 г.
и Решение от протокол № УПНЕИПГ-01-02-03 от
12.02.2015 г. на Националния експертен съвет по
устройство на територията и регионална политика
(НЕСУТРП) одобрявам проект за изменение на
подробен устройствен план – парцеларен план
за реконструкция на съществуващи ВЛ 20 kV и
110 kV на територията на землището на с. Преславец, община Харманли, област Хасково, част
от обект: „Реконструкция и електрификация на
жп линията Димитровград – Свиленград“; Фаза
4.1. „Реконструкция и електрификация на железопътната отсечка Димитровград – Харманли“,
съгласно приетите и одобрени текстови и графични
части, представляващи неразделна част от тази
заповед, разпореждам предварително изпълнение
на заповедта на основание чл. 60, ал. 1 АПК, за
да се защитят особено важни държавни и обществени интереси.
Мотиви
1. Избягване на закъснение на изпълнението
на обекта в определения срок не по вина на изпълнителя, което да създаде риск от финансови
загуби за българската страна поради искове от
страна на изпълнителя и неусвояване на отпуснатата от Европейския съюз финансова помощ
в определения срок.
2. Към настоящия момент са проведени всички
необходими конкурсни процедури в съответствие
с изискванията на Европейската комисия и са
избрани изпълнители за извършване на строителните дейности и строителния надзор по време
на строителството. Договорът за изпълнение на
проекта е обвързан с поети договорни задължения и реализацията на проекта е част от общия
график за работа.
3. За да се избегнат значими финансови щети за
държавата при забавяне изпълнението на проекта.
Предварителното изпълнение може да се обжалва пред Върховния административен съд в
3-дневен срок от обнародването на заповедта в
„Държавен вестник“ чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“ чрез Министерството
на регионалното развитие и благоустройството.
Министър:
Л. Павлова
1986
ЗАПОВЕД № РД-02-15-46
от 19 март 2015 г.
С оглед необходимостта от осигуряване на
транзитния трафик по Общоевропейски транспортен коридор № ІV в границите на Република
България и допълнително изложени фактически
мотиви, описани в обяснителните записки към
проекта за изменение на одобрения парцеларен
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план, на основание § 52, ал. 2 и 4 от преходните
и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство
на територията (ПЗРЗИДЗУТ – ДВ, бр. 98 от
2014 г.), чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2
във връзка с ал. 1, т. 3 и чл. 129, ал. 3, т. 2 и ал. 4
ЗУТ (в редакцията преди изменение и допълнение
на ЗУТ (ДВ, бр. 98 от 2014 г.), чл. 110, ал. 1, т. 5 и
чл. 128, ал. 2, 5, 6 ЗУТ; писмо на Агенция „Пътна
инфраструктура“ с изх. № 04-16-230 от 18.02.2015 г.;
Заповед № РД-02-15-142 от 4.11.2014 г. на заместник-министъра на регионалното развитие за разрешаване изработването на проект за изменение
на подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП); съобщаване на проекта за изменение
на ПУП – ПП със съобщения в „Държавен вестник“, бр. 96 от 21.11.2014 г., бр. 97 от 25.11.2014 г.
и бр. 100 от 5.12.2014 г.; констативен протокол от
6.01.2015 г. от Община Дупница, констативен акт
от 14.01.2015 г. от Община Кочериново, служебна
бележка от 14.01.2015 г. от Община Бобошево
и констативен акт от 9.02.2015 г. от Община
Благоевград за постъпили възражения; Решение
№ 1-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта
от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда на Министерството на околната
среда и водите (МОСВ); Решение № ЕО-1/2015 г.
за преценяване на необходимостта от извършване
на екологична оценка на МОСВ; писма с изх.
№ 12-00-182 от 30.01.2015 г., № ЕО-1 от 2.02.2015 г. и
№ ЕО-1 от 9.03.2013 г. на МОСВ; Решение № КЗЗ03 от 5.02.2015 г. на Комисията за земеделските
земи за промяна предназначението на земеделски
земи за неземеделски нужди и утвърждаване на
площадки и трасета за проектиране на обекти в
земеделски земи; становища изх. № ЗЗ-НН-1176
от 20.10.2014 г. и № ЗЗ-НН-1229 от 3.11.2014 г. на
Министерството на културата; становище рег.
№ ПО-7125 от 8.10.2014 г. на Главна дирекция
„Пожарна безопасност и защита на населението“;
писмо рег. № ДС-46345, екз. № 2 от 31.10.2014 г.
от Министерството на вътрешните работи – дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“; становище рег. № 05-00-55 от
3.11.2014 г. от Министерството на отбраната на
Република България; писмо изх. № ЦУ-ПМО-6101
от 27.10.2014 г. от „Електроенергиен системен
оператор“ – ЕАД; писмо изх. № CD-DOC-9829(1)
от 13.10.2014 г. от „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД; писмо изх. № ВК-01-286 от 13.10.2014 г.
от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – Благоевград; писмо изх. № АД-12-09-14-3
от 05.02.2015 г. от „Напоителни системи“ – ЕАД,
Централно управление; становище с изх. № 1665
от 19.11.2014 г. на „Водоснабдяване и канализация Дупница“ – ЕООД; становище изх. № 1231
от 3.10.2014 г. от „Кюстендилска вода“ – ЕООД;
писмо с изх. № ТО-22-270 от 13.10.2014 г. от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Благоевград;
писмо с изх. № БТГ 24-00-4023 от 28.10.2014 г. от
„Булгартрансгаз“ – ЕАД; писмо с изх. № ЖИ-32958
от 24.10.2014 г. от ДП „Национална компания
Железопътна инфраструктура“; съгласувателно
писмо с рег. № 0094-3355 от 10.10.2014 г. от Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи
и информационни системи“; писмо с рег. индекс
12-00-28 от 14.01.2015 г. от „Българска телекому-
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никационна компания“ – АД; писмо с изх. № 6389
от 15.10.2014 г. от „Мобилтел“ – ЕАД, София;
съгласувателно писмо № TI 36472 от 10.10.2014 г.
от „Космо България Мобайл“ – ЕАД; становище
с изх. № В-ИД-12 от 6.02.2015 г. на „Вестител
БГ“ – АД; съгласувателно писмо с изх. № 926
от 5.02.2015 г. от „Кабел Сат – Запад“ – ООД;
Протокол № УПНЕИПГ-01-02-05 от 26.02.2015 г.
от Националния експертен съвет по устройство
на територията и регионална политика при Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Решение на Министерския съвет
№ 250 от 25.04.2013 г., с което обектът е определен
за национален и с национално значение, одобрявам
проект за изменение на ПУП – ПП за обект: АМ
„Струма“ ЛОТ 2 „Дупница – Благоевград“ от км
322+000 до км 359+483.52, одобрен със Заповед
№ РД-02-14-413 от 29.04.2013 г., в участъците:
• от км 322+000 до км 325+500;
• от км 328+800 до км 330+000;
• от км 341+060 до км 341+200;
• от км 350+340 до км 359+483.52;
• от км 330+000 до км 332+960 – изместване
трасето на автомагистралата,
съгласно приетите и одобрени текстови и
графични части, представляващи неразделна
част от заповедта.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
є чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.

2170

Министър:
Л. Павлова

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 105
от 26 февруари 2015 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 1, чл. 32, ал. 3 ЗПСК и чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА Столичният общински съвет
реши:
1. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация чрез
публичен търг за следните обекти: магазин № 3,
София, ж.к. Левски – Зона В, бл. 6, вх. Г, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“,
с акт № 2716 от 27.10.2014 г. за поправка на АОС
№ 0286 от 16.06.1997 г. и сграда с идентификатор
65601.5479.686.4, с. Световрачене, ул. Здравец 2,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Нови Искър“, с АОС № 3893 от 11.07.2014 г., със
съответното им право на строеж.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обектите, сключването на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обектите.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация сключването на приватизационните сделки
за обектите.
Председател:
Е. Герджиков
1965
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РЕШЕНИЕ № 106
от 26 февруари 2015 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 1, чл. 32, ал. 3 ЗПСК и чл. 21, ал. 1,
т. 8 ЗМСМА Столичният общински съвет реши:
1. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация чрез
публичен търг за следните обекти: УПИ VI-329,
330, кв. 103, м. Гео Милев, София, ул. Елисавета
Багряна 18, обособена част от имуществото на
„Софийски имоти“ – ЕАД, с АОС № 01030 от
13.12.2001 г. и самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 02659.2193.849.1.8, представляващ
магазин и сутерен, гр. Банкя, ул. Александър
Стамболийски 30, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Банкя“, с АОС № 993 от
27.08.2013 г. и АОС № 7 от 3.09.2014 г., със съответното право на строеж.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обектите, сключването на договори за дялово участие, за наем, за
съвместна дейност, обезпечаване на вземания и
сключване на договори за кредити, отнасящи се
до обектите.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация сключването на приватизационните сделки
за обектите.
Председател:
Е. Герджиков
1966

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1673
от 13 март 2015 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 740 от 6.11.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 28.04.2015 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков
6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на поземлен имот с идентификатор 68134.1380.2117 (в УПИ I – „За чисто
производство, офиси и КОО“, кв. 172), София, ул.
Александър Михов 14, м. НПЗ – Военна рампазапад, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 85 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 8500 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 24.04.2015 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
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Цената на тръжната документация – 360 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
2042
РЕШЕНИЕ № 1674
от 13 март 2015 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 248 от 28.04.2014 г.,
потвърдено с Решение № 303 от 29.05.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 23.04.2015 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6,
ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажбата на УПИ I – „За подземен гараж,
магазин, ТП и озеленяване“, кв. 23, м. Хиподрума,
ул. Сотир Андонов и ул. Феликс Каниц, София,
общински нежилищен имот, стопанисван от район „Красно село“.
2. Начална тръжна цена – 510 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 20 000 лв.
4. Депозитът за участие – 51 000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 21.04.2015 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 600 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
2043
РЕШЕНИЕ № 1675
от 13 март 2015 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 595 от 22.11.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 22.04.2015 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6,
ет. 1, да се проведе публичен търг с явно надда-
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ване за продажбата на поземлен имот с пл. № 99
(обект „Двата шопа“), с. Долни Пасарел, срещу яз.
Пасарел, ул. Самоковско шосе, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Панчарево“.
2. Начална тръжна цена – 99 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 9900 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 20.04.2015 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 360 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
2044

ОБЩИНА АКСАКОВО
РЕШЕНИЕ № 55.24
от 12 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Акса
ково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – парцеларен план за проектиране на трасе за пътна
връзка за ПИ № 082007 по КВС на з-ще гр.
Игнатиево, община Аксаково, област Варна, с
дължина на трасето 68 м и териториален обхват
поземлени имоти № 082003 – нива, собственост
на „Евростроймат“ – ЕООД, ПИ № 000116 – полски път, собственост на Община Аксаково, и ПИ
№ 000112 – път IV клас, собственост на Община
Аксаково, и с площ на отнемане 171 кв. м от
имот № 000112, 32 кв.м от имот № 000116 и 414
кв. м от имот № 082003.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Административния съд – Варна.
Председател:
Св. Добрева
2022

ОБЩИНА БОБОШЕВО
РЕШЕНИЕ № 648
от 30 декември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 23 и ал. 2
ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и 2 ЗОС, чл. 6, ал. 4 от
Наредбата за реда за придобиване, управление
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и разпореждане с общинско имущество в община Бобошево и чл. 129, aл. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Бобошево, реши:
Одобрява проекта за подробен устройствен
план (ПУП) по чл. 110, ал. 1, т. 2 ЗУТ – план за
регулация (ПР) в обхват: урегулирани поземлени
имоти (УПИ), представляващи парцели № I 234,
кв. 26, УПИ № I 247, 248, 249, 250, 252, 253, 254,
255, 234, 256, кв. 17, и улицата между двата квартала – осови точки 49÷77÷76 по регулационния
план на с. Доброво, община Бобошево, област
Кюстендил. С проекта е променена дворищната
и улична регулация, както следва:
1. Образуван е нов УПИ IV 234, 256 в кв. 17 от
УПИ I 247, 248, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 234, 256.
2. Изменена е границата между новия УПИ
IV 234, 256 и УПИ III 235, 246.
3. Изменена е уличната peгулация за парцели
№ I 234, кв. 26, и III 235, 246, кв. 17, по регулационния план на с. Доброво, община Бобошево,
област Кюстендил, по черните, червените, сините, кафявите и зелените линии, букви и цифри
съгласно проекта.
Председател:
Р. Цветин
1987

ОБЩИНА ДЕВИН
РЕШЕНИЕ № 21
от 11 февруари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и ДЗО № 16 от 28.01.2015 г. на
кмета на община Девин Общинският съвет – гр.
Девин, одобрява ПУП – парцеларен план за обект
„Реконструкция на водопровод с. Стоманено,
община Девин“.
Председател:
Мл. Исаев
1922

ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК
РЕШЕНИЕ № 731
от 13 февруари 2015 г.
На основание чл. 21, а л. 2 и а л. 1, т. 11
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Долни чифлик, одобрява проект на
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за трасето на ел. провод за ПИ 713016
по КВС на гр. Долни чифлик.
Председател:
Р. Исмаилов
1963
РЕШЕНИЕ № 732
от 13 февруари 2015 г.
На основание чл. 21, а л. 2 и а л. 1, т. 11
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и § 124
ПЗРЗИДЗУ Т Общинският съвет – гр. Долни
чифлик, одобрява проект на план за регулация
(ПР) – парцеларен план (ПП) за ПИ 000362 по
КВС на с. Старо Оряхово.
Председател:
Р. Исмаилов
1964

С Т Р.
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ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ
РЕШЕНИЕ № 13
от 16 февруари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 1
ЗОС, Решение № 4 от 27.11.2014 г. на Общинския
експертен съвет по устройство на територията
при Община Етрополе Общинският съвет – гр.
Етрополе, реши:
Одобрява проект за изменение на подробния
устройствен план на гр. Етрополе, Софийска
област, в частта на кв. 175, а именно:
– създаване на обслужваща улица, свързваща бул. Дандевил и земите извън строителните
граници на гр. Етрополе;
– изменение на плана за регулация на УПИ
І – „Парк и спортна база“, и на УПИ ІІ – „Складова и производствена дейност и офиси“, кв. 175,
съгласно приетата графична част на проектната
документация.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Етрополе пред Административния съд – София
област.
Председател:
Хр. Андреев
1990

ОБЩИНА ЛОВЕЧ
РЕШЕНИЕ № 894
от 26 февруари 2015 г.
На основание чл. 129, ал. 1 и чл. 132, ал. 1, т. 2
ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският
съвет – гр. Ловеч, реши:
1. Одобрява представения проект за подробен устройствен план: план-схема за мрежи
и съоръжения на техническата инфраструктура – подземни кабели 20 kV от съществуващ
ТП № 4 до БКТП в кв. 33, УПИ І, и кабели НН
от БКТП дo нови стълбове НН в с. Стефаново,
община Ловеч.
2. Възлага на кмета на община Ловеч изпълнението на всички действия за правилното и
законосъобразно изпълнение на процедурите по
прилагане на влезлия в сила подробен устройствен план.
Председател:
Т. Тихолов
2053

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
РЕШЕНИЕ № 1117
от 5 март 2015 г.
На основание чл. 129, ал. 1, изр. 2 ЗУТ във
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският
съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява план за изменение на ПУП – ПЗ на
к.к. Слънчев бряг-запад в частта му за УПИ ІІ-313
в кв. 4004 по ПУП на к.к. Слънчев бряг-запад,
идентичен с имот с идентификатор 51500.507.16
по КК на гр. Несебър.
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В частта план за застрояване се променя
номерът на имота от УПИ ІІ-313 на УПИ ІІ16 в съответствие с идентификатора м у по
кадастрална карта, като същият се отрежда
„За курортно и жилищно строителство“ и се
установяват следните устройствени показатели:
плътност на застрояване=30 %, Нкорниз=15 м,
Кинт.=1,5, и минимално озеленена площ – 50 %,
в устройствена зона „Ок“.
Решението може да бъде оспорено от заинте
ресованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Бургас.
Председател:
Бл. Филипов
1962
РЕШЕНИЕ № 1124
от 5 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Несебър, реши:
Одобрява план за изменение на ПУП – ПУР
за оформяне на кръгово кръстовище меж ду
квартали 78 Б, 78 В и 76 по плана на гр. Несебър
от о.т. 351 – о.т. 449 на ул. Хан Крум до о.т. 5544
на северната крайбрежна алея в границите на
действащата улична регулация с обхват имоти с
идентификатори № 51500.502.309 и № 51500.502.306
по КК на гр. Несебър. Съществуващите платна
на уличната регулация, водещи до северната алея,
се изместват в източна посока изцяло в обхвата
на действащата улична регулация, а в пространството между трасетата на улицата и алеята се
предвижда благоустрояване и озеленяване, което
да служи за буферна зона на безопасност.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Бургас.

2173

Председател:
Бл. Филипов

ОБЩИНА ПИРДОП
РЕШЕНИЕ № 3
от 29 януари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Пирдоп, реши:
Одобрява подробен устройствен план (парцеларен план) за определяне на трасе и сервитутна
зона за изграждане на обект на техническата
инфраструктура – „Реконструкция и подмяна
на довеж дащ водопровод за питейно-битово
водоснабдяване на с. Душанци, община Пирдоп“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Пирдоп пред Административния съд – София
област.
Председател
Р. Алдева
1923
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ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 1738
от 12 февруари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, протокол № 37 на ПК „Устройство на територията и екология“ и докладна
записка изх. № ПУП 000051 от 8.01.2015 г. от кмета
на община Самоков Общинският съвет – гр. Самоков, одобрява ПУП – парцеларен план за трасе
на подземен електропровод – ниско напрежение,
до поземлен имот № 019139 в местност Под банята
от землището на с. Белчин, община Самоков.
Председател:
С. Стойчева
1931

ОБЩИНА СИЛИСТРА
РЕШЕНИЕ № 1359
от 26 февруари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 340
на Общинския експертен съвет по устройство
на територията при Община Силистра, взето
на заседание с протокол № 2 от 22.01.2015 г.,
Общинският съвет – гр. Силистра, одобрява
подробен уст ройствен план на територи ята
на община Силистра: „ПУП – план-схема за
подземна канална мрежа за оптични кабели
за нуждите на „Нетуоркс – България“ – ООД,
на територията на гр. Силистра в границите
на НА АР „Дуросторум – Дръстър – Силистра“,
охранителните зони „А“ и „Б“, териториите на
Римския легионен лагер и античните некрополи“.
Председател:
М. Димитрова
2023

ОБЩИНА ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № XLII-8
от 16 февруари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с Решение № ХХV-17
от 18.09.2013 г. и протокол № 1 от 14.01.2015 г. на
Експертния съвет по устройство на територията
при Община Ямбол Общинският съвет – гр.
Ямбол, реши:
Одобрява проект за изменение на действащия подробен устройствен план (ПУП) – план
за регулация на част от квартали 146, 165 и 166
по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона, и
терени в регулацията, източно от квартал 166 по
трасето на Път II-53 „Ямбол – Средец“, съгласно
графичната и текстовата част на документацията,
представляваща неразделна част от това решение.
На основание чл. 215 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да обжалват решението в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община Ямбол до Административния
съд – Ямбол.
Председател:
Т. Петкова
1932
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ОБЩИНА С. ГЪРМЕН,
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 713
от 30 януари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Гърмен,
област Благоевград, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план на трасе
на кабелна линия за „Външно ел. захранване на
трафопост“, намиращ се в ПИ 096035, м. Маноле
(О), землище с. Гърмен, община Гърмен, област
Благоевград.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок пред Административния съд – Благоевград.
Председател:
М. Адем
2024
РЕШЕНИЕ № 726
от 12 февруари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Гърмен,
област Благоевград, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план на трасе за
външно ел. захранване – кабел НН и водопровод от съществуваща мрежа през ПИ № 000797
и ПИ № 000825 за захранване на дърводелски
цех, намиращ се в поземлен имот № 035011, м.
Кучешотория, землището на с. Рибново, община
Гърмен, област Благоевград.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок пред Административния съд – Благоевград.
Председател:
М. Адем
2025
14. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството съобщава, че на основание
чл. 154, ал. 5 във връзка с ал. 2, т. 5 и чл. 145,
ал. 2, т. 2 ЗУТ е издадена Заповед № РС-10 от
10.03.2015 г. за допълване на Разрешение за строеж
№ РС-36 от 25.07.2011 г. за обект: АМ „Марица“
ЛОТ 2 участък „Димитровград – Харманли“ от
км 36+400 до км 70+620 – основно трасе (ДВ,
бр. 58 от 2011 г.), в обхвата на действащите
подробни устройствени планове – парцеларни
планове, одобрени със заповеди № РД-02-14-1536
от 18.07.2011 г. и № РД-02-14-1017 от 12.04.2012 г.,
със следната забележка за проектиране и изграждане на шумозащитни екрани във: 1. участък
от км 51+250 до км 52+154 (ляво); 2. участък от
км 67+326 до км 69+928 (от км 67+326 до км
68+226 – ляво, от км 68+320 до км 68+840 – дясно, от км 69+668 до км 69+928 – дясно), с допуснато предварително изпълнение по реда на
чл. 60, ал. 1 АПК. На основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ издадената заповед за допълване на разрешение за строеж подлежи на обжалване пред
Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството, а по отношение на чл. 60
АПК – в 3-дневен срок от съобщаването є.
1979
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44. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
във връзка с § 52, ал. 5 и 6 ЗИДЗУТ (ДВ, бр. 98
от 2014 г.), чл. 148, ал. 3, т. 2, буква „а“ (в редакцията преди изм. и доп. на ЗУТ – ДВ, бр. 98 от
2014 г.) и ал. 4, чл. 145, ал. 2, т. 2, буква „а“ (в
редакцията преди изм. и доп. на ЗУТ – ДВ, бр. 98
от 2014 г.) и чл. 182, ал. 2 във връзка с чл. 143,
ал. 1 и 2 и чл. 144, ал. 1 ЗУТ обявява, че е издал
Разрешение за строеж № РС-13 от 17.03.2015 г. на
„Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД, за
обект „Ремонт на ВЛ 110 kV „Преспа“ (подстанция „Северни Родопи“ – подстанция „Смолян“),
линеен строеж в землищата на община Лъки,
област Пловдив, и община Смол ян, област
Смолян, при условията на чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс. Предварителното изпълнение може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 3-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
МРРБ. Разрешението за строеж може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
чрез МРРБ в 14-дневен срок от обнародването на
съобщението в „Държавен вестник“.
2035
8. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, офис Перник,
на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление № 0508/2014/000036 от 9.03.2015 г. възлага на
„Портокал и канела“ – ЕООД, ЕИК 203344072,
адрес с. Дрен, ул. 47 № 3, ет. 3, следния недвижим
имот: едноетажна масивна сграда – сладкарница
и складови помещения, цялата със застроена
площ 370 кв. м, която сграда е построена без
строителни книжа и документи върху общинска
земя, намираща се в населената част на с. Дрен,
община Радомир, област с административен център гр. Перник, в квартал 33 по регулационния
план на селото, утвърден със Заповед № III-336
от 8.06.1964 г., при граници на сградата по скица: от две страни улици, читалище и църква, за
сумата 20 102 лв. Собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението, което
подлежи на вписване от съдията по вписванията
по местонахождението на имота.
2052
271. – Националната спортна академия „Васил Левски“ – София, на основание чл. 3, ал. 1
и 2 ЗРАСРБ и решение на Академичния съвет
обявява конкурси за академични длъжности,
както следва:
Област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт, професионално направление 7.6. Спорт
№
АкадеСпециалЗа нуждите на
мична
ност
катедра
длъжност
1.
доцент
Тежка атле- Тежка атлетика,
тика
бокс,
фехтовка и
спорт за всички
2.
доцент
Лека атлеЛека атлетика
тика
3.
доцент
Физиология Физиология и
на спорта
биохимия
4.
доцент
Футбол
Футбол и тенис
5.
доцент
Гимнастика
Гимнастика
6.
главен
Лека атлеЛека атлетика
асистент
тика
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№
7.
8.
9.
10.

Академична
длъжност
главен
асистент
главен
асистент
професор
професор
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Специалност

За нуждите на
катедра

Волейбол

Баскетбол, волейбол, хандбал
Психология, педагогика и
социология
Водни спортове
Лека атлетика

Спортна
психология

Гребане
Лека атлетика
11. професор Гимнастика
Гимнастика
12. професор Тежка атле- Тежка атлетика,
тика
бокс, фехтовка и
спорт за всички
13. професор
ТуриТуризъм, алпизъм – ори- низъм, ориентиентиране
ране и снежни
спортове
Област на висше образование 1. Педагогически
науки, професионално направление 1.3. Педагогика
на обучението по физическо възпитание
14.
главен
Теория на фиТеория на
асистент зическото въз- физическото
питание
възпитание
Всички са със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Списъкът с необходимите
документи за заемане на академични длъжности
е определен в Правилника за придобиване на
научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в Националната
спортна академия „Васил Левски“ (НСА). Документи по конкурсите се подават в Центъра за
развитие на академичния състав на НСА „Васил
Левски“, кабинет 403, ет. 4, Студентски град.
2029
317. – Нов български университет, София,
обявява конкурси за доценти: в област на висше
образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (теория и
история на литературата) – един; в област на
висше образование 8. Изкуства, професионално
направление 8.4. Театрално и филмово изкуство
(кинознание, киноизкуство и телевизия) – един,
двата със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документите се подават в
НБУ, ул. Монтевидео 21, отдел „Персонал“, офис
215, тел.: 8110235, 8110215.
1956
68. – Химикотехнологичният и металургичен
университет, София, обявява конкурси за главни асистенти по професионални направления:
4.1. Физически науки (Електрични, магнитни
и оптични свойства на кондензираната материя) – един; 4.2. Химически науки (Органична
химия) – един; 4.6. Информатика и компютърни
науки (Информатика) – един, всички със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в ХТМУ, бул. Климент Охридски 8,
сграда „А“, ет. 2, кабинет 205, тел.: 02/81 63 120
и 02/81 63 136.
2212
105. – Бургаският свободен университет обявява конкурс за един докторант в редовна форма
на обучение за учебната 2015/2016 г. по научната
специалност „Информатика“ в професионално
направление 4.6. Информатика и компютърни
науки със срок за подаването на документи 2 ме-
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сеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в университета, на адрес Бургас,
ул. Сан Стефано 62, стая 206, тел. 056/900-486.
1992
93. – Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, обявява конкурси за: професори
по: професионално направление 4.2. Химически
науки, научни специалности 02.22.03. Технология
за пречистване на въздуха и 02.10.09. Процеси
и апарати в химичната и биохимичната технология – един, професионално направление 2.1.
Филология, научна специалност 05.04.02. Българска литература (Българска литература на Освобождението) – един; доцент по професионално
направление 3.8. Икономика, научна специалност
05.02.05. Финанси, парично обращение, кредит
и застраховка (Банково дело и парично обращение) – един, трите със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
ректората, к/с Славейков, бул. Проф. Якимов 1,
стая 214, тел. 056 715725.
1993
82. – Шу менск и ят у ниверситет „Епископ
Константин Преславски“ обявява конкурси за:
професор по: област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.3. Биологически
науки (Микробиология – екология на микроорганизмите и биотехнологии) – един със срок 2
месеца; доценти по: област на висше образование
3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Планиране
и прогнозиране) – един със срок 3 месеца; област
на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.8.
Икономика (Политическа икономия) – един със
срок 3 месеца; главен асистент по: област на висше образование 4. Природни науки, математика
и информатика, професионално направление 4.2.
Химически науки (Органична химия) – един със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи в ректорската канцелария
на ШУ, Шумен, ул. Университетска 115, корпус 1,
каб. 107. За информация – тел.: 054/830 495, вътр.
121, GSМ: 0899 901943.
1994
298. – Медицинският университет „Проф. д-р
Параскев Стоянов“ – Варна, на основание чл. 3,
ал. 1 от Закона за развитие на академичния състав
в Република България обявява конкурси за заемане
на следните академични длъжности: професор в
област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна специалност „Сърдечносъдова
хирургия“ – един за факултет „Медицина“, катедра
„Хирургични болести“, УНС „Съдова хирургия“ и
Клиниката по съдова хирургия към МБАЛ „Св.
Марина“ – ЕАД, Варна; доценти: в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна
специалност „Обща хирургия“ – един за факултет
„Медицина“, катедра „Хирургични болести“, УНС
„Коремна хирургия“ и Втора клиника по хирургия
към МБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД, Варна; в област
на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.2.
Психология, по научна специалност „Медицинска психология“ – един за факултет „Медицина“,
катедра „Психиатрия и медицинска психология“ и Клиниката по психиатрия към МБАЛ
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„Св. Марина“ – ЕАД, Варна; в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна
специалност „Нефрология“– един за факултет
„Фармация“, катедра „Предклинични и клинични
науки“ и Клиниката по диализа към МБАЛ „Св.
Марина“ – ЕАД, Варна; в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.1. Медицина, по научна специалност „Инфекциозни болести“ – един за факултет
„Медицина“, катедра „Инфекциозни болести и
паразитология“ и Отделението по инфекциозни
болести към МБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД, Варна;
в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.
Медицина, по научна специалност „Пластичнореконструктивна и естетична хирургия“ – един
за факултет „Медицина“, катедра „Хирургични
болести“, УНС „Гръдна хирургия“; в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна
специалност „Кардиология“ – един за факултет
„Медицина“, катедра „Вътрешни болести“, УНС
„Кардиология и ревматология“ и Първа клиника
по кардиология към МБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД,
Варна; в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
7.2. Стоматология, по научна специалност „Протетична дентална медицина“ – един за факултет
„Дентална медицина“, катедра „Протетична
дентална медицина и ортодонтия“; в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, по
научна специалност „Анатомия, хистология и цитология“ – един за факултет „Медицина“, катедра
„Анатомия, хистология и ембриология“; в област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, по
научна специалност „Хигиена (хранене и диететика)“ – един за факултет „Фармация“, катедра
„Предклинични и клинични науки“; в област на
висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление
4.3. Биологически науки, по научна специалност
„Физиология на животните и човека“ – един за
факултет „Фармация“, катедра „Предклинични и
клинични науки“; в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, по научна специалност
„Биофармация и фармакокинетика“ – един за
факултет „Фармация“, катедра „Предклинични и
клинични науки“, УНС „Фармакология и токсикология“; в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално
направление 3.7. Администрация и управление, по
научна специалност „Организация и управление
извън сферата на материалното производство
(в здравеопазването)“ – един за факултет „Обществено здравеопазване“, катедра „Икономика
и управление на здравеопазването“; в област
на висше образование 3. Социални, стопански
и правни науки, професионално направление
3.7. Администрация и управление, по научна
специалност „Организация и управление извън
сферата на материалното производство“ – един
за Медицинския колеж, УНС „Помощник-фармацевт“; в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
7.4. Обществено здраве, по научна специалност
„Управление на общественото здраве“ – един за
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Медицинския колеж, УНС „Зъботехника“; главен
асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
7.1. Медицина, по научна специалност „Социална
медицина и организация на здравеопазването и
фармацията“ – един за Медицинския колеж, УНС
„Инспектор по обществено здраве и социални
дейности“, всички със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. За справки и документи – в Медицинския университет – Варна, ул. Марин Дринов
55, отдел „Човешки ресурси“, ет. 4, стая 416, тел.
052/677-033 и 052/677-034.
1957
153. – Институтът по физикохимия „Акад.
Ростис лав Каишев“, БА Н – София, обявява
конкурс за главен асистент в професионално направление 4.2. Химически науки, Физикохимия,
за нуждите на секция „Повърхности и колоиди“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – 1113
София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, ет. 4, канцелария, тел. 872 7550.
1938
269. – Институтът по органична химия с
Център по фитохимия при БАН – София, обявява конкурс за академичната длъжност главен
асистент по професионално направление 4.2.
Химически науки, научна специалност „Молекулна електронна спектроскопия“, за нуждите
на лаборатория „Структурен органичен анализ“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в института, ул.
Акад. Г. Бончев, бл. 9, стая 206, тел. (02) 872 48 17.
2030
31. – Земеделският институт – Шумен, към
Селскостопанската академия – София, обявява
конкурс за академичната длъжност главен асистент по научната специалност „Свиневъдство“,
професионално направление 6.3. Животновъдство,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“ за нуждите на института. Документи – в
института, Шумен, тел. 054/830-448.
2031
6. – Столичната общинска агенция за приватизация на основание чл. 30 ЗПСК обявява, че през
февруари 2015 г. са продадени следните обекти: 1.
помещение към трафопост, София, кв. Гевгелийски,
между бл. 8 и бл. 9, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Илинден“, продадено на
Симеон Бойков Пешев за 88 000 лв., изплатени
изцяло от купувача; сделката е освободена от ДДС
(чл. 45, ал. 3 ЗДДС); 2. поземлен имот с идентификатор 68134.403.320 (УПИ IX, кв. 512), м. ГГЦ зона
Г – 14, София, ул. Стара планина 4, обособена част
от капитала на „Спортна София – 2000“ – ЕАД,
продаден на „Сток – ЕГ“ – АД, представлявано
от Емил Димитров Гаврилов чрез пълномощник
Емилиян Петров Димов, за 420 000 лв. На основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 ЗДДС върху
достигната на търга цена е начислен 20 % ДДС
в размер 84 000 лв.; продажната цена на обекта
с ДДС е в размер 504 000 лв., изплатени изцяло
от купувача; 3. поземлен имот с пл. № 4073 (ПИ
с идентификатор 68134.4092.4073, София, м. НПЗ
Горубляне – м. Вървище, обособена част от капитала на „Софийски имоти“ – ЕАД, продаден
на „Демакс“ – АД, представлявано от Марин
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Александров Несторов чрез пълномощник Мария
Олегова Пенчева, за 260 000 лв. На основание
чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 ЗДДС върху достигната на търга цена е начислен 20 % ДДС в размер
52 000 лв.; продажната цена на обекта с ДДС е в
размер 312 000 лв., изплатени изцяло от купувача.
1967
1. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 във връзка с ал. 10 ЗУТ съобщава, че е
изработен преработен проект за изменение на
плана за регулация и план за застрояване за нови
УПИ: VІ, VІІ, VІІІ-397,375, XXXIV, ХХХV-398,
ХХХVІІ-1339, ХХХVІІІ-255, ХХХІХ-394, LX, XLІ,
XLII-320, от кв. 2; нов УПИ І от кв. 2б; нова улица
по о.т. 12 – о.т. 12а – о.т. 12б – о.т. 12в – о.т. 55 и
нова улица по о.т. 53а – о.т. 53б – о.т. 53в – о.т.
53г, м. НПЗ „Илиенци-изток“, който е изложен
в район „Сердика“. Заинтересованите могат да
направят писмени възражения и искания по проекта чрез район „Сердика“ на основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
1973
2. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 и 10 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план –план за регулация,
план за застрояване и план-схеми на мрежите и
съоръженията на техническата инфраструктура
на квартали 1, 2, 3 и 4, м. Блазна, който е изложен в район „Панчарево“ заедно с протокол
№ ЕС-О-019 от 20.02.2015 г., т. 3 на комисията
по чл. 210 ЗУТ. Проектът е изработен по реда
на чл. 16 ЗУТ. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до главния архитект на
Столичната община чрез район „Панчарево“.
Проектите за подробни устройствени планове
подлежат на обществено обсъждане по реда на
чл. 121, ал. 1 ЗУТ (отм.) преди внасянето им в
Общинския експертен съвет по устройство на
територията.
1974
1. – Община Банско, отдел „ТСУ“, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за „Водопровод за минерална вода и ПС
с водомерен възел за хотелски комплекс“ в ПИ с
идентификатор 21498.362.387 по КК на гр. Добринище (местност Друмо, гр. Добринище), община
Банско, област Благоевград. Документацията по
изработения проект е на разположение всеки
работен ден в стая 309 в сградата на общинската
администрация, Банско. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ писмени възражения, предложения и
искания по проекта могат да бъдат направени
до общинската администрация в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
1933
12. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици
по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен проект
на подробен устройствен план – парцеларен план
за трасе на обходен път на гр. Бургас – І етап от
км 230+700 на път І-9 „Сарафово – Бургас“ до км
493+550 на път І-6 „Ветрен – Бургас“ и локални
платна. Проектът е изложен за разглеждане в сградата на Община Бургас, ул. Александровска 26,
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ет. 4, стая 409, дирекция „ЦАУ Изгрев“, и дирекция „ЦАУ Освобождение“. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
2026
13. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици
по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен проект
за подробен устройствен план – план за улична
регулация на обслужващи улици с о.т. 26 – о.т.
29 и о.т. 37 – о.т. 80 за обслужване на имоти в
с.о. Черниците – Училищното, землище с. Маринка, община Бургас. Проектът е изложен за
разглеждане в ЦАУ „Зора“. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
2027
14. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици
по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за трасе на 2 кабелни линии 20 kV между
ВС Минерални бани в УПИ І, кв. 7 по плана
на в.з. Минерални бани и ТП „ТКЗС Банево“,
кв. Банево. Проектът е изложен за разглеждане
в ЦАУ „Освобождение“. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“.
2028
1. – Община Велико Търново 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 за
електрификация и водоснабдяване за част от ПИ
№ 034005 по картата на възстановената собственост за землището на с. Ветринци, община Велико
Търново, с начин на трайно ползване – пасище,
мера, м. Вятърна, с цел промяна предназначението
„За жилищно строителство“ и включването им
в регулационните граници на населеното място.
Проектът се намира в общинската администрация, стая 520. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до кмета на община Велико Търново в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
2037
57. – Община Видин на основание чл. 128, ал. 1
и 10 ЗУТ съобщава, че изработеният проект на
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване (ПУП – ПРЗ) за преструктуриране
на ж.к. Панония, Видин, е частично преработен
и процедурата по чл. 128, ал. 1 ЗУТ се провежда
отново за частта от плана, която е преработена по
уважените възражения за ПИ с идентификатори
10971.503.307 и 10971.503.298 в кв. 1. Заинтересуваните лица могат да разгледат документацията
в стая 9, ет. 4, в административната сграда на
Община Видин всеки работен ден. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в законоустановения едномесе-
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чен срок от датата на обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта за преработения подробен устройствен
план до общинската администрация.
2054
38. – Община Гурково на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – ПП (парцеларен план) за елементите
на техническата инфраструктура за обект: “Газоснабдяване на Община Гурково“ с подобект:
„Газопроводно отклонение в извън урбанизираната територия на община Гурково за захранване на имот 18157.187.31 на „Вигалекс“ – ООД“,
с трасе, преминаващо през поземлени имоти
с идентификатори 18157.187.92 и 18157.187.90 по
КК на гр. Гурково. Проектът се намира в стая
№ 5 на Общинска администрация – Гурково. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в “Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до Общинската администрация – Гурково.
2164
1. – Община Ихтиман на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ и Решение № 739 от 11.03.2015 г. на
Общинския съвет – гр. Ихтиман, съобщава на
заинтересованите, че е изработен проект за
ПУП – ПП, за външно ел. захранване 20 kW
към ПСОВ – Ихтиман, довеждащ колектор до
ПСОВ – Ихтиман, главен канализационен клон
1, канализационен клон 68,5 и заустващ канал
от ПСОВ във връзка с обект: Подготовка и реализация на инвестиционен проект във водния
сектор на гр. Ихтиман. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Ихтиман.
1988
19. – Община гр. Кнежа, област Плевен, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) на елементите на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за Разпределителен
газопровод ∅ 114 мм за опитна експлоатация на
сондаж „Р-2 Искър-запад“ до врязването му в
съществуващия газосепарационен възел (ГСВ)
на площадката на сондаж „Р-1 Искър-запад“ по
постъпило писмо от възложителя № 53 00-268 от
13.03.2015 г. ПУП – ПП е разрешен с протокол
№ 68, т. 3, Решение № 595 от 30.10.2014 г. на Общинския съвет – гр. Кнежа, съгласно чл. 124а,
ал. 1 ЗУТ. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да прегледат
проекта, намиращ се в Община Кнежа, стая 301, и
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация.
2038
92. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект за ПУП – парцеларен план за елементи на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии – обект: „Външно ел.
захранване на жилищна сграда № 1“, в поземлен
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имот с идентификатор № 51500.17.32 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. Бостанлъка.
Трасето на външното ел. захранване започва от ТП
„Шарп“ в ПИ 51500.21.1, преминава през полски
път ПИ 51500.16.20 до нови електромерни табла
на границата на ПИ 51500.17.32 по кадастралната
карта на гр. Несебър. Дължината на трасето ще
бъде 162 м, като 159 м ще бъдат в земеделска територия. Създава се сервитут 0,60 м от едната страна
и 1,5 м от другата страна на кабела. Проектът за
ПУП – ПП е изложен в сградата на общинската администрация – Несебър, ул. Еделвайс 10,
ет. 3, стая 32. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация – Несебър.
1981
93. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект за ПУП – парцеларен план, за елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии – обект: „Външно
ел. захранване на жилищни сгради № 1 и № 2“,
в поземлен имот с идентификатор № 51500.84.28
по кадастралната карта на гр. Несебър, м. Кокалу. Трасето на външното ел. захранване ниско
напрежение започва от бъдещ КРШ на границата
между ПИ 51500.84.26 и ПИ 51500.84.27, преминава
през полски път ПИ 51500.86.21 до нови електромерни табла на фасадите на жилищни сгради № 1
и № 2 в ПИ 51500.84.28 по кадастралната карта
на гр. Несебър. Дължината на трасето ще бъде
70 м, като 16 м ще бъдат в земеделска територия.
Създава се сервитут 0,60 м от едната страна и
1,5 м от другата страна на кабела. Проектът за
ПУП – ПП е изложен в сградата на общинската
администрация – Несебър, ул. Еделвайс 10, ет. 3,
стая 32. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация – Несебър.
1982
94. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект за ПУП – парцеларен план, за елементи
на техническата инфраструктура извън границите на у рбанизираните територии – обект:
„Външно ел. захранване на жилищна сграда“, в
поземлен имот с идентификатор № 51500.84.27
по кадастралната карта на гр. Несебър, местност
Кокалу. Трасето на кабелите ниско напрежение започва от съществуващ БКТП „Барел“ в
ПИ 51500.86.18, преминава през второстепенна
улица ПИ 51500.86.21 до нов КРШ и продължава в ПИ 51500.84.27 до ТЕПО до сградата
в имота. Дължината на трасето е 60,651 м, от
които 21,534 м в земеделска територия. Създава се сервитут 0,6 м от двете страни на оста
на кабела. Площта на сервитута е 27,39 кв. м.
Проектът за ПУП – ПП е изложен в сградата
на общинската администрация – Несебър, ул.
Еделвайс 10, ет. 3, стая 32. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация – Несебър.
1984
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95. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект за ПУП – парцеларен план, за елементи на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии – обект: „Външно ел.
захранване на ваканционно селище“, в поземлен
имот с идентификатор № 51500.21.7 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност Бостанлъка.
Трасето на кабела ниско напрежение започва от
съществуващ БКТП „Чаирите 3“ в ПИ 51500.21.41,
преминава през полски път ПИ 51500.21.39 до нов
КРШ и ТЕПО на границата на ПИ 51500.21.7. Дължината на трасето е 201,505 м, от които 199,068 м
в земеделска територия. Създава се сервитут 0,6 м
от двете страни на оста на кабела. Площта на
сервитута е 238,870 кв. м. Проектът за ПУП – ПП
е изложен в сградата на общинската администрация – Несебър, ул. Еделвайс 10, ет. 3, стая 32. На
основание чл. 128 ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация – Несебър.
1983
96. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект за ПУП – парцеларен план, за елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии – обект: „Външно
ел. захранване на жилищна сграда „Аврора“, в
поземлен имот с идентификатор № 51500.86.16 по
кадастралната карта на гр. Несебър, м. Кокалу.
Трасето на външното ел. захранване ниско напрежение започва от БКТП „Барел“ в ПИ 51500.86.18,
преминава през полски път ПИ 51500.86.21 до
ново ел. табло на фасадата на жилищна сграда
„Аврора“ в ПИ 51500.86.16 по кадастралната карта
на гр. Несебър. Дължината на трасето ще бъде
95 м, като 72 м ще бъдат в земеделска територия.
Създава се сервитут 0,60 м от едната страна и
1,5 м от другата страна на кабела. Проектът за
ПУП – ПП е изложен в сградата на общинската
администрация – Несебър, ул. Еделвайс 10, ет. 3,
стая 32. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация – Несебър.
1985
97. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект за ПУП – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии – обект: „Външно
ел. захранване на жилищна сграда“ в поземлен
имот с идентификатор № 51500.17.26 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност Бостанлъка.
Трасето на кабелите ниско напрежение започва
от съществуващ БКТП в ПИ 51500.17.22, преминава през полски пътища ПИ 51500.16.20 и ПИ
51500.21.39 до табло мерене на границата на ПИ
51500.17.26. Дължината на трасето е 179,937 м,
от които 177,464 м в земеделска територия. Създава се сервитут 0,6 м от двете страни на оста
на кабела. Площта на сервитута е 212,920 кв. м.
Проектът за ПУП – ПП е изложен в сградата

БРОЙ 23

ДЪРЖАВЕН

на общинската администрация – Несебър, ул.
Еделвайс 10, ет. 3, стая 32. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация – Несебър.
1980
12. – Община Пловдив на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изготвен проект на „ПУП – ПУР Многофункционална зона Юг с устройствени зони, район
„Южен“, Пловдив, и схеми – фаза – окончателен
проект, с отстранени констатации, препоръки и
изисквания, постановени в протокол № 29, т. 1 от
27.06.2014 г. и протокол № 45, т. 1 от 17.10.2014 г.
на ЕСУТ при Община Пловдив. Проектът ще
бъде изложен за разглеждане и запознаване в
заседателната зала на районната администрация,
район „Южен“, бул. Македония 73, ет. 2. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до администрацията на район „Южен“,
Община Пловдив.
2061
13. – Община Пловдив на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по
чл. 131 ЗУТ, че е изработен подробен устройствен
план – план за регулация за част от кв. 18 по плана
на Христо Ботев-север – гр. Пловдив. Проектът
е изложен за запознаване в районната администрация, район „Южен“ на Община Пловдив. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 ЗУТ
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Пловдив
чрез район „Южен“.
2062
15. – Община Пловдив на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите
лица, че е изготвен проект за изменение на
ПУП – план за регулация и застрояване на кв. 361,
362, 381 и 381а – стари, по плана на Трета градска
част – гр. Пловдив, разгледан с протокол № 7, т. 7
от 11.02.2015 г. на ЕСУТ при Община Пловдив.
Проектът ще бъде изложен за запознаване в
сградата на Община Пловдив, пл. Централен 1,
ет. 7, стая № 2. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за изменение
на ПУП – план за регулация и застрояване на
кв. 361, 362, 381 и 381а – стари, по плана на Трета
градска част – гр. Пловдив, до администрацията
на Община Пловдив.
2063
3. – Община Симитли на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
за трасе на напорен тръбопровод за захранване на поземлен имот № 046047, намиращ се в
местност Градевска, землище на гр. Градево,
община Симитли. Засегнати от парцеларния
план имоти са № 054011, 000219, 052001, 000221,
052012, 052017, 052016, 052018, 052021, 052026,
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052037, 044025, 000231, 044051, 046012, 000230,
046003, 046048, 052011, 052027 и 046011. Проектът
е изложен в стая 202 в сградата на общинската
администрация – Симитли, и е на разположение
на заинтересованите лица. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта на парцеларния план до
Община Симитли.
1970
4. – Община Симитли на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план за
трасе на ел. провод за захранване на поземлен
имот № 046047, намиращ се в местност Градевска, землище на гр. Градево, община Симитли.
Засегнат от парцеларния план е поземлен имот
№ 046046. Проектът е изложен в стая 202 в сградата на общинската администрация – Симитли,
и е на разположение на заинтересованите лица.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
на парцеларния план до Община Симитли.
1971
2. – Община гр. Сливница, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – план за застрояване за НПИ № 122015
в м. Вишая по КВС в землището на с. Братушково, община Сливница, за обект: „Базова
станция – площадка за инсталиране на телекомуникационно оборудване, мачта за монтиране на
GSM антени и контейнери за телекомуникационно
оборудване“, и устройствена схема – парцеларен
план по представено трасе за осигурен транспортен
достъп. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробния устройствен
план до общинската администрация.
1934
67. – Община Тутракан на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че на основание чл. 124а, ал. 1
и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП),
за елементите на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии за
водопровод и канализация и за електропровод за
поземлени имоти с идентификатори 73496.14.211 и
73496.14.212 от КККР – гр. Тутракан, собственост
на „Силгранс“ – ООД, Силистра, представлявано
от управителите Пламен Милков Стефанов и
Рени Тодорова Стефанова. Новият водопровод
започва от края на съществуващ такъв и е с
дължина 317,53 м. Проектното трасе на канализацията отстои на 2 м в частта на съществуващия и проектния водопровод. Сервитутът от
двете страни на проектните трасета е по 3 м,
като за трасето на канализацията, попадащо в
ПИ 73496.501.359 – урбанизирана територия, и
в ПИ 73496.501.369 – урбанизирана територия,
сервитутът е по 1,5 м. Началото на проектното
ел. трасе 20 kV започва от жрс № 23, намиращо
се в ПИ 73496.14.210, стига до ПИ 73496.14.211 и
е с дължина 55,65 м, след което трасето продъл-
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жава до БКТП. Проектното трасе с мощност 1 kV
тръгва от БКТП, преминава през ПИ 73496.502.8
и ПИ 73496.502.9 до ПИ 73496.14.212, като неговата дължина е 73,50 м. Общата дължина за
трасето с мощност 20 kV и трасето с мощност
1 kV извън рамките на имотите, собственост на
възложителя, е 128,15 м. Сервитутът е с размер
2 м от двете страни на оста на провода. Приложени са Решение № КЗЗ-05 от 16.02.2015 г. и
Решение № КЗЗ-04 от 5.02.2015 г. на Министерството на земеделието и храните, Комисията за
земеделските земи, предварително становище от
„Енерго-про Мрежи“ – АД, с изх. № С14-Пс-007 от
17.06.2014 г. и писмо от „ВиК“ – ООД, Силистра,
с изх. № 14Р12050 от 12.06.2014 г. Плановете и
придружаващата ги документация са изложени
в сградата на общинската администрация, ул.
Трансмариска 31, стая 13, ет. 2. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
в едномесечен срок от обявлението да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта за подробен устройствен план до
общинската администрация.
1941
163. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – ПП
(парцеларен план) – електропровод 20 kV до
имот 001206 по КВС на землището на с. Кукорево, община „Тунджа“, област Ямбол, от РТ НН
от ТП „Данина“ в имот № 000147, преминава
по полски път № 000170, продължава през ПИ
№ 000172 – местен път, част от полския път със
сменено предназначение за транспортен достъп
до имот № 001147, продължава по същия полски
път с номер № 000171 до поземлен имот № 001206.
Проектът е на разположение на заинтересуваните
лица в отдел „АТО и С“ , стая 103 в сградата на
общинската администрация, Ямбол, пл. Освобождение 1. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
1989
30. – Община с. Аврен, област Варна, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е
изработен и приет проект на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект:
„Електропровод за еднофамилна къща в поземлен
имот (ПИ) № 301.34 по план на новообразувани
имоти за местност Зайкова чука и Горчивата
чешма, землище на с. Здравец, община Аврен, с
обща дължина на трасето 128 м – окончателен
проект, и възложители Пламен Иванов Тодоров
и Мариана Жекова Тодорова“. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131
ЗУТ могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
до общинската администрация – с. Аврен, отдел
„Устройство на територията“.
1968
31. – Община с. Аврен, област Варна, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е
изработен и приет проект на подробен устройствен
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план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект:
„Водопровод за еднофамилна къща в поземлен
имот (ПИ) № 301.34 по план на новообразувани
имоти за местност Зайкова чука и Горчивата чешма, землище на с. Здравец, община Аврен, с обща
дължина на трасето 75 м – окончателен проект, и
възложители Пламен Иванов Тодоров и Мариана
Жекова Тодорова“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица по
смисъла на чл. 131 ЗУТ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) до общинската администрация – с.
Аврен, отдел „Устройство на територията“.
1969

С ЪД И Л И Щ А
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Тодор Николов
Стоянов на ПМС № 58 от 14.03.2014 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на
Министерския съвет на Република България,
по което е образувано адм. д. № 1212/2014 г. по
описа на Върховния административен съд.
1935
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно
процесуалния кодекс съобщава, че е постъпило
оспорване от „Уинд парк Каварна иист“ – ЕООД,
със седалище в София, „ВГ – 1“ – ЕООД, със
седалище в София, „Грийн енерджи парк“ – АД,
със седалище в София, „Енерджи МТ“ – ЕАД,
със седалище в София, „Ветроком“ – ЕООД,
със седалище в София, „Диана Хънт“ – ООД,
със седалище в София, „Еко-строй Инженеринг“ – ООД, със седалище в София, „Евро
бетон“ – ООД, със седалище в София, „Улер
2009“ – ООД, със седалище в София, „Риал
стейтс“ – ЕООД, със седалище в София, „Марк
1“ – ЕООД, със седалище в София, „Калиакра
уинд пауър“ – АД, със седалище в София, „УП
България 1“ – ЕООД, със седалище в София, „УП
България 3“ – ЕООД, със седалище в София, „УП
България 6“ – ЕООД, със седалище в София, „УП
България 8“ – ЕООД, със седалище в София, „УП
България 9“ – ЕООД, със седалище в София, „УП
България 10“ – ЕООД, със седалище в София,
„УП България 11“ – ЕООД, със седалище в София, „УП България 12“ – ЕООД, със седалище в
София, „УП България 13“ – ЕООД, със седалище
в София, „УП България 14“ – ЕООД, със седалище в София, „УП България 15“ – ЕООД, със седалище в София, „УП България 19“ – ЕООД, със седалище в София, „УП България 21“ – ЕООД, със
седалище в София, „УП България 26“ – ЕООД,
с ъс седа л и ще в С офи я, „ЕН Ви ж ън Енер джи“ – ЕООД, със седалище в София, „Хаос
Инвест“ – ЕАД, със седалище в София, „Уинд
Форс БГ“ – ЕООД, със седалище в София на
Правилата за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия, приети
от Държавната комисия за енергийно и водно

БРОЙ 23

ДЪРЖАВЕН

регулиране с Решение по т. 8 от протокол № 54
от 8.04.2014 г. на ДКЕВР, обнародвани в ДВ,
бр. 39 от 9.05.2014 г., по което е образувано
адм.д. № 9320/2014 г. по описа на Върховния
административен съд.
1936
Административният съд – Бургас, на основание чл. 181, ал. 2 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване от „Роял Груп“ – ООД, представлявано от управителя Стоян Стайков Арабов, „Или
мюзик“ – ЕООД, представлявано от управителя
Илия Дянков Дянков, „Нармаг 2009“ – ООД,
п редставл явано о т у п рави тел я Станка Желева Желева, „Бургас лайв стейдж“ – ЕООД,
представлявано от управителя Николай Недев
Зехирев, „Джулиан клубс“ – ООД, представлявано от управителя Иван Кънев Иванов, „Юником“ – ООД, представл явано от у правител я
Иван Милков Димитров, „Сохо-2008“ – ООД,
представлявано от управителя Юлиян Пенев
Милев, „Приморец“ – ЕООД, представлявано
от управителя Мирослав Борисов Балабанов,
„Диста Комерс“ – ООД, п редс та вл ява но о т
у п ра ви т ел я Весел и н Р усев Рачев, „ А л ма 1
БГ“ – ЕООД, представлявано от управителя
Маври Иванов Калчев, „Денибел 1“ – ООД, представлявано от управителя Драгомир Валериев
Антов, „Фън груп“ – ООД, представлявано от
управителя Иван Марков Георгиев, „Мечтания
Бургас“ – ООД, представлявано от управителя
Ангел Жеков Ников, „Дитекс“ – ЕООД, представлявано от управителя Димитър Георгиев
Найденов, „Магс секюрити“ – ЕООД, представлявано от управителя Ангел Петков Иванов,
против Наредбата за опазване на обществения
ред на територията на община Бургас в частта, с
която същата е изменена и допълнена с Наредба
за изменение и допълнение на НООРТОБ, приета
с Решение на Общинския съвет – гр. Бургас, по
т. 1 от Протокол № 47 от 27.01.2015 г., с което
са приети промени в Наредбата за опазване
на обществения ред на територията на община Бургас. По оспорването е образувано адм.
дело № 417/2015 г. по описа на Административния съд – Бургас, и заинтересованите лица, за
които оспореният акт е благоприятен, могат
да се конституират като ответници по делото.
2036
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е постъпила жалба от Теопинка Сотирова Янева от
Пазарджик против Решение № 231 от 25.11.2013 г.
на Общинския съвет – гр. Пазарджик, в частта
му, с която се засягат следните четири имота,
по отношение на всеки един от които жалбоподателката е собственик на 172626/1 000 000 ид.
части, а именно – поземлени имоти с идентификатори 55155.508.481, 55155.508.482, 55155.508. 12 и
55155.508.483 по кадастралната карта на гр. Пазарджик, представляващи съответно УПИ ХХІІІ-481,
УПИ ХХІІІ-482, УПИ VІІІ-12 (по нот. акт 7518)
и УПИ ХVІІ-483, в кв. 2 – Индустриална зона,
по регулационния план на гр. Пазарджик. По
жалбата е образувано адм. дело № 1034/2014 г.
по описа на съда. Заинтересуваните лица имат
право да се конституират като ответници в
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едномесечен срок от деня на обнародване на
обявлението чрез подаване на заявление със
съдържанието по чл. 218, ал. 4 ЗУТ.
1924
Административният съд – София-град, второ
отделение, 37 състав, съобщава, че е образувано
административно дело № 5064/2014 г. по описа на
съда по жалба на Евелина Асенова Груева-Вутова
и Мариана Асенова Груева, Даниела Стоянова
Груева и Димитър Стоянов Груев, всички от
София, и Полина Георгиева Георгиева от София
и Лилия Петрова Захариева-Фовел от София срещу Решение № 140 от 13.03.2014 г. на Столичния
общински съвет, с което е одобрен проект за
ПУП – план за регулация, план за застрояване
за ж.к. Бели брези при граници: бул. България,
ул. Кюстендил и бул. Гоце Делчев, съобразно
приложение проект в частта, с която е одобрен
план за регулация за целия кв. 43б и в частност за УПИ ІІ – „За озеленяване с режим на
Тго“, кв. 43б, по отношение на ПИ № 1175 и
ПИ № 1141. Заинтересованите лица могат да
се конституират като ответници по делото в
едномесечен срок от деня на обнародване на
обявлението 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.
1942
Административният съд – София-град, второ
отделение, 29 състав, съобщава на основание
чл. 218, ал. 2 ЗУТ, че по жалба на Бойко Асенов
Пейчев против Решение № 384 по протокол № 64
от 26.06.2014 г. на Столичния общински съвет в
частта му относно кв. 142 по графичната част
на оспорения акт, обнародван в неофициалния
раздел на „Държавен вестник“, бр. 71 от 2014 г., е
образувано административно дело № 11433/2014 г.
по описа на същия съд, насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 13.05.2015 г. от
10 ч. Заинтересованите лица могат да се конституират като ответници по делото в едномесечен
срок от деня на обнародването на това обявление
в „Държавен вестник“ при подадено заявление
съгласно чл. 218, ал. 5 – 8 ЗУТ.
2051
Софийският градски съд, гражданско отделение, II В въззивен състав, призовава Йордан
Господинов Данов с адрес за призоваване: София,
СО, район „Искър“, ж.к. Дружба, бл. 26, вх. 3,
ет. 3, ап. 167, сега с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 9.10.2015 г. в 10 ч. като въззиваема
страна по гр.д. № 7859/2013 г. по описа на СГС,
ГО, II В въззивен състав, образувано по жалба
от Цветанка Ангелова Илиева и др. срещу решение на СРС, 58-и състав, гр.д. № 5376/2003 г.,
с основание чл. 196 и сл. ГПК (отм.). В случай
че ответникът не се яви, съдът ще му назначи
представител на основание чл. 50, ал. 2 ГПК (отм).
1912
Софийският градски съд, гражданско отделение, II В въззивен състав, призовава Соня Йорданова Данова с адрес за призоваване: София,
СО, район „Искър“, ж.к. Дружба, бл. 26, вх. 3,
ет. 3, ап. 167, сега с неизвестен адрес, да се яви
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в съда на 9.10.2015 г. в 10 ч. като въззиваема
страна по гр.д. № 7859/2013 г. по описа на СГС,
ГО, II В въззивен състав, образувано по жалба
от Цветанка Ангелова Илиева и др. срещу решение на СРС, 58-и състав, гр.д. № 5376/2003 г.,
с основание чл. 196 и сл. ГПК (отм.). В случай
че ответницата не се яви, съдът ще є назначи
представител на основание чл. 50, ал. 2 ГПК (отм).
1913
Каварненският районен съд, гражданска колегия, призовава Пьотр Игнатов, с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 8.05.2015 г. в 11 ч.
като ответник по гр.д. № 43/2015 г., заведено от
Емилия Емилова Игнатова по чл. 127а, ал. 2
СК, за получаване на съдебните книжа по делото или да посочи съдебен адрес в страната, в
противен случай делото ще се гледа при условия
на чл. 48 ГПК.
1954
Ломският районен съд съобщава на Деян
Живанович, сега с неизвестен адрес, ответник по
гр. д. № 72/2015 г., да се яви в съда в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за
получаване на книжа по заведено от Богомила
Руменова Живанович от Лом, ул. Коста Арсениев 25, дело за развод – по чл. 49 СК. Ответникът
да посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
1955
Омуртагският районен съд съобщава на Юрке
Хюсеинова А хмедова, родена на 5.07.1927 г.,
с неизвестен адрес в Република България, че
срещу нея е заведено гр. д. № 491/2014 г. по
описа на съда от Рюстем Хюсеинов Ахмедов по
чл. 124, ал. 1 ГПК. В деловодството на съда се
намират препис от исковата молба и приложенията, които може да получи в двуседмичен срок
от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“. При неявяване на Юрке Хюсеинова
Ахмедова в указания двуседмичен срок съдът
ще є назначи особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 ГПК.
1996
Софийският районен съд, гражданско отделение, 24 състав, призовава Мая Богомилова
Димитрова с последен адрес София, ж.к. Овча
купел, бл. 421, вх. А, ет. 6, ап. 20, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 16.04.2015 г. в 9,30 ч.
като ответница по гр.д. № 4629/1992 г., заведено от
Яким Атанасов Ръсовски. Ответницата да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
1911
Софийският районен съд, гражданско отделение, 74 състав, призовава Маги Кало с последен
адрес София, ул. Странджа 31, ет. 2, ап. 10, сега с
неизвестен адрес, да се яви в сградата на Софийския районен съд в едномесечен срок считано от
обнародването в „Държавен вестник“, за да получи
препис от исковата молба и приложенията към
нея по гр. д. № 35010/2014 г. по описа на СРС, 74
състав. В противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
2046
Ямболският районен съд, гражданско отделение, IV състав, уведомява Хамдо Хаким, роден
на 1.04.1983 г., гражданин на Сирийската арабска
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република, с неизвестен адрес и без регистриран
постоянен и настоящ адрес в Република България, че има качеството на ответник по гр.д.
№ 3359/2014 г. на ЯРС, образувано по предявен
от Галя Христова Панайотова от с. Джинот,
област Ямбол, иск за развод, и му указва, че в
двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ следва да се яви в деловодството на
ЯРС за връчване на съобщение по чл. 131 ГПК
ведно с исковата молба и приложенията към нея.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
1925
Разградският окръжен съд на основание
чл. 74, ал. 1 и 2 ЗОПДНПИ обявява, че е образувано гр.д. № 49/2015 г. по предявено на
13.02.2015 г. мотивирано искане, вписано на
4.03.2015 г. в СВ при АВ – Разград, от Комисията
за отнемане на незаконно придобито имущество
чрез председателя Пламен Георгиев Димитров
срещу Нериман Хасан Сабри и Сезгин Хюсеин
Сабри, двамата с постоянен адрес: област Разград, община Разград, с. Ясеновец, ул. Бузлуджа 22, и настоящ адрес: област Хасково, община
Свиленград, Свиленград, ул. Трети март 32, за
отнемане в полза на държавата имущество на
обща стойност 222 860,46 лв., формирана като
сбор от следните компоненти:
От Нериман Хасан Сабри и Сезгин Хюсеин
Сабри на основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ
– нива с площ 8,297 дка в местността Юртлук
в землището на с. Ясеновец, община Разград, област Разград, представляваща имот № 009038, трета категория, при граници: № 009037, № 009039,
№ 009020 и № 009021, придобита в СИО с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 174, том 5, peг. № 7237, дело № 863 от
16.10.2012 г. (акт № 123, том 18, дело № 3530 на
СВ – Разград).
Пазарната стойност към настоящия момент
e 11 505 лв.
От Нериман Хасан Сабри и Сезгин Хюсеин Сабри
на основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 62
и 72 ЗОПДНПИ
– сумата в размер 24 000 лв., представляваща
пазарната стойност, получена от продажбата на
лек автомобил, марка „Ауди“, модел КУ7, peг.
№ СА 8322 СМ, рама № WAUZZZ4L87D026495,
двигател BUG018943, дата на първа регистрация
(непосочена), продаден на 2.04.2013 г.
От Нериман Хасан Сабри на основание чл. 63,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ
– сумата в размер 162 061,78 лв., представ
ляваща получени парични средства от трети
лица с недоказан произход на средствата през
системата Western Union;
– сумата в размер 9779,15 лв., представляваща извършени вноски по банкова сметка в
евро № BG25 BPBI 7949 4499 3602 01, открита в
„Юробанк България“ – АД, с титуляр Нериман
Хасан Сабри.
От Сезгин Хюсеин Сабри на основание чл. 63,
ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ
– сумата в размер 236,36 лв., представляваща
извършени вноски по разплащателна сметка в
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левове № BG40 PRCB 9230 1016 3580 11, открита в „Прокредит банк“ – АД, с титуляр Сезгин
Хюсеин Сабри;
– сумата в размер 3433,18 лв., представляваща
извършени вноски по разплащателна сметка в
левове № BG70 ТТВВ 9400 1525 4024 05, открита
в „СЖ Експресбанк“ – АД, с титуляр Сезгин
Хюсеин Сабри;
– сумата в размер 11 734,99 лв., представляваща извършени вноски и постъпили суми от
трети лица по банкова сметка в евро № BG74
BPBI 7949 4499 8158 01, открита в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Сезгин Хюсеин Сабри;
– сумата в размер 110 лв., представляваща
извършени вноски по разплащателна сметка в левове № 21469726, открита в „Банка ДСК“ – ЕАД,
с титуляр Сезгин Хюсеин Сабри.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 29.06.2015 г. от 14,30 ч. в
Окръжния съд – Разград, пл. Независимост 1.
Указва на заинтересованите лица, че могат
да предявят своите претенции върху посоченото
имущество, предмет на искането, чрез предявяване на иск в двумесечен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“.
1995
Софийският градски съд, І гражданско отделение, 1 състав, на основание чл. 28, ал. 2
ЗОПДИПП (отм.) уведомява, че има образувано
гр. д. № 556/2014 г. въз основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за отнемане на
незаконно придобито имущество срещу Диляна
Георгиева Дончева с постоянен адрес: София,
район „Витоша“, ул. Казбек 30, вх. А, ет. 5, ап. 13,
и същото е насрочено за първо открито съдебно
заседание на 6.10.2015 г. от 13,30 ч.
Определя 30-дневен срок на заинтересованите
лица да предявят претенции върху имуществото,
описано, както следва:
От Диляна Георгиева Дончева:
– Апартамент № 13, намиращ се в бл. № 1, секция № 1, на 5 етаж, на кота + 13,78 м, със застроена
площ 82,73 кв. м, състоящ се от дневна – столова,
кухненски бокс, входно преддверие, две стаи,
коридор, тоалетна, баня с тоалетна и три тераси,
при съседи: вътрешен двор, дворно място, ап. 14,
коридор, асансьор и стълбищна клетка, заедно с
мазе № 13 с площ 5,14 кв. м, при съседи: вътрешен
двор, коридор, мазе № 14, стълбищна клетка и мазе
№ 27, заедно с 4,84 % идеални части от общите
части на сградата и съответните идеални части
от правото на строеж върху урегулиран поземлен
имот, съставляващ съгласно скица парцел II-1452,
квартал 3 по плана на София, местността Манастирски ливади – запад, с площ съгласно нотариален
акт 4120 кв. м, от които 490 кв. м са отредени за
улица, а по скица 3630 кв. м, при съседи съгласно
скица: север – УПИ III-1690, изток – УПИ IV-1492
за КОО, и УПИ VII-1491 – за обслужваща сграда
и офиси, юг – улица, и запад – УПИ I-730 – за
админ. сгради.
– 0,68 % идеални части от урегулиран поземлен имот, съставляващ съгласно скица парцел
II-1452, квартал 3 по плана на София, местността
Манастирски ливади – запад, с площ съгласно
нотариален акт 4120 кв. м, от които 490 кв. м са
отредени за улица, а по скица 3630 кв. м, при
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съседи съгласно скица: север – УПИ III-1690,
изток – УПИ IV-1492 – за КОО, и УПИ VII1491 – за обслужваща сграда и офиси, юг – улица,
и запад – УПИ I-730 – за админ. сгради.
– Сумата 2250 лв., представляваща номиналната стойност на притежаваните от Диляна
Георгиева Дончева 45 дружествени дяла по 50 лв.
всеки в капитала (5000 лв.) на „Диренсо“ – ООД,
ЕИК 200468307, със седалище и адрес на управление: София, Столична община, район „Витоша“,
ул. Казбек 30, ет. 5, ап. 30, представлявано от
Енцо Реали.
– Сумата 11 000 лв., придобити от престъпна
дейност на Диляна Георгиева Дончева, доказана със споразумение, одобрено с протокол от
5.10.2012 г. на Специализирания наказателен съд,
VIII наказателен състав, по НОХД № С-76/2012 г.
– Сумата 1626,50 лв., преминала по банкова сметка IBAN BG 16 BPBI 7940 4068 3511 01 при
„Юробанк България“ – АД, с титуляр Диляна
Георгиева Дончева.
– Сумата 5378,53 лв., преминала по банкова сметка IBAN BG 39 FINV 9150 10 EUR 077
ND при „Първа инвестиционна банка“ – АД, с
титуляр Диляна Георгиева Дончева.
– Сумата 224 302,41 лв., преминала по банкова сметка IBAN BG 66 PIRB 8071 4600 0011 20
при „Банка Пиреос България“ – АД, с титуляр
Диляна Георгиева Дончева.
– Сумата 5000 лв., представляваща отчуждена от Диляна Георгиева Дончева имуществена
вноска в адвокатско дружество „Ангелов и партньори“, ЕИК 175034409, регистрирано с решение
№ 1 от 13.02.2006 г. по ф. д. № 1298/2006 г. на
Софийския градски съд, вписан в том 2, парт. 38,
стр. 26, със седалище и адрес на управление:
София, Столична община, район „Триадица“,
ул. Планинец 9, ет. 6, ап. 19.
1914
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП по ф.д. № 267/2011 г. за политическа
партия с наименование „Кауза България“: вписва
промените в устава на партията, приети на Националното съвещание на политическа партия
„Кауза България“, проведено на 9.11.2014 г., и
прилага представения устав, приет на Националното съвещание на политическа партия „Кауза
България“ на 9.11.2014 г. като неразделна част
от решението.
2115

ПОК А Н И И С Ъ ОБ Щ Е Н И Я
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска конфедерация по
кикбокс и муай тай“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на
членовете на 30.04.2015 г. в 13 ч. в София, бул.
Васил Левски 75, заседателна зала на Министерството на младежта и спорта, при следния дневен
ред: 1. приемане на годишен финансов отчет за
2014 г.; проект за решение: ОС приема годишния
финансов отчет на сдружението за 2014 г.; 2. приемане на отчет за дейността на контрольорите
на сдружението през 2014 г.; проект за решение:
ОС приема отчета на контрольорите за 2014 г.;
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3. приемане на решение за освобождаване от
отговорност на председателя на сдружението,
членовете на управителния съвет и контрольорите
на федерацията за дейността им от 29.03.2014 г.
до датата на провеждане на извънредното общо
събрание; проект за решение: ОС освобождава от
отговорност председателя на сдружението, членовете на управителния съвет и контрольорите на
федерацията за дейността им от 29.03.2014 г. до
датата на провеждане на извънредното общо събрание; 4. приемане на решение за освобождаване
на контрольорите на конфедерацията и избор на
контролен съвет на конфедерацията; проект за
решение: ОС приема решение за освобождаване
на контрольорите на конфедерацията и избира
контролен съвет на конфедерацията; 5. приемане на решение за избор на втори председател
(съпредседател) на конфедерацията, определяне
на реда и начина на изпълнение на функциите,
както и на представителството на федерацията;
проект за решение: ОС избира втори председател
(съпредседател) на конфедерацията, определяне
на реда и начина на изпълнение на функциите,
както и на представителството на федерацията;
6. приемане на решение за промени в персоналния и числения състав на управителния съвет на
конфедерацията; проект за решение: ОС приема
решение за промени в персоналния и числения
състав на управителния съвет на конфедерацията съгласно предложение; 7. разни. Поканват се
членовете или техните писмено упълномощени
представители да вземат участие в работата на
извънредното общо събрание. Акредитацията
на делегатите ще протече от 11 ч. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЛЮНЦ общото
събрание ще се проведе в 14 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
2155
3. – Управителният съвет на сдружение „Фен
клуб Реал Мадрид България“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 10.05.2015 г. в 19 ч. в сградата на бирария
„ДондуковЪ“, София, бул. Княз Дондуков 14, при
следния дневен ред: 1. приемане на промени в
устава на сдружението; 2. освобождаване на членове на управителния съвет на „Фен клуб Реал
Мадрид България“; 3. приемане на нови членове
на управителния съвет на „Фен клуб Реал Мадрид
България“; 4. разни.
2005
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска асоциация на филмовите, телевизионните и радио сценаристи“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 17.05.2015 г. в 18 ч.
на адрес София, ул. Стефан Караджа 20, ет. 2,
при следния дневен ред: 1. доклад на председателя на сдружението и освобождаване на управителния съвет от отговорност за дейността му
през отчетния период; 2. приемане на бюджета
на сдружението за 2015 г. и програма за дейността на сдружението през 2015 г.; 3. приемане
на промени в състава на управителния съвет и
избор на нови членове на управителния съвет; 4.
промяна в седалището и адреса на сдружението;
5. промени в устава на сдружението; 6. разни.
Поканват се да присъстват на общото събрание
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всички членове на сдружението. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще бъде проведено същия ден в 19 ч.,
на същото място и при вече обявения дневен
ред независимо от броя на явилите се членове.
2068
15. – Управителният съвет на Национално
ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и
риболовците в България“ (НЛРС „СЛРБ“) – София, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ и чл. 19
от устава свиква общо събрание на 20.05.2015 г.
в 11 ч. в София, ул. Незабравка 25, Парк-хотел
„Москва“, зала „Европа“, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността и финансовото състояние
на НЛРС „СЛРБ“ за 2014 г.; 2. отчет за дейността
и финансовото състояние на управителния съвет
на НЛРС „СЛРБ“ за 2014 г.; 3. отчет за дейността и финансовото състояние на фирма „Сокол
БЛРС“ – ЕООД, за 2014 г.; 4. отчет на контролния
съвет на НЛРС „СЛРБ“ за 2014 г.; 5. приемане
на бюджета на УС на НЛРС „СЛРБ“ за 2015 г.;
6. определяне размера на отчисления членски
внос за 2016 г.; 7. освобождаване на членове на
УС на НЛРС „СЛРБ“ и избор на нови членове
на УС на НЛРС „СЛРБ“; 8. промени в устава на
НЛРС „СЛРБ“; 9. разни. На основание чл. 19,
ал. 3 от устава и в съответствие с внесения в
УС на НЛРС „СЛРБ“ отчислен членски внос от
сдруженията към 31.12.2014 г. определената за
мандат 2014 – 2017 г. норма на представителност
на сдруженията в общото събрание на НЛРС
„СЛРБ“ е следната: до 1000 членове – 1 представител; от 1001 до 2000 членове – 2 представители;
от 2001 до 3000 членове – 3 представители.
2066
5. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„ЛРД „София-юг“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо годишно отчетно събрание
на сдружението на 20.05.2015 г. в 17 ч. в сградата
на НЛРС – СЛРБ – София, бул. Витоша 31 – 33,
ет. 7, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на
УС за 2014 г.; 2. отчетен доклад на КРК за 2014 г.;
3. приемане на финансов план на сдружението за
2015 г.; 4. избор на представители на сдружението
за ОС на НЛРС – СЛРБ; 5. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание се отлага с един час и ще се проведе в
18 ч. на същото място и при същия дневен ред.
2086
21. – Националният съвет на „БАРОК“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на членовете на сдружението на
21.05.2015 г. в 14 ч. в Народната библиотека „Св.
св. Кирил и Методий“, бул. Васил Левски 88, София, при следния дневен ред: 1. доклад за работата
на националния съвет и дейността на „БАРОК“
през периода март 2014 – март 2015 г.; проект за
решение – общото събрание приема доклада за
работата на националния съвет и дейността на
„БАРОК“ за периода март 2014 – март 2015 г.;
2. приемане на финансов отчет на „БАРОК“ за
2014 г.; проект за решение – общото събрание
приема финансовия отчет на „БАРОК“ за 2014 г.;
3. приемане на бюджет на „БАРОК“ за 2015 г.;
проект за решение – общото събрание приема
бюджет на „БАРОК“ за 2015 г.; 4. приемане на
план за действие на „БАРОК“ през 2015 – 2020 г.;
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проект за решение – общото събрание приема
плана за действие на „БАРОК“ през 2015 – 2020 г.;
5. разни. Поканват се всички членове на сдружението да вземат у частие лично или чрез
упълномощен представител. Регистрацията на
участниците в общото събрание ще се извършва
между 13 и 14 ч. на 21.05.2015 г. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч. на същото
място и при същия дневен ред. Представителите на членове да носят със себе си документ
за платен членски внос и актуални документи,
удостоверяващи представителната им власт, или
заверено с печат пълномощно, ако съответният
член се представлява от пълномощник.
2100
17. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Карате клуб „Лукойл – Нефтохимик“, Бургас, на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
8.05.2015 г. в 10 ч. в спортна зала „Нефтохимик“
при следния дневен ред: 1. промяна на наименованието на сдружението; 2. промяна на целите
на сдружението; 3. приемане на нови членове в
сдружението; 4. избор на членове на управителния
съвет на сдружението; 5. приемане на нов устав
на сдружението, отразяващ настъпилите промени,
съгласно предложения от УС проект; 6. други.
Материалите по дневния ред са на разположение
на членовете в офиса на сдружението. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 11,30 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
2048
11. – Управителят на „Спортен клуб по акробатика и бридж „Бургас“ – Бургас, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно събрание на
клуба на 16.05.2015 г. в 13 ч. в Бургас, к-с Лазур,
бл. 127 (в офиса на магазин „Херкер“), при следния
дневен ред: 1. отчет на управителя за дейността
на сдружението през 2014 г.; 2. предложение за
смяна на името на клуба. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 14 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
2040
1. – Управителният съвет на сдружение „Асоциация на здравните мениджъри в България“,
Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква на
27.04.2015 г. в хотел „Аква“, Бургас, годишно отчетно-изборно събрание на асоциацията в 10 ч. със
следния дневен ред: 10,00 – 10,15 ч. – регистрация
за участие в събранието; 10,15 ч. – откриване на
годишното отчетно събрание с доклад и отчет
на председателя на УС на сдружението „АЗМБ“;
10,15 – 12,00 ч. – обсъждания на отчета и бюджета на сдружението за 2015 г.; 12,15 – 12,30 ч. – кафе-пауза; 12,30 – 13,30 ч. – освобождаване и избор на нови членове на УС; 13,30 ч. – закриване
на събранието.
1991
11. – Управителният съвет на „Съюза на
хотелиерите“ – Варна, к.к. Златни пясъци, на
основание чл. 12 от устава на съюза и чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на членовете си на 23.05.2015 г. в 13 ч. в конферентната
зала на хотел „Мадара“, к.к. Златни пясъци, при
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следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
УС през 2014 г.; 2. доклад на КС за дейността
през 2014 г.; 3. приемане на годишния финансов
отчет на съюза за 2014 г.; 4. освобождаване от
отговорност на членовете на УС и КС за дейността им през 2014 г.; 5. приемане на бюджета на
съюза за 2016 г.; 6. разни. При липса на кворум
на основание чл. 13, ал. 8 от устава на съюза и
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден един час по-късно, на същото място и при
същия дневен ред независимо от броя на явилите
се членове или представители.
1998
1. – Съветът на настоятелите на сдружение
„Настоятелство „Американски колеж – Аркус“
при Частна профилирана гимназия „АК – Аркус“ – Велико Търново, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 26.05.2015 г. в
14 ч. в сградата на ЧПГ „АК – Аркус“ – Велико
Търново, ул. Драгоман 16, при следния дневен
ред: 1. приемане на доклад за дейността на „Настоятелство „Американски колеж – Аркус“ при
Частна профилирана гимназия „АК – Аркус“
през 2014 г.; 2. приемане на годишен отчет за
дейността за 2014 г.
1997
11. – Управителният съвет на сдружение „ЛРД
Елин Пелин“, гр. Елин Пелин, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 33 от устава на сдружението, както и в изпълнение на решение на УС от
20.03.2015 г. свиква общо събрание на сдружението
на 23.05.2015 г. в 10 ч. в седалището на сдружението в гр. Елин Пелин, ул. Никола Вапцаров
1, бл. 1, вх. 1, ет. 1, при следния дневен ред: 1.
обсъждане и приемане на годишния отчет за
дейността на управителния съвет и сдружението
за 2014 г.; 2. обсъждане и приемане на годишен
отчет за дейността на контролно-ревизионната
комисия на сдружението за 2014 г.; 3. обсъждане
и приемане на финансов план на сдружението за
2015 г.; 4. обсъждане и приемане на проектоплан
за дейността на сдружението за 2015 г.; 5. обсъждане и приемане на размера на членския внос на
членовете на сдружението за 2016 г.; 6. разглеждане
на постъпили молби и жалби от членовете на
сдружението; 7. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 33, т. 7 от устава
на сдружението събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Канят се да присъстват на насроченото съб
рание всички членове на сдружението.
2136
2. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Клуб по бойни спортове „Калиакра“ – гр. Каварна, област Добрич, на основание
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
клуба на 8.05.2015 г. в 17 ч. в заседателната зала
на хотел „Каварна“ в гр. Каварна, ул. Делфин 8,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчетен
доклад за дейността на сдружението; 2. промени в
устава; 3. приемане на нови членове на сдружението; 4. прекратяване на членство в сдружението; 5.
избор на управителен съвет; 6. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 18 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
2065
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1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Миллет“ – Казанлък, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
с ъбра н ие на ч ленове т е на сд ру жен ие т о на
30.04.2015 г. в 10 ч. в помещението, намиращо
се в Казанлък, ул. Княз Александър Батенберг
227, при следния дневен ред: 1. освобождаване от
членство на лица и приемане на нови членове;
2. освобождаване на досегашния управителен
съвет и председателя и избирането на нов управителен съвет и председател; 3. избиране на
контрольор; 4. промяна на адреса на управлението на сдружението; 5. промяна на устава на
сдружението. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден и на същото място в 11 ч. при същия дневен
ред независимо от броя на присъстващите.
1999
294. – Управителният съвет на сдружение „Обществена коалиция за здраве – Кърджали“ (ОКЗ)
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 27.04.2015 г.
в 16 ч. в Дома на здравето в РЗИ – Кърджали,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на ОКЗ за периода 2013 – 2014 г.; 2. финансов
отчет за периода; 3. включване на нови членове
в състава на сдружението; 4. избор на нов УС и
контролен съвет; 5. други.
2135
21. – Управителният съвет на „Тенис клуб
П левен 9 0 “ – П левен, на основа н ие ч л. 26
ЗЮЛНЦ и устава на клуба свиква отчетно-изборно събрание на 11.05.2015 г. в 17 ч. на тенис
комплекса в парк „Кайлъка“, Плевен, при следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността на
клуба през отчетния период; 2. отчет на КС на
„Тенис Клуб Плевен 90“ за отчетния период; 3.
финансов отчет и бюджет на УС на „Тенис Клуб
Плевен 90“; 4. избор на управителен и контролен
съвет на „Тенис Клуб Плевен 90“; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Присъствието на всеки член на клуба е необходимо.
2064
802. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Комитет Родолюбие“, Пловдив,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на 20.05.2015 г. в 18 ч. в ресторант „Гражданския клуб“ – Пловдив, ул. Стоян
Чалъков 1, при следния дневен ред: 1. приемане
на нови членове; 2. отчет за дейността на сдружението за 2014 г.; 3. избор на нов управителен
съвет и председател на сдружението; 4. промяна
в устава – чл. 3, чл. 12, чл. 15 и чл. 23; 5. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе 1 час по-късно същия
ден, на същото място и при същия дневен ред.
2078
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14. – Управителният съвет на сдружение „Клуб
по конен спорт „Русе – Еконт Транс“ – Русе, кв.
Образцов чифлик, Конна база, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 17.05.2015 г. в
10 ч. в Русе, кв. Образцов чифлик, Конна база,
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за
дейността на сдружението до 2014 г.; 2. приемане
на годишен бюджет за 2015 г.; 3. приемане на допълнения и изменения на устава; 4. промяна на
името на сдружението; 5. избор на управителен
съвет. Материалите по дневния ред ще бъдат на
разположение за членовете на адреса на сдружението от 9 до 17 ч. всеки ден. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе в същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
2067
11. – Управителният съвет на Туристическо
дружество „Иван Вазов“ – Сопот, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на дружеството на 9.05.2015 г. в 13 ч. в хижа „Добрила“
при следния дневен ред: 1. отчет на дейността на
ТД „Иван Вазов“ – Сопот, за изминалия период;
2. изменение на устава на ТД „Иван Вазов“ – Сопот; 3. избор на УС и председател на ТД „Иван
Вазов“ – Сопот; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе колкото и членове да се явят на същото
място и при същия дневен ред един час по-късно.
2075
27. – Управителният съвет на „Ловно-рибарско дру жес тво – Общ ина Якоруда“ – г р.
Якоруда, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 16.05.2015 г. в 14 ч. в заседателната зала на Общинския съвет – гр. Якоруда, при следния дневен ред: 1. разглеждане и
приемане на финансовия отчет за работата и
дейността на ЛРД – Община Якоруда, за периода 2014 – 2015 г.; 2. приемане на програма за
работа и дейности на ЛРД – Община Якоруда,
за периода 2015 – 2016 г.; 3. приемане на бюджет
2015 – 2016 г.; 4. приемане на предложение за
промяна на членовете на УС от 9 на 11 членове;
5. промяна в устава; 6. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
2039
1. – Управителният съвет на ФК „Христо
Ботев – 1946“ – с. Стожер, община Добричка, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете си на 8.05.2015 г. в 10 ч. в залата
на кметството при следния дневен ред: 1. отчет
на управителния съвет за изминалия мандат; 2.
избор на нов управителен съвет; 3. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе един час покъсно при същия дневен ред и на същото място.
2074

Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 939-36-74, 981-17-11
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
Печат: „Алианс принт“ – ЕООД, София 1592, ул. Илия Бешков 3
ДЪРЖ АВЕН ВЕСТНИК
ISSN 0205 – 0900

