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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41
от 2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 43
и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37 и 42 от 2009 г.;
Решение № 3 на Конституционния съд от
2009 г. – бр. 45 от 2009 г.; изм., бр. 82, 89 и 93
от 2009 г., бр. 12, 17, 27 и 97 от 2010 г., бр. 105
от 2011 г., бр. 38, 44 и 82 от 2012 г., бр. 15, 27,
28, 52, 66 и 70 от 2013 г., бр. 11, 53, 61 и 98
от 2014 г., бр. 14 от 2015 г.; Решение № 2 на
Конституционния съд от 2015 г. – бр. 23 от
2015 г.; изм., бр. 24 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 33, ал. 2 се създава т. 6:
„6. брой на абонатите на предприятието,
диференцирани съгласно предлаганите от
предприятието услуги, въз основа на данните
от ежегодния отчет за дейността, предоставян
от предприятието във връзка с чл. 38, ал. 1.“
§ 2. В чл. 74 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Предприятието публикува информацията по чл. 33, ал. 2, т. 6 на страницата си
в интернет.“
§ 3. В чл. 75, ал. 1 думите „чл. 74“ се заменят с „чл. 74, ал. 1“.
§ 4. В чл. 77, ал. 2, изречение второ думите
„чл. 74“ се заменят с „чл. 74, ал. 1“.
§ 5. В чл. 78 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В случай че установи неизпълнение на
задължения, произтичащи от приложимите
общи изисквания, на условията на издадени
разрешения за ползване на ограничен ресурс
и/или на наложени специфични задължения,
комисията:

1. уведомява предприятието, осъществяващо електронни съобщения, за установеното
неизпълнение в 7-дневен срок след установяването, като определя подходящ срок за
изразяване на становище; след изтичането
на срока за становище комисията с решение
изисква в определен от нея разумен срок
преустановяване на неизпълнението и/или
отстраняване на неговите последици, и/или
привеждане дейността на предприятието в
съответствие с посочените актове, или
2. с решение след изтичане на срока за
изразяване на становище по т. 1 изисква
незабавно преустановяване на неизпълнението, като дава задължителни указания за
преустановяване на неизпълнението и/или
отстраняване на неговите последици, и за
привеждане дейността на предприятието в
съответствие с посочените актове.“
2. Алинея 2 се отменя.
3. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) Обжалването на решението на комисията по ал. 1 не спира неговото изпълнение,
освен ако съдът постанови друго.
(6) Производството по ал. 1 – 4 се прилага
независимо от административнонаказателната отговорност на предприятието, която се
реализира по общия ред.“
§ 6. В чл. 257, ал. 1 думите „при наличие
на техническа възможност“ се заличават и
се създава изречение второ: „Изключение от
задължението по изречение първо може да
бъде допуснато от комисията единствено при
липса на техническа възможност за срок не
по-дълъг от три месеца.“
§ 7. В чл. 331, ал. 3, 4, 5, 7 и 8 думите
„влязло в сила“ се заличават.
§ 8. Създава се чл. 331а:
„Чл. 331а. (1) За неизпълнение на решение
по чл. 78, ал. 1:
1. п редседател я т на лага санк ц и я та за
неизпълнение на съответното задължение,
предвидена в тази глава, и/или
2. комисията налага имуществена санкция
в размер от 500 до 5000 лв. дневно.
(2) Имуществената санкция по ал. 1, т. 2
се налага до изпълнение на решението на
комисията по реда на глава седемнадесета от
Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Наложените имуществени санкции по
ал. 1, т. 2 подлежат на обжалване по реда на
глава седемнадесета, раздел VІ от Административнопроцесуалния кодекс.
(4) Възстановяването на нарушено право и
обезщетяването на вредите от изпълнението
на административен акт, който е бил отменен,
след като е започнало неговото изпълнение,
става по реда на глава седемнадесета, раздел VІІ от А дминистративнопроцесуалния
кодекс.“
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§ 9. В чл. 334б ал. 1 се изменя така:
„(1) На предприятие, предоставящо услугата
роуминг чрез обществени електронни съобщителни мрежи, което наруши изисквания на
Регламент (ЕС) № 531/2012 на Европейския
парламент и на Съвета от 13 юни 2012 г.
относно роуминга в обществени мобилни
съобщителни мрежи в рамките на Съюза
(ОВ, L 172/10 от 30 юни 2012 г.), се налагат
имуществени санкции, както следва:
1. за нарушение на чл. 3 от регламента – в
размер от 400 000 до 2 000 000 лв.;
2. за нарушение на чл. 4 от регламента – в
размер от 10 000 до 100 000 лв.;
3. за нарушение на чл. 5, параграф 1 от
регламента – в размер от 10 000 до 100 000 лв.;
4. за нарушение на чл. 7 от регламента – в
размер от 400 000 до 2 000 000 лв.;
5. за нарушение на чл. 8, параграф 2 от регламента – в размер от 50 000 до 2 000 000 лв.;
6. за нарушение на чл. 8, параграфи 1, 3,
4 и 5 от регламента – в размер от 10 000 до
100 000 лв.;
7. за нарушение на чл. 9 от регламента – в
размер от 400 000 до 2 000 000 лв.;
8. за нарушение на чл. 10, параграф 1 от
регламента – в размер от 10 000 до 100 000 лв.;
9. за нарушение на чл. 10, параграфи 2, 3,
4 и 5 от регламента – в размер от 50 000 до
2 000 000 лв.;
10. за нарушение на чл. 10, параграф 6 от
регламента – в размер от 10 000 до 100 000 лв.;
11. за нарушение на чл. 11 от регламента – в
размер от 10 000 до 100 000 лв.;
12. за нарушение на чл. 12 от регламента – в
размер от 400 000 до 2 000 000 лв.;
13. за нарушение на чл. 13, параграф 2 от регламента – в размер от 50 000 до 2 000 000 лв.;
14. за нарушение на чл. 13, параграфи 1,
3, 4, 5 и 6 от регламента – в размер от 10 000
до 100 000 лв.;
15. за нарушение на чл. 14 от регламента – в
размер от 10 000 до 100 000 лв.;
16. за нарушение на чл. 15 от регламента – в
размер от 10 000 до 100 000 лв.“
§ 10. Параграф 1а от допълнителните разпоредби се отменя.
Допълнителна разпоредба
§ 11. Параграф 9 относно чл. 334б съдържа мерки по прилагането на Регламент (ЕС)
№ 531/2012 на Европейския парламент и на
Съвета от 13 юни 2012 г. относно роуминга
в обществени мобилни съобщителни мрежи
в рамките на Съюза (ОВ, L 172/10 от 30 юни
2012 г.).
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 8 април 2015 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
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ЗАКОН

за Фискален съвет и автоматични корективни механизми
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този закон у реж да създаването,
дейността и състава на Фискалния съвет,
както и създаването и прилагането на автоматичните корективни механизми по чл. 23,
ал. 3 от Закона за публичните финанси.
Чл. 2. Този закон има за цел да създаде
условия за спазването на фискалните правила, предвидени в Закона за публичните
финанси, с оглед поддържането на устойчиви
публични финанси.
Г л а в а

в т о р а

ФИСК АЛЕН СЪВЕТ
Раздел I
Цели и принципи
Чл. 3. Създава се Фискален съвет, наричан
по-нататък „Съвета“, като независим консултативен орган по въпросите на фискалното
управление.
Чл. 4. Фискалният съвет има за цел:
1. независимо наблюдение и анализ на
бюджетната рамка с оглед поддържане на
устойчиви публични финанси;
2. повишаване качеството на официалните
макроикономически и бюджетни прогнози
чрез извършване на безпристрастна оценка,
основана на обективни критерии;
3. повишаване на прозрачността и информираността на обществото за фискалното
управление на страната.
Чл. 5. Съветът осъществява дейността си
въз основа на принципите на:
1. независимост и публичност;
2. обективност и прозрачност;
3. равнопоставеност на неговите членове.

С Т Р.

4

ДЪРЖАВЕН

Раздел II
Дейност
Чл. 6. (1) Съветът:
1. наблюдава спазването на числовите фискални правила, предвидени в Закона за публичните финанси, които се отнасят за сектор
„Държавно управление“ и за консолидираната
фискална програма;
2. изготвя мотивирано становище и препоръки относно пролетната и есенната макроикономически прогнози на министъра на
финансите в срок до 10 дни от публикуването
им на интернет страницата на Министерството
на финансите;
3. изготвя мотивирано становище и препоръки по законопроекта за държавния бюджет,
по законопроектите за бюджета на държавното обществено осигуряване и за бюджета на
Националната здравноосигурителна каса, по
законопроектите за тяхното изменение и допълнение, по проектите на средносрочна бюджетна
прогноза, както и на други стратегически документи на Министерския съвет, относими към
спазването на числовите фискални правила по
т. 1, в рамките на процедурата по съгласуване
и внасяне на проекти на актове за разглеждане
на заседание на Министерския съвет;
4. изготвя мотивирано становище по отчетите за изпълнението на държавния бюджет,
на бюджетите на държавното обществено
осигуряване и останалите социално-осигурителни фондове, администрирани от Националния осигурителен институт, и на бюджета
на Националната здравноосигурителна каса,
в рамките на процедурата по съгласуване и
внасяне на проекти на актове за разглеждане
на заседание на Министерския съвет;
5. изготвя и предоставя на председателя на
Народното събрание мотивирано становище
и препоръки по одобрените от Министерския
съвет законопроекти и документи по т. 3 и
отчетите по т. 4 в срок не по-късно от 14 дни
от внасянето им в Народното събрание;
6. при установяване на значително отклонение на макроикономическите прогнози от
отчетните данни в рамките на период от поне
четири последователни години препоръчва на
министъра на финансите предприемането на
мерки за коригиране на отклонението;
7. следи за прилагането на автоматичните
корективни механизми по чл. 23, ал. 3 от
Закона за публичните финанси, като изготвя
мотивирано становище за:
а) наличието на значително отклонение от
средносрочната бюджетна цел за структурния
дефицит или от стъпката за нейното постигане
и необходимостта от задействане на автоматичните корективни механизми – в сроковете
по т. 2 – 5;
б) корективния план – в рамките на процедурата по съгласуване и внасяне на проекти на актове за разглеждане на заседание
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на Министерския съвет, както и за неговото
изпълнение;
8. изготвя мотивирано становище за наличието и прекратяването на извънредни
обстоятелства съгласно чл. 24 от Закона за
публичните финанси, за което информира
министъра на финансите;
9. изготвя мотивирани становища относно
рисковете за устойчивостта на публичните
финанси, за което информира министъра на
финансите и други заинтересовани институции.
(2) Мотивираните становища и препоръките
на Съвета нямат задължителен характер. Когато Министерският съвет не приема тези от
тях, които са относими към него, трябва да се
мотивира писмено. Мотивите се публикуват на
интернет страниците на Министерския съвет
и на Министерството на финансите.
(3) Мотивираните становища и препоръките на Съвета се публикуват на интернет
страницата му.
(4) Председателят и членовете на Съвета
осъществяват дейността си по този закон въз
основа на собствена експертиза. Те имат право да изискват и получават информация от
държавните органи, които са длъжни да им
я предоставят при спазване на действащото
законодателство.
(5) Председателят и членовете на Съвета
нямат право да искат или да приемат указания
от Министерския съвет или от други органи
и институции.
(6) Съветът разработва и приема методология, съдържаща обективни критерии за целите
на становищата и препоръките си относно
официалните макроикономически и бюджетни
прогнози, както и критерии за установяване
на значително отклонение на показателите в
макроикономическите прогнози от отчетните
данни. Методологията се публикува на интернет
страницата на Съвета.
Раздел III
Състав
Чл. 7. (1) Съветът се състои от петима
членове, включително председател, които се
избират от Народното събрание, след проведена
публична процедура.
(2) Мандатът на членовете на Съвета е
6 години. Едно лице не може да бъде избирано
за член на Съвета за повече от два последователни мандата.
(3) Нови членове на Съвета се избират от
Народното събрание не по-рано от три месеца
и не по-късно от един месец преди изтичането на
мандата им. Членовете на Съвета продължават
да изпълняват функциите си и след изтичане
на мандата до избора на новите членове.
(4) Мандатът на член на Съвета се прекратява предсрочно:
1. по негово искане;
2. при трайна невъзможност да изпълнява
задълженията си за повече от 6 месеца;
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3. при смърт;
4. при установяване, че лицето не отговаря
на изискванията на чл. 8, ал. 1 или при възникване на несъвместимост по чл. 8, ал. 2 и 4;
5. при неучастие без основателна причина
в две последователни заседания на Съвета;
6. при влизане в сила на акт, с който е
установен конфликт на интереси по Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси.
(5) При настъпване на обстоятелствата по
ал. 4 се уведомява Народното събрание за
извършване на нов избор.
(6) В случаите по ал. 4, т. 1, 3 и 6 основанията се обявяват от председателя на Народното
събрание пред Народното събрание.
(7) При предсрочно прекратяване на мандат
на член на Съвета Народното събрание избира
на негово място друго лице за остатъка от
мандата.
Чл. 8. (1) За членове на Съвета се избират
лица с високи нравствени качества, които имат
висше икономическо образование с минимална
образователно-квалификационна степен „магистър“ и не по-малко от 10 години професионален опит в областта на икономическия анализ
и/или управлението на публичните финанси.
(2) За членове на Съвета не могат да бъдат
избирани лица, които:
1. са осъждани за умишлено престъпление
от общ характер;
2. са лишавани от правото да заемат определена държавна длъжност или да упражняват
определена професия или дейност;
3. са били членове на изпълнителен или
контролен орган или неограничено отговорни
съдружници в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали
неудовлетворени кредитори;
4. през последните 5 години, предхождащи
датата на решението за обявяване на банка
в несъстоятелност, са били членове на неин
управителен или контролен орган.
(3) За членове на Съвета могат да бъдат
избирани и лица с чуждо гражданство при
спазване на изискванията по ал. 1 и 2.
(4) Член на Съвета не може да заема длъжност в държавни или общински органи, както
и да извършва политическа или друга дейност,
която засяга независимостта му.
(5) След избирането им членовете на Съвета
полагат пред Народното събрание следната
клетва: „Кълна се като член на Фискалния
съвет да спазвам и да се ръководя от Конституцията, законите на Република България и
интересите на държавата, и да бъда независим
в действията си. Заклех се.“
Раздел IV
Организация на дейността
Чл. 9. Заседанията на Съвета се свикват от
председателя му по негова инициатива или по
инициатива на всеки от членовете му.
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Чл. 10. Председателят на Съвета:
1. представлява Съвета;
2. информира обществеността за становищата и препоръките на Съвета;
3. насрочва и ръководи заседанията на
Съвета;
4. ръководи административно дейността
на Съвета;
5. представя пред съответните органи становищата и/или препоръките по чл. 6, ал. 1;
6. представя годишен доклад за дейността
на Съвета пред Народното събрание в срок до
края на месец февруари на следващата година.
Чл. 11. (1) При осъществяване на дейността
си Съветът приема решения.
(2) Решенията за приемане на мотивирани
становища и/или препоръки се публикуват
на интернет страницата на Съвета в 7-дневен
срок от приемането им.
Чл. 12. (1) Съветът заседава, когато присъстват най-малко трима от неговите членове.
(2) Решенията на Съвета се вземат с мнозинство повече от половината от всички негови
членове. Съветът не може да взема решения
неприсъствено.
(3) Не се допуска въздържане от гласуване.
(4) На заседанията на Съвета могат да присъстват и външни лица по покана на неговия
председател.
Чл. 13. (1) Съветът може да получава оценка
за дейността си от подобни независими органи
за фискално наблюдение в други държави на
всеки три години.
(2) Оценката по ал. 1 се публикува на интернет страницата на Съвета и се изпраща
до председателя на Народното събрание за
сведение.
Чл. 14. Съветът приема правила за работата си, които се публикуват на интернет
страницата му.
Чл. 15. (1) Организационно-техническото
и експертното обслужване на дейността на
Съвета се осъществява от трима експерти
в администрацията на Народното събрание,
отговарящи на изискванията, определени в
правилата по чл. 14.
(2) Дейността на Съвета се финансира от
бюджета на Народното събрание, като средствата се посочват като разходи в отделна
функционална област.
Чл. 16. (1) Председателят и членовете на
Съвета получават възнаграждение за участие
в заседанията на Съвета, равно на три минимални работни заплати за едно заседание, но
общо за месец не повече от три средномесечни
заплати на наетите лица по трудово и служебно
правоотношение в обществения сектор съобразно данни на Националния статистически
институт.
(2) Възнагражденията по ал. 1 се изплащат
от бюджета на Народното събрание.
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АВТОМАТИЧНИ КОРЕКТИВНИ
МЕХ АНИЗМИ
Чл. 17. (1) А втоматичните корективни
механизми по чл. 23, а л. 3 от Закона за
публичните финанси обхващат изготвянето,
приемането и прилагането на корективен
план.
(2) Механизмите по ал. 1 имат за цел
коригиране на възникнало значително отклонение от средносрочната бюджетна цел
за структурния дефицит или от стъпката
за постигането є съгласно Регламент (ЕО)
№ 1466/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за
засилване на надзора върху състоянието на
бюджета и на надзора и координацията на
икономическите политики, наричан по-нататък „Регламент 1466/97“.
Чл. 18. Наличието на значително отклонение от средносрочната бюджетна цел за
структурния дефицит или от стъпката за
постигането є се установява от един или
повече органи, както следва:
1. Европейската комисия съгласно Регламент 1466/97;
2. министъра на финансите в рамките на
бюджетния процес;
3. Съвета съгласно чл. 6, ал. 1, т. 7.
Чл. 19. (1) При значително отклонение от
средносрочната бюджетна цел или от стъпката за постигането є министърът на финансите
в срок до два месеца от установяване на
отклонението изготвя и внася за одобрение
от Министерския съвет корективен план.
(2) В случай че корективният план предвижда мерки, свързани с правомощия на
Народното събрание, Министерският съвет
внася плана за приемане в Народното събрание.
Ч л. 20. Корек т и вн и я т п ла н по ч л. 19
включва:
1. периода на корекция, който може да
бъде до две последователни бюджетни години след годината, в която е установено
наличието на значително отклонение;
2. средногодишното подобрение на структурния баланс в размер най-малко 0,5 на сто
от брутния вътрешен продукт за периода на
корекция;
3. приходните и разходните корективни
мерки, подробно описани по вид, размер и
количествена оценка на въздействието им
върху подсекторите на сектор „Държавно
управление“.
Чл. 21. Мерките в корективния план трябва да водят до постигане на средносрочната
бюджетна цел в срока, определен преди установяване на отклонението от нея или от
стъпката за постигането є.
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Чл. 22. Корективният план отчита препоръките за преодоляване на значителното
отклонение от средносрочната бюджетна цел
или от стъпката за постигането є, отправени
към България съгласно Регламент 1466/97.
Чл. 23. (1) Изпълнението на корективния
план може да бъде временно преустановено
при наличието на извънредно обстоятелство
по смисъла на чл. 24, ал. 3 от Закона за
публичните финанси, без това да излага на
риск устойчивостта на публичните финанси
в средносрочен план.
(2) При прекратяване на обстоятелствата
по ал. 1 министърът на финансите при необходимост внася за одобрение от Министерския съвет ревизиран корективен план.
В случаите по чл. 19, ал. 2 Министерският
съвет внася ревизирания корективен план
за приемане в Народното събрание.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. Този закон въвежда изискванията на
Директива 2011/85/ЕС на Съвета от 8 ноември
2011 г. относно изискванията за бюджетните
рамки на държавите членки (ОВ, L 306/41
от 23 ноември 2011 г.).
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 8 април 2015 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2598

УК АЗ № 60
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Споразумението за поддържане на гарнизон (GSA) между
Република България, представяна от Министерството на отбраната, и Върховното главно
командване на обединените въоръжени сили
в Европа (SHAPE) относно Базова поддръжка
на Модул на КИС със способности за развръщане (DCM), 2-ри Свързочен батальон
на НАТО (2NSB), приет от ХLІІI Народно
събрание на 9 април 2015 г.
Издаден в София на 16 април 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
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ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението за поддържане на гарнизон (GSA) между Република
България, представяна от Министерството
на отбраната, и Върховното главно командване на обединените въоръжени си ли в
Европа (SHAPE) относно Базова поддръжка
на Модул на КИС със способности за развръщане (DCM), 2-ри Свързочен батальон
на НАТО (2NSB)
Член единствен. Ратифицира Споразумението за поддържане на гарнизон (GSA)
между Република България, представяна от
Министерството на отбраната, и Върховното
главно командване на обединените въоръжени сили в Европа (SHAPE) относно Базова
поддръжка на Модул на КИС със способности
за развръщане (DCM), 2-ри Свързочен батальон на НАТО (2NSB), подписано на 16 юли
2014 г. и на 28 август 2014 г. в Монс, Белгия.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 9 април 2015 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2600

П РЕ ЗИ Д ЕН Т
Н А РЕП У Б Л И К АТА
УК АЗ № 55
На основание чл. 98, т. 13 от Конституцията на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Наименувам географски обекти в Антарктика, както следва:
– нос Чичил – морски нос с координати
61°16'33.0" ю.ш., 54°14'07.0" з.д.;
– седловина Сойка – седловина с координати 61°14'24.0" ю.ш., 54°06'45.0" з.д.;
– Урдин х ребет – х ребет с координати
61°16'10.0" ю.ш., 54°08'00.0" з.д.;
– ледник Скаплизо – ледник с координати
61°16'50.0" ю.ш., 54°11'00.0" з.д.;
– ледник Добродан – ледник с координати
61°16'15.0" ю.ш., 54°04'20.0" з.д.;
– нос Въглен – морски нос с координати
61°14'39.0" ю.ш., 54°11'53.0" з.д.;
– ледник Гиридава – ледник с координати
61°15'25.0" ю.ш., 54°10'20.0" з.д.;
– ледник Берсаме – ледник с координати
61°14'50.0" ю.ш., 54°09'00.0" з.д.;
– нос Лебед – морски нос с координати
61°14'57.5" ю.ш., 54°01'55.0" з.д.;
– за л и в Ис т рос – за л и в с коорд и нат и
61°14'15.0" ю.ш., 54°02'30.0" з.д.;
– нос Геша – морски нос с координати
61°12'26.3" ю.ш., 54°03'39.0" з.д.;
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– ледник Трескавец – ледник с координати
61°13'00.0" ю.ш., 54°05'00.0" з.д.;
– ледник Банари – ледник с координати
61°10'35.0" ю.ш., 54°03'50.0" з.д.;
– нос Къкрина – морски нос с координати
61°09'58.6" ю.ш., 54°01'21.0" з.д.;
– за л и в Ку т ела – за л и в с ко орд и нат и
61°08'06.5" ю.ш., 54°00'50.0" з.д.;
– ри д Езд и м и р – ри д с коорд и нат и
64°03'05.0"ю.ш., 59°47'40.0" з.д.;
– Мат ов връх – връх с координат и
64°02'54.0" ю.ш., 60°07'15.0" з.д.;
– рид Лале – рид с координати 64°11'20.0"
ю.ш., 60°22'30.0" з.д.;
– седловина Синигер – седловина с координати 64°11'50.0" ю.ш., 60°29'00.0" з.д.;
– хребет Калива – хребет с координати
64°08'20.0" ю.ш., 60°40'30.0" з.д.;
– купол Перкос – леден купол с координати 64°14'31.0" ю.ш., 60°33'22.0" з.д.;
– рид Ръжана – рид с координати 64°16'06.0"
ю.ш., 60°40'34.0" з.д.;
– седловина Желъд – седловина с координати 64°14'20.0" ю.ш., 60°46'03.0" з.д.;
– хребет Сонкета – хребет с координати
64°13'40.0" ю.ш., 60°53'00.0" з.д.;
– ледник Трепетлика – ледник с координати 64°15'20.0" ю.ш., 60°50'50.0" з.д.;
– ри д Обр е т ен и к – ри д с ко орд и нат и
64°29'38.0" ю.ш., 60°59'55.0" з.д.;
– Корм я нск а сед лови на – сед лови на с
координати 64°27'44.0" ю.ш., 61°01'12.0" з.д.;
– хребет Егерика – хребет с координати
64°23'20.0" ю.ш., 61°02'15.0" з.д.;
– залив Капистурия – залив с координати
64°36'35.0" ю.ш., 61°30'30.0" з.д.;
– Петров рид – рид с координати 64°37'36.0"
ю.ш., 61°28'44.0" з.д.;
– рид Балис – рид с координати 64°46'43.0"
ю.ш., 62°8'39.0" з.д.;
– рид Чарган – рид с координати 65°51'41.0"
ю.ш., 64°08'52.0" з.д.;
– остров Алабак – остров с координати
65°59'25.0" ю.ш., 64°43'50.0" з.д.;
– връх Пу рмерул – връх с координат и
66°23'51.0" ю.ш., 65°08'39.0" з.д.;
– рид Семела – рид с координати 66°31'31.0"
ю.ш., 65°12'48.0" з.д.;
– вр ъх Шерба – вр ъх с коорд и нат и
66°45'23.0" ю.ш., 65°34'50.0" з.д.;
– нос Смилец – морски нос с координати
62°15'58.6" ю.ш., 59°11'23.0" з.д.;
– ска ла Мел ди я – ска ла с координат и
62°15'28.7" ю.ш., 59°11'21.0" з.д.;
– вр ъх Б ерг ис он – вр ъх с коорд и нат и
78°51'14.3" ю.ш., 85°47'24.0" з.д.;
– вр ъх Пат мос – вр ъх с коорд и нат и
78°49'14.3" ю.ш., 85°55'11.0" з.д.;
– ледник Карасура – на ледника с координати 78°48'42.0" ю.ш., 85°47'50.0" з.д.;
– връх Фисек – връх с координат и
78°44'06.0" ю.ш., 85°57'43.0" з.д.;
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– връх Ерета – връх с координати 78°31'14.2"
ю.ш., 86°37'43.6" з.д.;
– вр ъх Арсела – вр ъх с коорд и нат и
78°56'29.6" ю.ш., 84°35'19.0" з.д.;
– вр ъх С т и к ъ л – вр ъх с коорд и нат и
78°52'23.1" ю.ш., 84°46'57.0" з.д.;
– връх Перистера – връх с координати
78°49'39.5" ю.ш., 84°49'20.0" з.д.;
– в р ъ х Мо д р е н – в р ъ х с к о о р д и н а т и
78°48'55.8" ю.ш., 85°03'40.0" з.д.;
– Бат и лов ри д – ри д с координат и
78°32'43.00" ю.ш., 83°45'36.00" з.д.;
– връх Версиникия – връх с координати
78°17'38.0" ю.ш., 85°48'11.0" з.д.;
– седловина Проглед – седловина с координати 78°17'48.0" ю.ш., 85°49'22.0" з.д.;
– връх Еница – връх с координат и
78°15'47.0" ю.ш., 85°54'41.0" з.д.;
– проход Голое – проход с координати
78°15'42.0" ю.ш., 85°52'48.0" з.д.;
– ледник Бурденис – ледник с координати
78°14'00.0" ю.ш., 86°03'00.0" з.д.;
– ледник Герила – ледник с координати
78°12'25.0" ю.ш., 86°02'00.0" з.д.;
– ледник Фонфон – ледник с координати
78°11'00.0" ю.ш., 86°01'50.0" з.д.;
– ледник Марса – ледник с координати
78°01'50.0" ю.ш., 85°41'40.0" з.д.;
– ледник Падала – ледник с координати
78°02'40.0" ю.ш., 85°31'00.0" з.д.;
– вр ъх Х левен – вр ъх с коорд и нат и
78°01'53.3" ю.ш., 85°21'58.0" з.д.;
– вр ъ х М а л ас ар – вр ъ х с ко о рд и н ат и
77°57'53.0" ю.ш., 85°52'38.0" з.д.;
– Ду риданов връх – връх с координати
77°56'24.0" ю.ш., 85°46'33.0" з.д.;
– ледник Женда – ледник с координати
77°53'00.0" ю.ш., 86°00'00.0" з.д.;
– в р ъ х Б лен и к а – в р ъ х с ко о рд и н ат и
77°52'01.0" ю.ш., 86°03'02.0" з.д.;
– ледник Скакля – ледник с координати
77°51'00.0" ю.ш., 86°02'00.0" з.д.;
– ледник Сабазий – ледник с координати
77°51'00.0" ю.ш., 85°48'00.0" з.д.;
– Состренски възвишения – възвишения с
координати 77°53'00.0" ю.ш., 85°28'00.0" з.д.;
– ледник Анхиало – ледник с координати
77°51'50.0" ю.ш., 85°24'30.0" з.д.;
– лед н и к Ви т – лед н и к с ко о рд и н ат и
77°54'00.0" ю.ш., 85°11'30.0" з.д.;
– седловина Скамни – седловина с координати 77°35'40.0" ю.ш., 86°13'35.0" з.д.;
– седловина Кипра – седловина с координати 77°30'10.0" ю.ш., 85°57'20.0" з.д.;
– Громшински възвишения – възвишения
с координати 77°38'00.0" ю.ш., 85°46'00.0" з.д.;
– ледник Ви ча – ледник с координат и
77°41'00.0" ю.ш., 85°50'00.0" з.д.;
– ледник Ямен – ледник с координати
77°38'20.0" ю.ш., 85°31'00.0" з.д.;
– вр ъх Бра н и ще – вр ъх с ко орд и нат и
77°40'31.8" ю.ш., 85°33'40.0" з.д.;
– рид Форос – рид с координати 77°45'00.0"
ю.ш., 85°21'10.0" з.д.;
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– нунатак Оструша – хълм с координати
77°26'20.0" ю.ш., 85°30'50.0" з.д.;
– Бохотски нунатак – хълм с координати
77°23'37.0" ю.ш., 85°34'32.0" з.д.;
– връх Пъстрогор – връх с координати
77°23'38.0" ю.ш., 86°01'27.0" з.д.;
– нунатак Равуля – хълм с координати
77°13'32.2" ю.ш., 86°21'25.0" з.д.;
– вр ъх А х ри да – вр ъх с коорд и нат и
78°01'48.0" ю.ш., 86°06'46.6" з.д.;
– връх Брокс – връх с координат и
78°01'32.7" ю.ш., 86°18'34.0" з.д.;
– Ковилски нунатак – хълм с координати
78°02'20.3" ю.ш., 87°02'59.0" з.д.;
– нунатак Беаднос – хълм с координати
77°57'59.0" ю.ш., 87°13'02.00" з.д.;
– връх Мурсалица – връх с координати
77°55'16.0" ю.ш., 86°21'10.0" з.д.;
– връх Арзос – връх с координат и
77°48'37.0" ю.ш., 86°42'50.0" з.д.;
– вр ъ х С к афи да – вр ъ х с ко орд и н ат и
77°42'29.8" ю.ш., 86°32'23.0" з.д.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 7 април 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
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М И Н ИС Т ЕР С К И С ЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 88
ОТ 16 АПРИЛ 2015 Г.

за изменение на Тарифа № 4 за таксите, които
се събират в системата на Министерството
на вътрешните работи по Закона за държавните такси, одобрена с Постановление № 53
на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ,
бр. 27 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 9, 33 и 78 от
1999 г., бр. 43, 65 и 86 от 2000 г.; попр., бр. 27
от 2001 г.; изм. и доп., бр. 106 и 108 от 2001 г.,
бр. 24, 34, 39, 106 и 111 от 2003 г., бр. 15, 24 и
32 от 2004 г.; попр., бр. 36 от 2004 г.; изм. и
доп., бр. 52 от 2006 г., бр. 16 и 21 от 2007 г.;
попр., бр. 26 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 32
и 75 от 2007 г., бр. 81 от 2008 г., бр. 27 от
2009 г., бр. 18 и 75 от 2010 г., бр. 2, 7, 51 и 77
от 2011 г., бр. 27 и 103 от 2012 г., бр. 38 от
2013 г., бр. 50 и 74 от 2014 г. и бр. 6 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Параграф единствен. В чл. 31 се правят
следните изменения:
1. Алинея 9 се изменя така:
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„(9) За издаване на становище за допускане/недопускане на земеделската техника
до участие в жътвена кампания се събира
такса 27 лв.“
2. Алинея 10 се отменя.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2708

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 89
ОТ 16 АПРИЛ 2015 Г.

за създаване на Междуведомствен координационен цент ър за противодействие на
контрабандата и контрол на движението на
рискови стоки и товари
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Създава Междуведомствен координационен център за противодействие на
контрабандата и контрол на движението на
рискови стоки и товари, наричан по-нататък
„Центъра“.
(2) Центърът е разположен в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“
на Министерството на вътрешните работи.
Чл. 2. (1) Центърът осигурява координация и взаимодействие между компетентните
държавни стру кт у ри при прилагането на
мерки за противодействие на контрабандата,
контрол на движението на рискови стоки и
товари на територията на страната.
(2) Центърът функционира в непрекъснат
режим на работа.
Чл. 3. (1) Центърът осъществява дейността си чрез координация и взаимодействие
между Главна дирекция „Борба с организираната прест ъпност“, Главна дирек ци я
„Национална полиция“ и Главна дирекция
„Гранична полиция“ на Министерството на
вътрешните работи, Държавна агенция „Национална сигурност“, Агенция „Митници“
и Националната агенция за приходите към
министъра на финансите и Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“ към
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията.
(2) Ръководителите на структури по ал. 1
определят компетентни служители, на ротационен принцип, за осигуряване дейността
на Центъра.
(3) Служителите по ал. 2 извършват дейността си в Центъра в рамките на своята
компетентност при спазване на действащото
законодателство.
(4) Общото ръководство при координаци я та и взаимодейст вието в Цен т ъра се
осъществява от служител на Главна дирек-
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ция „Борба с организираната престъпност“
на Министерството на вътрешните работи,
определен със заповед на министъра на вътрешните работи.
Чл. 4. (1) За осигуряване дейността на
Центъра се изгражда комуникационно-информационна инфраструктура, осигуряваща
дост ъп до необходимите информационни
ресурси на структурите по чл. 3, ал. 1, съгласно действащото законодателство.
(2) Структурите по чл. 3, ал. 1 осигуряват в техническо отношение обособените в
Центъра работни места.
(3) В Центъра може да се интегрира и
информация, постъпваща от информационни
системи и системи за видеонаблюдение на
други министерства и ведомства.
Чл. 5. Логистичното осигуряване на Центъра се осъществява от Главна дирекция
„Борба с организираната престъпност“ на
Министерството на вътрешните работи.
Чл. 6. Разходите за осъществяване на
дейността на Центъра са за сметка на утвърдените разходи по бюджетите на съответните
първостепенни разпоредители с бюджет.
Ч л. 7. Дей нос т та и орга н иза ц и я та на
работа в Центъра се определят с правила,
утвърдени от заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна
администрация и министър на вътрешните
работи, министъра на финансите, министъра
на транспорта, информационните технологии и съобщенията и от председателя на
Държавна агенция „Национална сигурност“.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 105, ал. 2 от Конституцията на
Република България и чл. 6, ал. 2 от Закона
за нормативните актове.
§ 2. В 20 -дневен срок от влизането в
сила на постановлението ръководителите
на министерствата и ведомствата, включени
в състава на Междуведомствения координац ионен цен т ър за п ро т иводейст вие на
конт рабандата и конт рол на дви жението
на рискови стоки и товари, определят със
заповед служителите, които ще изпълняват
дейности в Центъра.
§ 3. В 20-дневен срок от влизането в сила
на постановлението заместник министърпредседател ят по коа лиционна политика
и д ърж а вна а д м и н ис т ра ц и я и м и н ис т ър
н а в ът р еш н и т е р аб о т и , м и н ис т ър ът н а
финансите, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията
и председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ утвърждават правила
за дейностите и организацията на работа
на Центъра.
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§ 4. Изпълнението на постановлението се
възлага на заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна
администрация и министър на вътрешните
работи, министъра на финансите, министъра
на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на ръководителите на
Държавна агенция „Национална сигурност“,
Агенция „Митници“, Националната агенция
за приходите и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2709

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90
ОТ 16 АПРИЛ 2015 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В Устройствения правилник на Министерството на земеделието и храните, приет с
Постановление № 188 на Министерския съвет
от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 77 от 2013 г.; изм. и
доп., бр. 91 от 2013 г. и бр. 103 от 2014 г.), се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 4, ал. 1 думите „рибното стопанство“ се заменят с „риболова“.
2. В чл. 6:
а) точка 8 се отменя;
б) в т. 11 думите „Общата политика по
рибарство (ОПР)“ се заменят с „Общата политика в областта на рибарството (ОПОР)“;
в) в т. 12 думите „Европейския фонд за
рибарство“ се заменят с „Европейския фонд
за морско дело и рибарство“;
г) в т. 14 думата „производство“ се заменя
с „изготвяне“.
3. В чл. 9, ал. 1 думите „ръководителя
на звеното за връзки с обществеността“ се
заменят с „директора на дирекция „Връзки
с обществеността и протокол“.
4. В чл. 10 след думата „политика“ се
добавя „и общата политика в областта на
рибарството“.
5. В чл. 12 основният текст се изменя така:
„Директорът на дирекция „Връзки с обществеността и протокол:“.
6. В чл. 20, ал. 2 след думата „министъра“ се добавя „в търговските дружества по
чл. 61 от Търговския закон и в държавните
предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския
закон в системата на министерството, в
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които няма изградено самостоятелно звено
за вътрешен одит“.
7. В чл. 21:
а) в ал. 1:
аа) в т. 26 накрая се добавя „при извънредно положение, военно положение или
положение на война“;
бб) създава се нова т. 27:
„27. предлага конкретни мерки и организира изпълнението им самостоятелно или
във взаимодействие с дирекция „Електронно
управление“ за отстраняване на съществуващи слабости и нарушения за опазването
от нерегламентиран достъп на информация
от служебен характер“;
вв) досегашните т. 27 и 28 стават съответно т. 28 и 29;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Директорът на дирекцията по ал. 1 е и
служител по сигурността на информацията.“
8. В чл. 23 се създава т. 7:
„7. дирекция „Връзки с обществеността
и протокол“.“
9. В чл. 27 т. 12 се отменя.
10. В чл. 28 т. 20 – 30 се отменят.
11. В глава трета, раздел VIII се създава
чл. 29а:
„Чл. 29а. Дирекция „Връзки с обществеността и протокол“:
1. осигурява провеждането на информационната политика на министерството, като
планира и координира осъществяването є;
2. 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;
3. информира обществеността за политиката на министерството и за осъществяваните
от него програми и дейности;
4. организира публичните изяви на служителите на министерството и на административните структури към него;
5. отговаря за координацията на взаимоотношени ята с браншовите организации,
функциониращи в областта на земеделието
и горите;
6. осъществява методическо ръководство
и координация на връзките на административните структури към министерството с
обществеността;
7. организира проу чването и ана лизирането на общественото мнение преди, по
време и след провеждането на определена
политика на министерството и анализира
публикациите в средствата за масово осведомяване за дейността на министерството;
8. работи в координация със звената за
връзки с обществеността на Министерския
съвет и на другите министерства и ведомства;
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9. съгласува подготвените от парламентарния секретар отговори на министъра на
въпроси и питания по време на парламентарния контрол в Народното събрание;
10. отговаря за дизайна, поддържането и
ежедневното актуализиране на българската
и английската версия на официалния интернет сайт на министерството, като публикува
информация;
11. изготвя и координира програмата на
министъра и на ръководството на министерството;
12. осъществява контакти с посолствата
на чужди държави в Република България
по повод уреждане на протоколни и делови
срещи с ръководството на министерството;
13. изготвя и координира програмите за
посещение в страната на официални гости
на министъра и на ръководството на министерството;
14. осъществява протоколната кореспонденция на министъра и съдейства при осигуряването на преводи от и на български език;
15. подгот вя необходими те док у мен т и
и организира протоколно за дг рани чни те
командировки на служителите на минист ерс т во т о, на ръковод и т ел и т е на вт оро степенните разпоредители в системата на
министерството и на едноличните търговски дружества с държавно участие, в които
правата на държавата като собственик на
капитала се упражняват от министъра;
16. осигурява протоколната логистика при:
а) национални празници и мероприятия с
церемониален характер на други организации
с участието на министъра и на ръководството
на министерството;
б) посещения на чужди делегации в страната на ниво министър и заместник-министър;
в) пътувания в страната и в чужбина на
министъра и на ръководството на министерството;
г) работни и официални срещи на министъра и на ръководството на министерството;
17. координира и контролира организирането, провеждането и протоколното осигуряване на официални и работни срещи,
семинари и дискусии с участието на министъра и на ръководството на министерството;
18. отговаря за прилагането на протоколните стандарти на Република България
в министерството.“
12. В чл. 30:
а) точка 6 се изменя така:
„6. дирекция „Директни плащания и схеми
за качество“;“
б) точка 8 се отменя.
13. В чл. 31, ал. 1:
а) в т. 11 думата „произвежда“ се заменя
с „изготвя“;
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б) в т. 15 думите „прогнозни данни и национални методологични доклади“ се заменят
с „прогнозни данни, национални методологични доклади и доклади за качеството“;
в) точка 18 се изменя така:
„18. изчислява за целите на земеделската статистика стандартната продукция от
земеделски култури и категории селскостопански животни и определя типологията на
земеделските стопанства по изискванията
на европейското законодателство относно
установяване типологията на земеделските
стопанства;“
г) в т. 24 думите „на системата“ се заменят
с „относно системата“;
д) създават се т. 26 и 27:
„26. координира дейността на областните дирекции „Земеделие“ по приемането и
конт рола за достоверност на подадените
декларации от обектите за съхранение на
з ърно и з ърноп роизвод и т ел и т е с ъгласно
Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на
Европейския съюз;
27. подпомага контрола на министъра по
отношение на дейностите, свързани с пускането на пазара, регистрирането, пускането в
употреба, спирането от работа, контрола по
техническото състояние и безопасността на
земеделската и горската техника и придобиването на правоспособност за работа с нея.“
14. В чл. 32:
а) създават се нови т. 5 – 8:
„5. изготвя проекти и актуализира заповеди, с които на основание чл. 24б, ал. 1
ЗСПЗЗ се предоставя право на ползване
върху земеделски земи от ДПФ на научни,
нау чно -п роизводст вени и у чебни заведения, вк лючително на Министерството на
транспорта, информационните технологии
и съобщенията, на местата за лишаване от
свобода, на семепроизводствени и племенни
стопанства, на овощни разсадници, на горски разсадници и на ловни стопанства, на
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството, доколкото са необходими
за тяхната дейност;
6. ра зглеж да по с т ъп и л и п р еп иск и з а
определяне на площадки и трасета за изграж дане на обекти върху земи от ДПФ
и изготвя проекти на заповеди и договори
за учредяване на ограничени вещни права
върху земи от ДПФ;
7. подпомага министъра при продажба и
замяна на прилежащи и застроени площи
към сгради и съоръжения на организациите
по § 12 от преходните и заключителните
разпоредби на ЗСПЗЗ и § 29 от преходните
и зак лючителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ
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(обн., ДВ, бр. 45 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 59
от 1995 г., бр. 79 от 1996 г. и бр. 98 и 124 от
1997 г.) по реда на чл. 27, ал. 6 ЗСПЗЗ;
8. подпомага министъра при управлението
и разпореждането със земеделските земи в
бившите стопански дворове на организациите по § 12 от преходните и заключителните
разпоредби на ЗСПЗЗ, намиращи се извън
урбанизираните територии, останали след
възстановяване правата на собствениците,
и изготвя предварително писмено съгласие
за обявяване на търг на имотите по чл. 27,
ал. 8 ЗСПЗЗ на основание чл. 56з, ал. 1, изречение второ от Правилника за прилагане
на Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи (ППЗСПЗЗ), и предлага
за одобряване протокола от проведения търг
на министъра на земеделието и храните съгласно чл. 56н, ал. 3 ППЗСПЗЗ;“
б) досегашните т. 5 – 18 стават съответно
т. 9 – 22.
15. В чл. 33, т. 1 накрая се добавя „и на
държавните предприятия по чл. 6, ал. 2 от
Закона за Селскостопанската академия“.
16. В чл. 33б се създават т. 13 – 18:
„13. подпомага министъра при провеждане
на политиката, свързана с пазара на зърно;
14. обобщава и анализира информацията
и изготвя справки за наличното зърно в
страната, както и прегледи на състоянието
и тенденциите на зърнения пазар в страната
и в ЕС;
15. отговаря за ежемесечното изпращане
на информация към Европейската комисия
за наличните запаси по видове зърнени култури за включването им в Общата система
за обмен на данни (AMIS – FAO);
16. отговаря за ежегодното обобщаване
и изпращане на Европейската комисия на
информацията, предвидена в Регламент (EO)
№ 1709/2003 на Комисията от 26 септември
2003 г. относно декларациите за реколтите
и запасите от ориз;
17. оказва методическа помощ на Разплащателната агенция за прилагане на законодателството на ЕС за интервенция на
пазара на зърно;
18. осъществява методическо ръководство
на област ни те ди рек ции „Земеделие“ по
приемането и контрола за достоверност на
подадените декларации от обектите за съхранение на зърно и зърнопроизводителите
съгласно Закона за прилагане на общата
орга н иза ц и я на па зари т е на земеделск и
продукти на Европейския съюз.“
17. В чл. 34:
а) основният текст се изменя така:
„Дирекция „Директни плащания и схеми
за качество“:“;
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б) в т. 1 след думата „съответствие“ се
поставя запетая и се добавя „схемите за
качество“;
в) в т. 2 след думата „производители“
се поставя запетая и се добавя „схемите за
качество“;
г) в т. 5 след думата „плащания“ се добавя
„схемите за качество“;
д) създава се нова т. 10:
„10. изпълнява функциите на национален
компетентен орган по схемите за качество
съгласно европейското законодателство за
земеделски продукти и храни със защитени
географски означения и с традиционно специфичен характер;“
е) досегашната т. 10 става т. 11 и в нея
думите „както и на политиката за промоции“ се заменят със „схемите за качество и
промоциите“;
ж) създава се т. 12:
„12. участва в работни групи и комитети към Европейската комисия и Съвета на
ЕС в областта на директното подпомагане
на земеделск ите производители, схемите
за качество и промоциите на земеделски
продукти.“
18. Член 36 се отменя.
19. В чл. 38 т. 20 – 26 се отменят.
20. Член 39 се изменя така:
„Чл. 39. (1) Дирекция „Развитие на селските райони“ е управляващ орган на ПРСР за
периода 2014 – 2020 г. Управляващият орган
отговаря за програмирането, управлението
и изпълнението на програмата по ефикасен,
ефективен и коректен начин, в т.ч.:
1. разработва ПРСР 2014 – 2020 г. и осъществява преговорния процес със службите на
ЕК във връзка с одобрението на Програмата;
2. разработва националното законодателство за прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г.;
3. разработва политиките от Споразумение
за партньорство за периода 2014 – 2020 в частта „Земеделие и селски райони“ в синхрон
с ЕСИФ и други инструменти и инициативи
на ЕС през периода 2014 – 2020 г.;
4. гаран т ира, че изборът на дейност и
за финансиране по ПРСР съответства на
приложимите критерии за подпомагане на
Програмата съгласно законодателството;
5. организира и осъществява договорирането на мерките „Трансфер на знания и
действия по осведомяване“, „Консултантски
услуги, управление на стопанството и услуги
по заместване в стопанството“, „Сът рудничество“, „Водено от общностите местно
развитие/Лидер“ за подмерки 19.1, 19.3 и 19.4
и „Техническа помощ“;
6. осъществява контрол на процеса по
изпълнението на делегираните на Държавен
фонд „Земеделие“ – Разплащателната агенция, функции;
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7. организира работата на Комитет за
координация на многофондовото прилагане
на ВОМР („Водено от общностите местно
развитие“), който включва представители на
всички оперативни програми, участващи във
ВОМР, Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, социално-икономическите
партньори и други заинтересовани страни;
8. гарантира, че проектите на тематичната подпрограма се определят отделно за
целите на мониторинг и оценка съгласно
чл. 67 на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на
Европейския парламент и на Съвета от 17
декември 2013 г. относно подпомагане на
развитието на селск ите райони от Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ,
L 346, 20.12.2013 г.);
9. програмира подходящи мерки и схеми за борба с климатичните промени, за
опазване на почви т е, биоразнообразиет о
и водните ресурси, чрез които да осигури
изпълнението на ангажиментите, свързани
с околна среда и климат, произтичащи от
приложимото европейско законодателство за
Европейските структурни и инвестиционни
фондове;
10. контролира създаването от Държавен
фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция,
и функционирането на подходяща електронна
система за събиране и обработка на информация за мониторинг на ПРСР 2014 – 2020 г.,
която да следи всички показатели от Индикаторния план на ПРСР 2014 – 2020 г. и
всички индикатори за мониторинг, съгласно
Указанията за мониторинг на Европейската
комисия;
11. събира информация за базовите индикатори, включително данни за икономическото развитие на отделните сектори в
национален/регионален план, както и за
социално-икономическите характеристики
на селските райони;
12. гарантира, че бенефициентите и другите
отговорни органи, ангажирани по изпълнението на ПРСР, са информирани за задълженията им, произтичащи от предоставянето
на помощта, поддържат отделна счетоводна
система, свързана с програмата, и са наясно
с изискванията за предоставянето на данни
на управляващия орган и записването на
всички продукти и резултати;
13. изготвя и отговаря за изпълнението
на Плана за оценка във връзка с чл. 56 на
Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския
парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г.
за определяне на общоприложими разпоредби
за Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд, Кохезионния
фонд, Европейския земеделски фонд за разви-
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тие на селските райони и Европейския фонд
за морско дело и рибарство и за определяне
на общи разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален
фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд
за морско дело и рибарство и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ, L
347, 20.12.2013 г.) и гарантира, че оценките на
ПРСР 2014 – 2020 г. във връзка с чл. 55 и 57
на Регламент (EC) № 1303/2013 са изготвени
в необходимите срокове и са в съответствие
със системата за мониторинг и оценка;
14. осигурява необходимата информация
за Разплащателната агенция за обезпечаване
на ефективното изпълнение на Програмата
за мерките и дейностите, прилагани от управляващия орган;
15. координира работата на Комитета по
наблюдение на Програмата, организира и
участва в провеждането на неговите заседания и подготвя нужните данни и анализи за
работата му, в т.ч. на постоянните работни
групи/подкомитети към него;
16. осигурява изпълнението на Комуникационен план, включващ популяризиране
и информация относно ПРСР 2014 – 2020 г.,
информационни дейности за запознаване с
възможностите, предоставяни от Програмата
и правилата за получаване на финансиране,
насочени към потенциалните бенефициенти,
партньорските и заинтересованите организации и широката общественост;
17. изготвя годишните доклади за напредъка по прилагането на Програмата и след
одобрение от Комитета по наблюдение ги
предоставя на Европейската комисия;
18. организира и контролира работата
на Националната селска мрежа за периода
2014 – 2020 г.;
19. изпълнява и всички други функции на
управляващ орган на ПРСР, произтичащи от
приложимото право на ЕС и националното
законодателство, като:
а) организира и координира работата по
изготвянето на прог рамни док у менти за
развитие на земеделието и селските райони;
б) осъществява координация с програмите,
финансирани от Европейските структурни и
инвестиционни фондове и други инструменти и инициативи на Европейския съюз през
периода 2014 – 2020 г.
(2) Дирек ци ята по ал. 1 организира и
координира и другите дейности на министерството по у правление на средства от
ЕЗФРСР, вк лючително по наблюдението,
оценката, отчета и публичността на ПРСР
2007 – 2013 г. до нейното приключване.“
21. Член 39а се изменя така:
„Чл. 39а. (1) Дирекция „Морско дело и
рибарство“ изпълнява функциите на Управляващ орган на Програмата за морско дело
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и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР). Управляващият орган е отговорен за управлението и
изпълнението на програмата по прозрачен,
ефективен и коректен начин в съответствие
с приложимото европейско и национално
законодателство, в т. ч.:
1. гаран т и ра, че изборът на дейност и
за финансиране по ПМДР съответства на
приложимите критерии за подпомагане по
програмата;
2. събира информация за базовите индикатори, включително данни за икономическото
развитие на морското дело и рибарството
в национален/регионален план, както и за
социално-икономическите характеристики
на районите за рибарство и аквакултури;
3. гарантира, че бенефициентите и другите
отговорни органи, ангажирани по изпълнението на ПМДР, са информирани за задълженията им, произтичащи от предоставянето
на помощта;
4. следи за спазването на съответните
срокове при оценяване прилагането на програмата в съответствие с Общата рамка за
наблюдение и оценка и предоставя резултатите от оценката на съответните национални
власти и на Европейската комисия;
5. осигурява необходимата информация
за Разплащателната агенция за обезпечаване
на ефективното изпълнение на Програмата
за мерките и дейностите, прилагани от управляващия орган;
6. осъществява контрол на процеса по
изпълнението на делегираните на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
и Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателната агенция, функции;
7. координира работата на Комитета по
наблюдение, организира и участва в провеждането на неговите заседания и обобщава
нужните данни и анализи за работата му, в
т.ч. на постоянните работни групи към него;
8. осигурява спазване на задълженията,
отнасящи се до гарантиране публичността
на програмата, като организира информационните дейности;
9. изготвя годишните доклади за напредъка по прилагането на програмата и след
одобрение от Комитета по наблюдение ги
предоставя на Европейската комисия;
10. организира и координира работата
по изготвянето на програмни документи в
областта на морското дело и рибарството;
11. осъществява координация с програмите, финансирани от Европейските фондове.
(2) Дирекцията по ал. 1 осъществява и
следните дейности по прилагането на Общата
политика в областта на рибарството:
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1. подпомага министъра при провеждане
на държавната политика в областта на рибарството, прилагането на Общата политика
в областта на рибарството и определяне на
националните приоритети в тази област;
2. участва в разработването на нормативни актове, свързани с прилагането на
Общата политика в областта на рибарството
и прилагането на държавната политика в
областта на рибарството в съответствие със
законодателството на Европейския съюз;
3. разработва и/или съгласува проекти на
нормативни актове, свързани с управлението,
ползването и опазването на рибните ресурси
във водите на Република България;
4. участва в разработването на стратегии,
програми и проекти за развитие на рибарството и опазване на рибните ресурси;
5. организира дейността на консултативните съвети, създадени към министъра на
земеделието и храните;
6. подпомага дейността на министъра по
контрол и мониторинг на Изпълнителната
агенция по рибарство и аквакултури с цел
гарантиране на изпълнението на изискванията на европейското законодателство и
прилагане на националната (държавната)
политика в областта на рибарството;
7. контролира изготвянето и предоставянето на Европейската комисия на доклади
относно баланса между риболовния капацитет на флота и възможностите за риболов и
изпълнението на националната програма за
събиране на данни съгласно изискванията
на европейското законодателство;
8. участва в разработването на схемите
за национално подпомагане в областта на
рибарството в съответствие с европейското
законодателство за държавните помощи;
9. подпомага министъра при осъществяването на дейността по управление на националните квоти за риболов, предоставени на
Република България съгласно регламентите
на Съвета за определяне на възможностите
за риболов на определени рибни запаси и
групи рибни запаси, приложими в Черно море;
10. координира дейностите на министерството с Министерството на околната среда
и водите, както и с други ведомства и организации, имащи отношение към устойчивото
развитие на рибните ресурси.“
22. В чл. 40, в т. 1, 2, 4, 5, 11, 12 и 22 след
думите „и хуманното отношение към тях“
се поставя запетая и се добавя „страничните
животински продукти“.
23. В чл. 41:
а) в т. 1 думите „и политиката на качество“ се заличават;
б) в т. 11 запетаята след думата „земеделие“ и думите „и на политиката на качество“
се заличават;
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в) в т. 12 думите „и на политиката на
качество“ се заличават;
г) точка 15 се отменя.
24. Член 42 се изменя така:
„Чл. 42. Дирекция „Животновъдство“:
1. подпомага министъра при провеждане
на държавната политика в областта на животновъдството, въвеждането и прилагането
на пазарните механизми и режими на ОСП
в животновъдството и определяне на националните приоритети в тази област;
2. участва в хармонизирането на законодателството в областта на животновъдството
с цел привеж дането му в съответствие с
принципите на законодателството на ЕС;
3. актуализира и обобщава ежемесечно
постъпилата от областните дирекции „Земеделие“ информаци я за регист рираните
развъдни ферми и стопанства по чл. 15 от
Закона за животновъдството;
4. поддържа регистрите по чл. 15а и чл. 31,
ал. 1 от Закона за животновъдството;
5. поддържа и актуализира публичен списък на лицата, регистрирани по чл. 19, ал. 7
от Закона за пчеларството;
6. организира и участва в работата на
Съвета по животновъдство към министъра
на земеделието и храните;
7. у час т ва в рабо тата на Държ а вната
комисия за утвърждаване на нови породи
животни;
8. подпомага министъра на земеделието
и храните при осъществяването на контрола
върху дейността на Изпълнителната агенция
по селекция и репродукция в животновъдството;
9. организира работата и участва в комисиите по чл. 29а от Закона за животновъдството за издаване или отказ за издаване
на разрешения за развъдна дейност, както
и дава становища по докладите за отнемане
на разрешения за развъдна дейност;
10. участва в разработването на схемите
за национално подпомагане в областта на
животновъдството в съответствие с общностното законодателство за държавните помощи,
на схемите за национални доплащания, в
разглеждането и одобряването на проекти
по кредитна схема за инвестиции в селското
стопанство на Държавен фонд „Земеделие“
и на мерките по Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014 – 2020 г.;
11. събира, обработва и изпраща на Европейската комисия информация за изкупните
цени на червени и бели меса и яйца за консумация по начин и в срокове, определени
от европейското законодателство;
12. докладва информация пред Европейската комисия за броя на производствените
обекти за стокови кокошки-носачки според
метода на отглеждане и максималния капа-
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цитет на предприятията съгласно Регламент
(ЕО) № 589/2008 на Комисията от 23 юни
2008 г. за определяне на подробни правила
за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007
на Съвета относно стандартите за търговия
с яйца (ОВ, L 163, 24.06.2008 г.);
13. изготвя и актуализира годишни национални програми за подобряване условията
на п роизводст во и маркет инг на п челен
мед и пчелни продукти в съответствие с
организацията на пазара в ЕС и съдейства
на Държавен фонд „Земеделие“ при прилагането им;
14. докладва изпълнението на мерките по
годишните национални програми по пчеларство пред Европейската комисия;
15. участва в междуведомствена работна група и комисии с Министерството на
околната среда и водите за изготвяне на
Програмата от мерки за ограничаване и
предотвратяване на замърсяването с нитрати
от земеделски източници в уязвимите зони
за периода 2015 – 2018 г., на Правилата за
добра земеделск а п ра к т и к а за опа зва не
на води т е о т зам ърсява не с ни т рат и о т
земеделск и източници, за изпълнение на
Плана за действие към Стратегията за ВиК
2014 – 2023 г. и за издаване на лицензии за
зоологически градини;
16. участва в изготвянето на доклад за
изпълнението на Програмата от мерки за
ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници
в уязвимите зони;
17. изготвя становища по позиции, представени в Работна група 20 „Околна среда“
към Министерството на околната среда и
водите;
18. организира ц ялостната дейност по
прилагане на Държавната помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни
кошери в резултат на природни бедствия;
19. координира дейността по спазване на
зоохигиенните изисквания при отглеждането
на селскостопанските животни, води регистър на фермите за добив на краве мляко и
участва в проверките за категоризиране и
прекатегоризиране на фермите за добив на
краве мляко;
20. участва в извършване на проверки на
място в животновъдните обекти за отглеждане на селскостопански животни по жалби
и сигнали на граждани;
21. извършва мониторинг на официалния
контрол при производството на сурово краве
мляко;
22. организира и участва в работата на
Консултативния съвет по ветеринарномедицинска дейност към министъра на земеделието и храните;
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23. методически ръководи дейността на
обектите за съхранение и обезвреждане на
странични животински продукти;
24. участва в извършването на проверки
на обектите за съхранение и обезвреждане на
странични животински продукти;
25. координира дейността на лабораториите
за изследване на животновъдната продукция
и биопродукти и води публичен регистър на
независимите акредитирани лаборатории за
изследване на суровото мляко;
26. извършва мониторинг върху дейността
на независимите акредитирани лаборатории
относно извършването на анализите за окачествяване на суровото краве мляко;
27. участва в осъществяването на надзор
върху изкупуването и вземането на проби
(събиране, транспортиране и приемане на
пробите в лабораториите) с периодични проверки на място;
28. извършва проверки на място на категоризираните ферми за производство на сурово
краве мляко от I, II и III група съвместно с
органите на Българската агенция по безопасност на храните;
29. подпомага министъра при осъществяването на дейност та по управление на
националната млечна квота и националния
млечен резерв;
30. участва в разработването на законови
и подзаконови нормативни актове, свързани
с прилагането на Общата организация на
пазара на животински продукти, разработва
стратегии, програми и проекти за развитие
на животновъдството;
31. изг ра ж да и под държа регист ър на
производителите на краве мляко и публичен
регистър на одобрените изкупвачи на краве
мляко;
32. събира, обработва и изпраща на Европейската комисия информация за изкупните
цени на краве мляко съгласно Регламент (ЕС)
№ 479/2010 на Комисията от 1 юни 2010 г.
относно определяне на правила за прилагане
на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета
по отношение на изпращаните от държавите
членки нотификации до Комисията в сектора
на млякото и млечните продукти (ОВ, L 135,
2.06.2010) и цените франко завода на млечни
продукти съгласно Регламент (ЕС) № 479/2010
и информацията по приложения I и IIа от
Регламент (ЕО) № 595/2004 на Комисията
от 2004 г. относно определяне на подробни
правила за прилагане на Регламент (ЕО)
№ 1788/2003 на Съвета относно въвеждането
на такса в сектора на млякото и млечните
продукти;
33. участва в заседанията на управителните
комитети към Европейската комисия и изготвя позиции за заседания на комитети към
комисията, работни групи към Съвета и за
Специалния комитет по земеделие, свързани
с животновъдството и общата организация на
пазарите на животински продукти;
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34. изготвя мотивирани предложения до
министъра на земеделието и храните за признаване и оттегляне на признаването на организации на производители, техни асоциации
и междубраншови организации в сектора на
млякото и млечните продукти;
35. извършва контрол върху дейността на
признатите организации и техни асоциации
и междубраншови организации в сектора на
млякото и млечните продукти;
36. приема месечните декларации на първите изкупвачи за общото доставено количество
краве мляко и докладва информацията от декларациите на Европейската комисия съгласно
Регламент за изпълнение (ЕС) № 1097/2014 на
Комисията от 17 октомври 2014 г. за изменение
на Регламент (ЕС) № 479/2010 по отношение
на изпращаните от държавите членки нотификации в сектора на млякото и млечните
продукти (ОВ, L 300, 18.10.2014 г.) и Регламент
(ЕС) № 479/2010 г.;
37. под д ърж а рег ис т ър на к ла н и ц и т е,
извършващи задължителна к ласификация
съгласно чл. 58а, ал. 5 от Закона за прилагане на общата организация на пазарите на
земеделски продукти на Европейския съюз
(ЗПООЗПЕС);
38. поддържа регистър на класификаторите,
завършили курс за класификация на кланични трупове от говеда, свине и овце, съгласно
чл. 58б, ал. 7 ЗПООЗПЕС;
39. контролира дейностите по спазването
на правилата за класификация и реда за събиране на данните за цените на кланичните
трупове от говеда, свине и овце и докладването на цените;
40. изготвя и изпраща на Европейската
комисия информация съгласно чл. 19 от Регламент (ЕО) № 1249/2008 на Комисията от 10
декември 2008 г. за установяване на подробни
правила за прилагане на скалите на Общността за класификация на кланични трупове на
говеда, свине и овце и за отчитане на цените,
свързани с тях (ОВ, L 337, 16.12.2008 г.).“
25. Приложението към чл. 15, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение
към чл. 15, ал. 2
Обща численост на персонала в Министерството
на земеделието и храните – 602 щатни бройки
Политически кабинет
16
в т.ч.:
експертни и технически сътрудници
11
Главен секретар
1
Инспекторат
15
финансови контрольори 
2
дирекция „Вътрешен одит“
11
дирекция „Сигурност“
10
дирекция „Наблюдение,
координация и контрол
на Разплащателната агенция“
14
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Обща администрация 
в т.ч.:
дирекция „Човешки ресурси“
дирекция „Административно и
правно обслужване“
дирекция „Финансово управление“ 
дирекция „Инвестиции и управление
на собствеността“
дирекция „Електронно управление“
дирекция „Обществени поръчки“ 
дирекция „Връзки с обществеността
и протокол“ 
Специализирана администрация 
в т.ч.:
Главна дирекция „Земеделие и
регионална политика“ 
в т.ч.:
Централно управление
Център „Поддържане на бази
данни на СИЗП“ – София 
дирекция „Поземлени отношения
и комасация“ 
дирекция „Търговски дружества и
държавно участие“
дирекция „Развитие на горския
сектор“ 
дирекция „Пазарни мерки и
организации на производители“ 
дирекция „Директни плащания
и схеми за качество“ 
дирекция „Анализ и стратегическо
планиране“ 
дирекция „Държавни помощи
и регулации“ 
дирекция „Европейска координация
и международни отношения“
дирекция „Развитие на селските
райони“ 
дирекция „Морско дело и рибарство“ 
дирекция „Политики по
агрохранителната верига“ 
дирекция „Биологично земеделие
и растениевъдство“ 
дирекция „Животновъдство“ 
дирекция „Хидромелиорации“ 

148
12
30
25
32
26
13
10
385
73
45
28
42
15
17
19
18
16
17
21
50
26
20
15
23
13“.

§ 2. В Постановление № 125 на Министерския съвет от 2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на
земеделието и храните (обн., ДВ, бр. 48 от
2006 г.; изм. и доп., бр. 15, 62 и 77 от 2007 г.,
бр. 71, 76 и 83 от 2008 г., бр. 3, 42, 84 и 90 от
2009 г., бр. 4, 22, 41, 84 и 101 от 2010 г., бр. 9,
15, 49, 50, 52, 59 и 72 от 2011 г., бр. 14, 48, 84
и 103 от 2012 г. и бр. 77 от 2013 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2:
а) в ал. 1 думите „бюджетни кредити“ се
заменят с „бюджет“;
б) в ал. 2:
аа) в основния текст думите „бюджетни
кредити“ се заменят с „бюджет“;
бб) точки 23.3, 23.4, 23.8, 23.10, 23.11, 23.28,
23.29, 23.33, 23.34, 23.43, 23.44, 23.47, 23.50,
23.53, 23.91, 23.94, 23.95, 23.98, 23.100 и 23.102
се отменят;
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в) в ал. 3 думите „бюджетни кредити“ се
заменят с „бюджет“.
2. В приложението към чл. 2, ал. 3:
а) в наименованието думите „бюджетни
кредити“ се заменят с „бюджет“;
б) в т. 1 числото „151“ се заменя със „143“;
в) в т. 2 числото „2663“ се заменя с „2283“;
г) в т. 5 числото „126“ се заменя със „111“;
д) в т. 9 числото „127“ се заменя със „100“;
е) в т. 10 числото „292“ се заменя с „242“;
ж) в т. 11 числото „179“ се заменя със „144“;
з) в т. 15 числото „2340“ се заменя с „1990“;
и) в т. 16 числото „80“ се заменя със „70“;
к) точки 23.3, 23.4, 23.8, 23.10, 23.11, 23.28, 23.29,
23.33, 23.34, 23.43, 23.44, 23.47, 23.50, 23.53, 23.91,
23.94, 23.95, 23.98, 23.100 и 23.102 се отменят.
§ 3. В преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 185 на Министерския съвет от 2011 г. за изменение на Постановление № 125 на Министерския съвет от
2006 г. за приемане на Устройствен правилник
на Министерството на земеделието и храните (ДВ, бр. 52 от 2011 г.) се правят следните
допълнения:
а) в § 3 след абревиатурата „(ПРСР)“ се добавя „и по ПРСР 2014 – 2020 г., в т.ч. мярка 2
„Консултантски услуги, услуги по управление
на стопанство и услуги по заместване в стопанство“ и числото „25“ се заменя с „50“;
б) в § 5 накрая се добавя „и по ПРСР
2014 – 2020 г., в т.ч. мярка 2 „Консултантски
услуги, услуги по управление на стопанство и
услуги по заместване в стопанство“.
§ 4. В Устройствения правилник на Българската агенция по безопасност на храните, приет
с Постановление № 35 на Министерския съвет
от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 15 от 2011 г.; изм. и
доп., бр. 59 от 2011 г., бр. 1 и 48 от 2012 г. и
бр. 91 от 2013 г.), се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 2, ал. 1 думите „бюджетни кредити“
се заменят с „бюджет“.
2. В чл. 9, ал. 3 числото „2663“ се заменя
с „2283“.
3. В чл. 10:
а) точка 1 се изменя така:
„1. Звено за вътрешен одит;“
б) създава се нова т. 2:
„2. финансов контрольор;“
в) досегашните т. 2 и 3 стават съответно
т. 3 и 4.
4. В чл. 11:
а) в т. 1 думите „Финансово-стопанска дейност“ се заменят с „Финанси и управление на
собствеността“;
б) точка 3 се изменя така:
„3. дирекция „Административно обслужване, протокол, връзки с обществеността и
инвестиции“;“
в) създават се т. 5, 6 и 7:
„5. дирекция „Човешки ресурси, обучение
и квалификация“;
6. дирекция „Европейска координация и
сътрудничество и международни проекти“;
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7. дирекция „Информационни технологии
и информационни системи“.“
5. В чл. 12:
а) в ал. 1:
аа) в т. 1 думите „Координация и контрол“
се заменят с „Верификация на официалния
контрол“;
бб) в т. 6 думите „и граничен контрол“ се
заличават;
вв) в т. 7 думите „Лабораторни дейности и
контрол на качеството“ се заменят с „Лабораторни дейности и стандарти“;
гг) точка 11 се изменя така:
„11. дирекция „Граничен контрол“;“
б) в ал. 3 думите „бюджетни кредити“ се
заменят с „бюджет“.
6. В глава четвърта наименованието на
раздел I се изменя така:
„Раздел I
Звено за вътрешен одит. Финансов
контрольор“.
7. В чл. 13:
а) в ал. 1 думите „Дирекция „Вътрешен одит“
се заменят със „Звеното за вътрешен одит“;
б) в ал. 2:
аа) в основния текст думите „дирекция
„Вътрешен одит“ се заменят със „Звеното за
вътрешен одит“;
бб) навсякъде в текста думите „бюджетни
кредити“ се заменят с „бюджет“;
вв) точки 14 и 15 се отменят.
8. В глава четвърта, раздел I се създава
чл. 13а:
„Чл. 13а. (1) Финансовият контрольор се
назначава съгласно Закона за финансовото
управление и контрол в публичния сектор и е
пряко подчинен на изпълнителния директор.
(2) Финансовият контрольор осъществява
предварителен контрол за законосъобразност
съгласно Закона за финансовото управление и
контрол в публичния сектор.“
9. В чл. 14:
а) основният текст се изменя така:
„Дирекция „Финанси и управление на собствеността“:“;
б) в т. 5 думите „корекции в“ се заменят с
„промени по“;
в) в т. 6 думата „предприятия“ се заменя с
„организации“;
г) в т. 10 думите „бюджетни кредити“ се
заменят с „бюджет“;
д) в т. 11 думите „бюджетни кредити“ се
заменят с „бюджета“;
е) точки 21 – 24 се отменят;
ж) създават се т. 25 и 26:
„25. води регистри на недвижимите имоти;
26. методически ръководи и координира
дейността на ЦОР, специализираните структури
и ОДБХ по управлението на собствеността.“
10. В чл. 15:
а) в т. 20 думите „на недвижимите имоти,
предоставени за управление на агенцията“ се
заличават;
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б) точка 21 се отменя.
11. В чл. 17:
а) основният текст се изменя така:
„Дирекция „Административно обслужване,
протокол, връзки с обществеността и инвестиции“:“;
б) точки 13 и 14 се изменят така:
„13. координира и контролира организирането, провеждането и протоколното осигуряване
на официални и работни срещи, семинари и
дискусии с участието на ръководството на
БАБХ;
14. отговаря за прилагането на протоколните
стандарти на Република България в БАБХ.“;
в) точки 15 – 19 се отменят.
12. В глава четвърта, раздел II се създават
чл. 17а, 17б и 17в:
„Чл. 17а. Дирекция „Европейска координация и сътрудничество и меж дународни
проекти“:
1. координира дейността на агенцията във
връзка с ангажиментите, произтичащи от
членството на Република България в ЕС, в
областта, свързана с функциите є;
2. участва в разработването на проекти на
нормативни актове, въвеждащи европейското законодателство, свързано с дейността на
агенцията;
3. осъществява взаимодействие с експерти
от институциите на ЕС и международни организации, както и с експерти от трети страни по
въпроси, свързани с дейността на агенцията;
4. участва в изготвянето на позиции, указания, становища, споразумения, конвенции,
стратегии, анализи и други документи по
въпроси, свързани с дейността на агенцията;
5. участва в работни групи, постоянни комитети, срещи и мероприятия към институциите
на ЕС и други международни организации;
6. координира провеждането на мисии на
Службата по храните и ветеринарните въпроси
на ЕК и трети страни в Република България;
7. организира и участва в семинари, симпозиуми, конференции и други срещи с международно участие;
8. участва в разработването и реализацията
на проекти, финансирани по програми на ЕС
и трети страни;
9. разработва програми и проекти за изграждане на обекти, финансирани със средства от
фондове на ЕС;
10. организира посещения на чуждестранни
делегации и координира участието на експерти
от агенцията в мероприятия, провеждани в
други страни;
11. осигурява извършване на преводи, изготвяне на официални писма и други документи
от и на чужди езици, свързани с цялостната
дейност на агенцията;
12. подготвя необходимите документи и
организира задграничните командировки на
служителите на агенцията;
13. подпомага дейността на главния ветеринарен санитарен инспектор.
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Чл. 17б. Дирекция „Човешки ресурси, обучение и квалификация“:
1. методически ръководи и координира
специализираните структури в агенцията по
отношение на политиката за работа с човешките ресурси;
2. съгласува длъжностните характеристики
на служителите в агенцията;
3. изготвя документите, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на
служебните и трудовите правоотношения на
служителите в дирекциите в ЦУ на агенцията;
4. изготвя и актуализира длъжностното
разписание и поименното разписание на длъжностите на служителите в дирекциите в ЦУ
на агенцията;
5. изготвя програми, организира и координира провеждането на курсове за обучение и
повишаване квалификацията на служителите
на агенцията;
6. поддържа база данни за:
a) квалификацията на служителите на агенцията на областно и национално ниво;
б) хабилитирани лица, преподаватели, експерти и специалисти, притежаващи необходимата квалификация да провеждат обучение
в различните направления от дейността на
агенцията;
в) подадените и издадените документи за
признаване на професионалната квалификация
за професията ветеринарен лекар и ветеринарен техник;
7. участва в разработването на програми
за първоначално обучение на новоназначени
служители на агенцията;
8. координира обучението на служители на
агенцията, организирано от ЕК, международни
организации и трети страни;
9. организира дейностите по признаване на
професионалната квалификация за професиите ветеринарен лекар и ветеринарен техник
и обменя информация по Информационната
система за вътрешния пазар (IMI) на Генерална
дирекция „Вътрешен пазар и услуги“ на ЕК;
10. разработва образци на документи, свързани с дейността є;
11. осъществява взаимодействие с висшите
училища във връзка с провеждането на практическо обучение на студенти в агенцията;
12. дава становища по програми за обучение
във висши училища или научноизследователски
институти;
13. участва в разработването на програми
за обучение във висши училища или научноизследователски институти, които се одобряват
от изпълнителния директор в предвидените от
закон случаи;
14. следи за осигуряването на здравословни
и безопасни условия на труд;
15. организира взаимоотношенията със
синдикатите;
16. подпомага процеса по оценка на изпълнението на служителите от администрацията.
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Чл. 17в. Дирекция „Информационни технологии и информационни системи“:
1. участва в разработването и реализацията
на информационната стратегия на агенцията;
2. проучва информационните потребности
на различните нива на управление и изготвя
предложения за разработване на нови информационни системи, усъвършенстване на
съществуващите и свързаната с тяхната реализация техника;
3. внедрява и използва информационни системи, софтуерни продукти и техника;
4. организира поддръжката на работоспособността на информационните системи и
използваната техника;
5. проучва и съгласува закупуването на нов
хардуер, както и внедряването на регистри, бази
данни и нови съвременни технологии с цел
повишаване на сигурността и ефективността
на съществуващите информационни и комуникационни системи, както и въвеждането на
нови софтуерни решения;
6. участва в оценката по доставка на хардуер,
софтуер и системни решения в съответствие
с изискванията за оперативна съвместимост и
информационна сигурност;
7. организира и следи техническата поддръжка на информационно-комуникационната
инфраструктура на агенцията, системния софтуер и хардуера;
8. следи и координира реинженеринга на
процесите по предоставяне на административни
услуги с цел преминаване към предоставянето
им и по електронен път;
9. отговаря за поддръжката на електронни
административни услуги в съответствие със
Закона за електронното управление и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
10. поддържа служебните регистри на потребителите за достъп до компютърната мрежа на
агенцията и на компютърната техника, организира и управлява информационната сигурност;
11. методически ръководи и контролира
всички структурни звена на агенцията по
отношение на използването на информационните системи, компютърната и офис техника
и комуникации;
12. осъществява комплексно информационно
осигуряване.“
13. В чл. 18:
а) в ал. 1 думите „Координация и контрол“
се заменят с „Верификация на официалния
контрол“;
б) създават се т. 16 – 35:
„16. организира и извършва одити на официалния контрол, осъществяван от агенцията,
съгласно изискванията на чл. 4, т. 6 от Регламент
(ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и
на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване
проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и
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правилата за опазване здравето на животните
и хуманното отношение към животните;
17. разработва образци на документи, свързани с одитния процес;
18. изготвя на базата на оценка на риска
петгодишна програма за провеждане на одити
на официалния контрол в агенцията, поддържа, актуализира и осигурява изпълнението на
програмата;
19. изготвя и предоставя на изпълнителния
директор ежегоден доклад за изпълнението на
петгодишната програма с изводи и заключения
от извършените одити от предходната година
и анализ на постигането на целите є;
20. изготвя и предоставя на изпълнителния
директор окончателен доклад за изпълнението на петгодишната програма с изводи и
заключения от извършените одити и анализ
на постигането на целите є;
21. изготвя и поддържа списък с одиторите
и техническите експерти в агенцията;
22. организира и участва в осъществяването
на одитите на официалния контрол от петгодишната програма и осигурява извършването
им в съответствие с утвърдените от изпълнителния директор процедури;
23. осъществява последващи действия след
извършените одити и проследява изпълнението
на планираните превантивни и корективни
мерки;
24. предлага на изпълнителния директор
план за повишаване квалификацията на одиторите;
25. у частва в изготвянето на Единния
многогодишен национален контролен план
(ЕМНКП), предоставя данни за докладване на
изпълнението му и контролира изпълнението
му в частта, свързана с функциите є;
26. участва в експертни комисии, съвети
и работни групи в страната и в чужбина по
въпроси, свързани с дейността є;
27. планира и организира, включително
чрез координационен център и специализирани
екипи, извършване на физически проверки,
като при необходимост осъществява прякото
им оперативно ръководство;
28. организира и осъществява контрола чрез
специализирани екипи;
29. организира и осъществява проверки
чрез специализирани екипи и други служители
от дирекция „Граничен контрол“ в зоните на
граничните контролно-пропускателни пунктове
и на цялата територия на страната;
30. участва при изработването на проекти
на нормативни и вътрешноведомствени актове,
свързани с дейността на дирекцията;
31. осъществява управление на риска, включващо обмен на информация за риск и на резултатите от анализ на риска между поделенията
на агенцията въз основа на установени общи
критерии и стандарти за риск, контролни мерки
и приоритетни области за контрол;
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32. анализира и обобщава информацията,
свързана с осъществяване на оперативен контрол във връзка с прилагане на законодателството от компетенциите на агенцията;
33. разработва стратегии в областта на анализа на риска при контрола на храните върху
обекти за производство, търговия и пускане на
пазара на суровини и храни от животински и
растителен произход, условията за транспортиране и условията, при които се транспортират
хранителните продукти от животински и неживотински произход, и местата за провеждане на
изложби на суровини и храни от животински и
неживотински произход, хранителни добавки,
както и материали и предмети от пластмаса,
предназначени за контакт с храни;
34. осъществява анализ и координация
при вноса, износа, транзита и реекспорта на
растения, растителни и други продукти с цел
предпазване на страната от внасяне на карантинни вредители;
35. осъществява анализ и координация при
вноса, износа и транзита на суровини и продукти от животински, неживотински, растителен
произход, фуражи и фуражни добавки и ветеринарномедицински препарати.“
14. В чл. 19:
а) точка 43 се отменя;
б) създава се т. 50:
„50. извършва контрол върху общите хигиенни разпоредби при първичното производство на
суровини, продукти и храни от неживотински
произход съгласно Приложение 1, част А от
Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския
парламент и на Съвета от 29 април 2004 г.
относно хигиената на храните, включително
вземане на проби за замърсители и остатъци
от пестициди;“.
15. В чл. 23:
а) в основния текст думите „и граничен
контрол“ са заличават;
б) в т. 1:
аа) основният текст се изменя така:
„методически ръководи, координира и контролира дейността на ОДБХ по осъществяване
контрол на:“;
бб) буква „г“ се отменя;
в) в т. 10 думите „и ежегодно изготвя национален план за осъществяване контрола на
безопасността на храните“ се заличават;
г) точки 23 – 35 се отменят.
16. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. Дирекция „Лабораторни дейности
и стандарти“:
1. координира лабораторно-диагностичните
изследвания, анализи и експертизи, свързани
със здравеопазването на животните, растенията,
суровините, храните, материалите и предметите,
предназначени за контакт с храни, фуражите,
ГМО, продуктите, съдържащи, състоящи се
или произведени от ГМО;
2. събира, обобщава и анализира информация относно извършваните дейности в систе-
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мата на агенцията, свързани с дейностите на
дирекцията;
3. координира и подпомага дейността на
специализираните структури за научноизследователска и лабораторно-диагностична дейност
и областните изпитвателни лаборатории;
4. участва в разработването на програми
за обучение и повишаване квалификацията
на лабораторните специалисти от агенцията;
5. води регистър на лабораториите съгласно
ЗВМД, свързани с дейностите на агенцията;
6. изготвя предложение до изпълнителния
директор за определяне на лабораториите, които
ще извършват изследвания за целите на официалния контрол съгласно европейското право;
7. участва в проверки на лабораториите от
системата на агенцията;
8. извършва проверката на ефективността на официалния контрол в съответствие с
чл. 8, параграф 3, буква „а“ от Регламент (ЕО)
№ 882/2004 с цел верификация на съответствието по отношение контрола на генетично
модифицирани храни, продукти, произведени по
утвърдени национални и браншови стандарти,
изпълнение на Националната мониторингова
програма за контрол на остатъци от ветеринарномедицински продукти и замърсители
от околната среда в животни, храни и други
продукти от животински произход (НМПКО)
и на определените лаборатории за изследвания
за целите на официалния контрол;
9. изготвя и координира изпълнението на
НМПКО и на мониторингови програми за контрол на остатъци от пестициди, нитрати, тежки
метали, микотоксини, генетично модифицирани
храни, микробиологични и други замърсители
в суровини, храни и фуражи;
10. участва в изготвянето на Държавната
профилактична програма, на програмите за
надзор и ликвидиране на болести по животните и координира изпълнението им в частта
лабораторно-диагностични изследвания;
11. участва в изготвянето на Единния многогодишен национален контролен план и на
Годишния доклад за неговото изпълнение;
12. координира и организира провеждането
на междулабораторни сравнителни изпитвания
за пригодност и ринг тестове на лабораториите,
свързани с дейността на агенцията, и референтните лаборатории на ЕС;
13. подпомага лабораториите в подготовката
им за акредитация, преакредитация и разширяване обхвата на акредитацията им;
14. участва в изработването на проекти на
нормативни актове и образци на документи,
свързани с дейността є;
15. изготвя становища и отговори на постъпили в агенцията запитвания, свързани с
дейността є;
16. участва в експертни комисии, съвети
и работни групи в страната и в чужбина по
въпроси, свързани с лабораторните дейности
на дирекцията в агенцията;
17. изготвя проекти на заповеди, процедури
и други документи, свързани с дейността є;
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18. участва в разработването и поддържането
на системите за управление на качеството в
агенцията в съответствие с изискванията на
Международната организация по стандартизация (ISO);
19. методически ръководи и координира дейността на ОДБХ при планиране и осъществяване
контрола на продукти, съдържащи, състоящи
се или произведени от ГМО, използвани като
храна, суровини, компоненти и съставки за
тяхното производство;
20. организира и участва в извършването
на оценка на съответствието на качествените
характеристики на храните с изискванията на
национални стандарти и стандарти, разработени от браншови организации и одобрени от
компетентния орган;
21. дава становища по документацията за
оценка на съответствието на качествените
характеристики на храните с изискванията на
национални стандарти и стандарти, разработени
от браншови организации;
22. участва в изработването и актуализирането на проекти на стандарти;
23. участва в обучения, свързани с дейностите
на дирекцията, по отношение на методите за
контрол на качествените характеристики съгласно изискванията на национални стандарти,
технологични документации, стандарти, разработени от браншови организации и одобрени от
компетентния орган, както и тяхното спазване;
24. участва в проверки на ОДБХ за извършения контрол по спазване изискванията за
съответствието на качествените характеристики на храните с изискванията на национални
стандарти, технологични документации, стандарти, разработени от браншови организации
и одобрени от компетентния орган;
25. осъществява контрол относно генетично
модифицираните храни.“
17. Член 28 се отменя.
18. Създава се нов чл. 29:
„Чл. 29. Дирекция „Граничен контрол“:
1. методически ръководи и координира
дейностите на ОДБХ, свързани с граничния
контрол;
2. координира дейностите по изпълнение на
поети от Република България задължения по
конвенции, споразумения и други документи,
свързани с граничния контрол по безопасност
на хранителната верига;
3. участва в разработването на образци на
документи за изнасяне на животни и зародишни продукти съгласно изискванията на
приемащата страна;
4. изготвя оперативна информация, справки и
становища по въпросите на граничния контрол;
5. изготвя предложения до изпълнителния
директор във връзка с реконструкция, ремонт
и оборудване на съоръженията за граничен
контрол;
6. осъществява взаимодействие с другите
органи от задължителния граничен контрол;
7. изготвя проекти на нормативни актове,
свързани с дейността є;
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8. участва в работната група към Междуведомствения съвет по въпросите на граничния
контрол, в работни групи с представители на
ведомствата, които извършват задължителния
граничен контрол, и в работни групи, срещи,
семинари, конференции, проекти и други мероприятия в страната и в чужбина, свързани
с граничния контрол;
9. участва в разработването на програми
за обучение на инспекторите, осъществяващи
граничния контрол;
10. обменя информация чрез информационните системи на ЕС – TRACES, EUROPHYT,
RASFF;
11. изготвя становища по заявленията за
издаване на разрешителни за изнасяне на животни и зародишни продукти;
12. извършва проверки на дейността на
граничните инспекционни пунктове за спазване на процедурите при осъществяването на
граничния контрол;
13. участва в изготвянето на критерии за
оценка на риска на граничните инспекционни
пунктове при внасяне и транзитно преминаване;
14. проверява и заверява официални документи, свързани с дейността є;
15. участва в изготвянето на ЕМНКП, предоставя данни за докладване на изпълнението
му и контролира изпълнението му в частта,
свързана с функциите є;
16. изготвя образци на документи и бланки,
разработва процедури, свързани с дейността є;
17. разработва и прилага стандартна оперативна процедура за проверка на ефективността
на осъществявания официален контрол на ГИП;
18. методически ръководи, организира и
координира дейността на ОДБХ при планиране
и осъществяване на контрола на продукти,
съдържащи, състоящи се или произведени от
ГМО, съобразно компетентността є;
19. методически ръководи, организира и
координира дейността на ГИП при осъществяване на контрола върху вноса на биопродукти
с произход трети страни.“
19. В чл. 30, ал. 1 т. 11 се отменя.
20. В чл. 32, ал. 2 думите „бюджетни кредити“ се заменят с „бюджет“.
21. В чл. 41, ал. 2 т. 6 се отменя.
22. В чл. 46, ал. 3, т. 3 думите „и подписват“
се заличават.
23. Приложението към чл. 9, ал. 4 се изменя така:
„Приложение
към чл. 9, ал. 4
Численост на персонала в административните
звена на Българската агенция по безопасност на
храните – 2283 щатни бройки
Изпълнителен директор 
1
Заместник изпълнителни директори 
3
Главен секретар 
1
Звено за вътрешен одит 
6
Финансов контрольор 
1
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Обща администрация 
в т.ч.:
дирекция „Финанси и управление
на собствеността“
дирекция „Правна“ 
дирекция „Човешки ресурси,
обучение и квалификация“ 
дирекция „Административно
обслужване, протокол, връзки
с обществеността и инвестиции“ 
дирекция „Европейска координация
и сътрудничество и
международни проекти“ 
дирекция „Информационни
технологии и информационни
системи“
Специализирана администрация 
в т.ч.:
Главна дирекция „Верификация
на официалния контрол“ 
дирекция „Растителна защита
и контрол“ 
дирекция „Здравеопазване и хуманно
отношение към животните и контрол
на фуражите“ 
дирекция „Контрол на ветеринарномедицински продукти“ 
дирекция „Контрол на храните“ 
дирекция „Граничен контрол“ 
дирекция „Лабораторни дейности
и стандарти“ 
Център за оценка на риска 
Специализирани структури 
в т.ч.:
Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт 
Централна лаборатория по
ветеринарно-санитарна
експертиза и екология 	
Централна лаборатория за химични
изпитвания и контрол 
Централна лаборатория по карантина
на растенията 

74
18
13
7
14
11
11
1977
1715
32
20
19
20
134
13
24
220

124
47
27
22“.

§ 5. В Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури,
приет с Постановление № 95 на Министерския
съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 41 от 2010 г.;
изм. и доп., бр. 14 от 2012 г. и бр. 91 от 2013 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка – второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на земеделието
и храните, със седалище Бургас, с четири
териториални звена.“;
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) Агенцията осъществява дейностите,
свързани с прилагането на политиката в областта на рибарството в рамките на Общата
политика в областта на рибарството, държавния
надзор, контрола върху риболовните дейности
в рибностопански води и обекти, като осъществява и други дейности, възложени є със закон
или с акт на Министерския съвет.“;
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в) създават се нови ал. 4 и 5:
„(4) Агенцията е определена за Управляващ
орган по отношение на средствата от Европейския фонд по рибарство на Европейския съюз
(ЕФР на ЕС), предназначени за прилагането
на Оперативната програма за развитие на
сектор „Рибарство“ на Република България
2007 – 2013 г. (ОПРСР).
(5) Агенцията изпълнява функциите на
междинно звено по Програмата за морско дело
и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР 2014 – 2020)
съобразно делегираните є правомощия.“;
г) досегашните ал. 4, 5 и 6 стават съответно
ал. 6, 7 и 8.
2. В чл. 5, ал. 1:
а) в т. 1 думите „ал. 3 – 6“ се заменят с
„ал. 3 – 8“;
б) в т. 4 думите „Оперативната програма“
се заменят с „ОПРСР“;
в) в т. 7 след думите „Европейския фонд
по рибарство“ се добавя „и Европейския фонд
за морско дело и рибарство,“, а думите „Оперативната програма“ се заменят с „ОПРСР и
ПМДР 2014 – 2020 г.“;
г) в т. 10 думите „ОПР на ЕС“ се заменят с
„Общата политика в областта на рибарството“;
д) точка 21 се изменя така:
„21. участва в консултативен съвет към министъра на земеделието и храните за решаване
на проблеми от неговата компетентност, в който
могат да бъдат привличани външни експерти;“.
3. В чл. 6:
а) алинея 3 се изменя така:
„(3) Общата администрация е организирана в дирекция „Административно-правно
обслужване и човешки ресурси“ и дирекция
„Финансово-стопански дейности и управление
на собствеността.“;
б) в ал. 4 думите „Европейски фонд за рибарство“ се заменят със „Структурни фондове
по рибарство“.
4. Създава се чл. 7а:
„Чл. 7а. (1) Финансов контрольор се назначава съгласно чл. 13, ал. 3, т. 5 от Закона за
финансовото управление и контрол в публичния
сектор (ЗФУКПС).
(2) Финансовият контрольор осъществява
своята дейност съгласно ЗФУКПС и указанията
на министъра на финансите.
(3) Финансовият контрольор осъществява
предварителен контрол за законосъобразност
при осъществяването на цялостната дейност
на агенцията, като писмено изразява мнение
относно законосъобразността на:
1. решенията или действията, свързани с
разпореждане с активи и средства, включително
поемане на задължение и извършване на разход;
2. решенията или действията, свързани с
управление и стопанисване на имуществото
на агенцията, включително отдаване под наем
с цел получаване на приходи;
3. други решения, от които се пораждат
права, съответно задължения, за агенцията и/
или за нейните служители.
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(4) Финансовият контрольор не може да
съвместява отговорности по одобрение, изпълнение и осчетоводяване съгласно чл. 13, ал. 3,
т. 2 ЗФУКПС.“
5. В глава трета раздел III „Финансов контрольор“ с чл. 11 се отменя.
6. В чл. 12:
а) основният текст се изменя така:
„Дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“:“;
б) в т. 16 думите „Оперативната програма“
се заменят с „ОПРСР и ПМДР“;
в) в т. 17, букви „б“ и „д“ думите „заместник изпълнителния директор“ се заменят със
„заместник изпълнителните директори“;
г) точки 18 – 37 се отменят.
7. Създава се нов чл. 13:
„Чл. 13. Дирекция „Финансово-стопански
дейности и управление на собствеността“:
1. отговаря за правилната организация на
счетоводството и отчетността на агенцията;
2. съставя проекта на бюджет на агенцията;
3. изготвя тримесечни и годишни оборотни
ведомости;
4. изготвя ежемесечни и тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на
сметките за средства от Европейския съюз и
на сметките за чужди средства;
5. изготвя годишния финансов отчет на
агенцията;
6. изготвя отчета за изпълнението на програмния и ориентиран към резултати бюджет;
7. подпомага ръководството и служителите
на агенцията за правилното и законосъобразното използване на финансовите ресурси и за
опазването на собствеността;
8. подготвя предложения до министъра на
земеделието и храните за необходимите промени по изпълнението на бюджета на агенцията;
9. извършва счетоводно отчитане на приходите и разходите по пълна бюджетна класификация и по счетоводни сметки от сметкоплана
на бюджетните организации;
10. организира събирането и опазването на
финансово-счетоводната информация на хартиен и електронен носител, както и ползването
є от счетоводния архив;
11. контролира опазването на движимото и
недвижимото имущество и провеждането на
инвентаризации;
12. дава методически указания на териториалните звена на агенцията относно текущото
счетоводно отчитане;
13. планира процедурите за възлагане на
обществени поръчки, по които възложител
е агенцията, участва със свои представители
в работата на комисии по ЗОП, координира
извършването на дейностите, свързани с обществените поръчки, и контролира финансовото
изпълнение на сключените въз основа на тях
договори;
14. организира и осъществява материалнотехническото обслужване на регионалните
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центрове на агенцията, разпределянето и опазването на дълготрайните активи и поддръжката
на техниката в администрацията;
15. организира правилното ползване и управление на собствеността на агенцията;
16. планира и подпомага изпълнението на
инвестиционни програми на агенцията;
17. организира и контролира транспортното
обслужване на агенцията;
18. изготвя ведомостите и изплаща работните
заплати и подава необходимата информация
в териториалната дирекция на Националната
агенция за приходите и в районното управление
„Социално осигуряване“;
19. подпомага изграждането и функционирането на системите за финансово управление
и контрол;
20. изготвя и прилага вътрешните правила
за работната заплата в агенцията.“
8. В чл. 14:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Главна дирекция „Рибарство и контрол“
има 4 териториални звена със статут на отдели,
както следва:
1. отдел „Рибарство и контрол – Черно море“
със седалище Бургас и с териториален обхват
областите Бургас, Варна и Добрич;
2. отдел „Рибарство и контрол – Централен
Дунав“ със седалище Русе и с териториален
обхват областите Велико Търново, Габрово,
Ловеч, Плевен, Разград, Русе, Търговище, Силистра и Шумен;
3. отдел „Рибарство и контрол – Западна
България“ със седалище София и с териториален обхват областите Благоевград, Видин,
Враца, Кюстендил, Монтана, Перник, Софияград и София;
4. отдел „Рибарство и контрол – Южна
България“ със седалище Пловдив и с териториален обхват областите Кърджали, Пазарджик,
Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково и Ямбол.“;
б) алинея 3 се отменя.
9. В чл. 15:
а) в ал. 1, т. 4 думата „страната“ се заменя
с „дирекцията“;
б) в ал. 3:
аа) точка 2 се изменя така:
„2. оказват съдействие и подпомагат дейността на служителите от дирекция „Структурни
фондове по рибарство“, отговорни за приема
на проектни предложения за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по ОПРСР и
ПМДР;“
бб) създават се т. 3 и 4:
„3. прилагат държавната политика в областта
на любителския риболов;
4. отговарят за прилагането на европейското
законодателство във връзка с контрола върху
нелегалния, нерегулирания и недекларирания
риболов.“
10. В чл. 15а:
а) точки 1 и 2 се изменят така:
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„1. изпълнява дейности по прилагането на
Общата политика в областта на рибарството в
страната и поддържа контакти с институциите
на Европейската комисия при изпълнението;
2. участва в разработването на проекти на
нормативни актове в областта на рибарството
и морските въпроси;“
б) точка 4 се отменя;
в) точка 9 се изменя така:
„9. отговаря за прилагането на европейското
законодателство при управление на капацитета
на риболовния флот на страната;“
г) точка 10 се отменя;
д) точка 11 се изменя така:
„11. разработва планове и програми, свързани
с изпълнението на задължения, произтичащи
от европейското законодателство;“
е) в т. 12 думите „Оперативната програма“
се заменят с „ПМДР“.
11. В чл. 16:
а) в ал. 1:
аа) основният текст се изменя така:
„Дирекция „Структурни фондове по рибарство“ с адрес: гр. София, бул. Христо Ботев 17:“;
бб) навсякъде в текста думите „Оперативната
програма“ се заменят с „ОПРСР“;
вв) точка 3 се отменя;
б) създава се нова ал. 2:
„(2) Дирекция „Структурни фондове по рибарство“ осъществява делегираните на агенцията функции на междинно звено по Програмата
за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.“;
в) досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя
така:
„(3) В състава на дирекция „Структурни
фондове по рибарство“ се включват и служители, които осъществяват своите служебни
задачи на територията на отделите на Главна
дирекция „Рибарство и контрол“.“;
г) създава се ал. 4:
„(4) Дирекция „Структурни фондове по рибарство“ администрира нередности и измами,
като:
1. отговаря за администриране на нередности
по проекти, финансирани по ОПРСР;
2. отговаря за реда за администриране на
сигнали за нередности;
3. отговаря за реда за администриране на
нередности, в това число установяване, регистриране, докладване, корективни действия,
последвaщото им проследяване и приключване;
4. докладва на дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“
на Министерството на вътрешните работи
(АФКОС), на Европейската служба за борба
с измамите (ОЛАФ), на Министерството на
земеделието и храните и на Държавен фонд
„Земеделие“ – Разплащателна агенция;
5. води необходимите регистри, свързани с
нередностите и измамите.“
12. В чл. 20, ал. 1 думите „Административноправно обслужване“ се заменят с „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“.
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13. В чл. 21, ал. 3, т. 3 думите „ОПР на ЕС“
се заменят с „Общата политика в областта на
рибарството“.
14. Приложението към чл. 6, ал. 2 се изменя така:
„Приложение
към чл. 6, ал. 2
Численост на персонала в организационните
структури и административните звена на агенцията – 242 щатни бройки
Изпълнителен директор 
1
Заместник изпълнителен директор 
2
Главен секретар 
1
Обща администрация 
27
в т. ч.:
дирекция „Административно-правно
обслужване и човешки ресурси“ 
14
дирекция „Финансово-стопански
дейности и управление на собствеността“  13
Специализирана администрация 
211
в т. ч.:
Главна дирекция „Рибарство и контрол“  167
дирекция „Управление на рибарството
и опазване на рибните ресурси“ 
15
дирекция „Структурни фондове по
рибарство“ 
29“.

§ 6. В Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция
в животновъдството към министъра на земеделието и храните, приет с Постановление № 13
на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ,
бр. 9 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2012 г. и
бр. 91 от 2013 г.), се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 2, ал. 2 думите „бюджетни кредити“
се заменят с „бюджет“.
2. В глава втора се създава чл. 8а:
„Чл. 8а. (1) При осъществяване на правомощията си изпълнителният директор се подпомага от заместник изпълнителен директор.
(2) Трудовият договор със заместник изпълнителния директор се сключва, изменя и
прекратява от изпълнителния директор съгласувано с министъра на земеделието и храните.
(3) Изпълнителният директор делегира със
заповед правомощия на заместник изпълнителния директор и определя функциите му.
(4) При отсъствие на изпълнителния директор функциите му се изпълняват от заместник
изпълнителния директор или от длъжностно
лице, определено със заповед за всеки конкретен случай.“
3. В чл. 9, ал. 4 числото „127“ се заменя
със „100“.
4. В глава трета, раздел I се създава чл. 9а:
„Чл. 9а. (1) Финансов контрольор се назначава съгласно чл. 13, ал. 3, т. 5 от Закона за
финансовото управление и контрол в публичния
сектор (ЗФУКПС).
(2) Финансовият контрольор осъществява
своята дейност съгласно ЗФУКПС и указанията
на министъра на финансите.
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(3) Финансовият контрольор осъществява
предварителен контрол за законосъобразност
при осъществяването на цялостната дейност
на агенцията, като писмено изразява мнение
относно законосъобразността на:
1. решенията или действията, свързани с
разпореждане с активи и средства, включително
поемане на задължение и извършване на разход;
2. решенията или действията, свързани с
управление и стопанисване на имуществото
на агенцията, включително отдаване под наем
с цел получаване на приходи;
3. други решения, от които се пораждат
права, съответно задължения, за агенцията и/
или за нейните служители.
(4) Финансовият контрольор не може да
съвместява отговорности по одобрение, изпълнение и осчетоводяване съгласно чл. 13, ал. 3,
т. 2 ЗФУКПС.“
5. В чл. 11, ал. 2:
а) в т. 18 думата „корекции“ се заменя с
„промени“;
б) в т. 19 думата „предприятия“ се заменя
с „организации“;
в) създава се т. 27:
„27. осигурява техническото обслужване на
изпълнителния директор, заместник изпълнителния директор и главния секретар.“
6. В чл. 13:
а) в т. 18 накрая се добавя „и за схемите
за директни плащания при селскостопански
животни под селекционен контрол“;
б) създава се нова т. 19:
„19. въвежда информация в Интегрираната
информационна система (ВетИС) относно породността на животните и развъдния статус;“
в) досегашните т. 19 и 20 стават съответно
т. 20 и 21.
7. В чл. 18, ал. 1 и 3 след думата „директор“ се добавя „или заместник изпълнителния
директор“.
8. Приложението към чл. 9, ал. 5 се изменя
така:
„Приложение
към чл. 9, ал. 5
Численост на персонала на Изпълнителната
агенция по селекция и репродукция в животновъдството – 100 щатни бройки
Изпълнителен директор 
1
Заместник изпълнителен директор 
1
Главен секретар
1
Обща администрация
14
в т.ч.
дирекция „Административно, правно,
финансово, счетоводно и
информационно обслужване“
14
Специализирана администрация
83
в т.ч.
Главна дирекция „Контрол и
координация на развъдната дейност“
61
Главна дирекция „Управление на
генетичните ресурси и
репродуктивния процес“
22“.
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§ 7. В Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по сортоизпитване,
апробация и семеконтрол, приет с Постановление № 85 на Министерския съвет от
2000 г. (обн., ДВ, бр. 43 от 2000 г.; изм. и
доп., бр. 88 от 2001 г., бр. 64 и 111 от 2003 г.,
бр. 48 от 2006 г., бр. 62 от 2007 г., бр. 71 и
76 от 2008 г., бр. 9 от 2011 г., бр. 48 и 103 от
2012 г. и бр. 91 от 2013 г.), се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 2, ал. 1 думите „бюджетни кредити“ се заменят с „бюджет“.
2. В чл. 11:
а) в ал. 1 числото „179“ се заменя със „144“;
б) алинея 4 се изменя така:
„(4) Специа лизираната админист раци я
осъществява основните функции на агенцията и е организирана в Главна дирекция
„Сортоизпитване, апробация и семеконтрол“
с териториални звена.“
3. В чл. 13 се създават т. 35 – 46:
„35. извършва анализ и контрол за определяне на посевните качества на произведения
в страната предбазов, базов и сертифициран
посевен материал и издава документи, задължителни за търговията с него;
36. извършва анализ за сортова чистота и
сортова автентичност и участва в контрола
на произведения в страната хибриден посевен
материал и издава документи за търговията
с него;
37. извършва анализ за определяне на
посевните качества на внесени я посевен
материал и на посевния материал за износ
и подготвя документи за търговия и износ;
38. извършва контрол на лабораториите
по чл. 7 ЗППМ чрез контролни анализи на
проби от партиди сертифицирани и базови
семена;
39. изготвя доклади до изпълнителния директор за резултатите от проверките по т. 38;
40. извършва арбитражни лабораторни
анализи на семена, съответно на посадъчен
материал;
41. извършва анализи за наличие на генетично модифицирани организми в семена;
42. участва при провеждане на обучение
на частни лаборанти;
43. провежда изпити за квалификация на
персонала на лабораториите по чл. 7 ЗППМ;
44. контролира заготовката на произведения в страната посевен материал за износ;
45. участва в сътрудничество с международни организации в областта на контрола
на посевния и посадъчния материал;
46. извършва обучение и провежда изпити
за физически лица (пробовземачи).“
4. Член 14а се отменя.
5. Приложението към чл. 11, ал. 1 се изменя така:
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„Приложение
към чл. 11, ал. 1
Обща численост на служителите в организационните структури и административните звена
на агенцията – 144 щатни бройки
Изпълнителен директор
1
Главен секретар
1
Обща администрация
17
в т.ч.:
дирекция „Административно и
финансово обслужване“
17
Специализирана администрация
125
в т.ч.:
Главна дирекция „Сортоизпитване,
апробация и семеконтрол“ с
териториални звена
125“.

§ 8. В Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по горите, приет с
Постановление № 173 на Министерския съвет
от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2011 г.; изм. и
доп., бр. 48 от 2012 г. и бр. 91 от 2013 г.), се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2, ал. 1 думите „бюджетни кредити“ се заменят с „бюджет“.
2. В чл. 11, ал. 2 думите „бюджетни кредити“ се заменят с „бюджет“.
3. В чл. 12:
а) създава се нова ал. 4:
„(4) Сл у ж и т ел я т по сиг у рнос т та води
и съхранява списък на имоти, свързани с
класифицирана информация, представляваща държавна тайна, които се управляват от
агенцията.“;
б) досегашната ал. 4 става ал. 5.
4. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. Общата администрация е организирана в три дирекции:
1. дирекция „Финансово-стопански дейности“;
2. дирекция „А дминистративно-правно
обслужване и човешки ресурси“;
3. дирекция „Информационно обслужване
и връзки с обществеността“.“
5. В чл. 14 се създават т. 25 и 26:
„25. ръководи транспортното обслужване – регистраци я на моторните превозни
средства, годишни прегледи, поддръжка и
ремонт;
26. контролира изпълнението на възложените обществени поръчки.“
6. В чл. 15:
а) основният текст се изменя така:
„Административно-правно обслужване и
човешки ресурси“:“;
б) точки 19 и 20 се отменят;
в) точка 22 се изменя така:
„22. организира, подпомага и изпълнява
дейности по възлагане на обществени поръчки;“
г) точки 23 – 45 се отменят.
7. В глава трета, раздел VI се създава
чл. 15а:
„Чл. 15а. Дирекция „Информационно обслужване и връзки с обществеността“:
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1. осигурява провеждането на информационната политика на агенцията, осъществява
нейната функционална връзка, планиране и
реализация;
2. участва в проектирането, разработването
и внедряването на информационна система за
горите в Република България;
3. съгласува програми, обслужващи информационната дейност на регионалните дирекции
по горите и специализираните териториални
звена;
4. упражнява методическо ръководство при
използването на електронноизчислителната
техника и обработката на данни;
5. координира разпространяването и внедряването на програмни продукти в практиката на регионалните дирекции по горите и на
специализираните териториални звена;
6. участва в комисии и експертни съвети по
внедряването, поддържането и използването на
програмни продукти, база данни и електронна
техника;
7. организира и осигурява техническата поддръжка на автоматизираната информационна и
комуникационна инфраструктура на агенцията,
на регионалните дирекции по горите и на специализираните териториални звена – локални
мрежи и комуникационно оборудване;
8. поддържа и осъвременява страницата на
агенцията в интернет, като публикува текуща
информация на български и на английски език;
9. осигурява интегрирането на информационните системи на агенцията със системите
на други звена от държавната администрация;
10. осигурява правилното функциониране на
хардуера и софтуера, необходим за обработка
и пренасяне на информацията;
11. организира и контролира проектирането
и създаването на информационни системи за
нуждите на агенцията;
12. организира и осигурява технически
публичните изяви на изпълнителния директор;
13. разработва програма за представяне дейността на агенцията пред обществото и пред
средствата за масово осведомяване;
14. информира обществеността за политиката на агенцията и за осъществяваните от нея
програми и дейности;
15. организира публичните изяви на служителите в агенцията;
16. осъществява координация и методическо ръководство на връзките на агенцията, на
регионалните дирекции по горите и на специализирани териториални звена на агенцията
с обществеността;
17. проучва и анализира общественото
мнение преди провеждането на определена
политика на агенцията и анализира публикациите в средствата за масово осведомяване за
дейността на агенцията;
18. работи в координация със звената за
връзки с обществеността на Министерството
на земеделието и храните и на други административни структури;
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19. организира провеждането и протоколното
осигуряване на официални и работни срещи,
както и други изяви на изпълнителния директор
и на ръководството на агенцията;
20. осъществява протоколната кореспонденция на изпълнителния директор;
21. осъществява контакти с посолства на
чужди държави в Република България за
уреждане на протоколни и делови срещи с
изпълнителния директор и с ръководството
на агенцията.“
8. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. Специализираната администрация
е организирана в 5 дирекции:
1. дирекция „Промени в горските територии“;
2. дирекция „Гори и лесовъдски дейности“;
3. дирекция „Опазване на горите“;
4. дирекция „Ловно стопанство“;
5. дирекция „Проекти и международни
дейности“.“
9. В чл. 17:
а) основният текст се изменя така:
„Промени в горските територии“:“;
б) точки 1 – 6 се отменят.
10. В чл. 18 се създават т. 36 – 41:
„36. организира и контролира извършването
на инвентаризацията на горските територии;
37. контролира изработването и изпълнението на областните планове за развитие на
горските територии;
38. организира дейностите по категоризация и прекатегоризация на поземлени имоти
в горски територии;
39. организира изработването на плановете
за ловностопанските дейности и за дейностите
по опазване от пожари;
40. контролира изработването на горскостопанските планове и програми за горските
територии, плановете за ловностопанските дейности и за дейностите по опазване от пожари;
41. организира и контролира извършването
на национална инвентаризация на горските
територии.“
11. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. Дирекция „Опазване на горите“:
1. подпомага изпълнителния директор при
осъществяването на правомощията му по
Закона за горите и подзаконовите актове по
прилагането му, свързани с опазване на горските територии;
2. контролира:
а) достъпа до горските територии и движението на транспортни средства в горите;
б) ползването на дървесина и недървесни
продукти от горските територии;
в) транспортирането, съхраняването, преработката и търговията с дървесина и недървесни
продукти, добити от горските територии;
г) строителството в горските територии;
д) спазването на Закона за горите и подзаконовите нормативни актове относно достъпа
до горските територии и движението на транспортни средства в горите;
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3. контролира и координира дейностите на
регионалните дирекции по горите, свързани с
опазване на горите;
4. осъществява координация и взаимодействие с неправителствените организации в
областта на опазването на горите;
5. координира, контролира и отчита дейностите по опазване на горските територии;
6. координира, контролира и отчита дейностите по опазване на дивеча и рибните ресурси;
7. отчита дейностите по защита на горските
територии от пожари;
8. организира и участва в разработването на програми за обучение, подготовка и
квалификация на служители, ангажирани с
опазването на горските територии, дивеча и
рибните ресурси, във водните обекти, ползвани
за любителски риболов;
9. организира изготвянето и контролира
изпълнението на проекти, планове и програми,
свързани със защита на горските територии
от пожари и опазване на горските територии;
10. участва в разработването и изпълнението на национални и международни програми,
свързани със защита на горските територии от
пожари и с опазване на горските територии,
дивеча и рибните ресурси, във водните обекти,
ползвани за любителски риболов;
11. координира и контролира дейностите
на регионалните дирекции по горите и на
специализираните териториални звена на агенцията, както и на държавните предприятия за
управление, свързани със защита на горските
територии от пожари и с опазване на горските
територии, дивеча и рибните ресурси, във водните обекти, ползвани за любителски риболов;
12. осъществява координация с Министерството на вътрешните работи и с други институции във връзка с провеждането на съвместни
мероприятия по опазване на горските територии, дивеча и рибните ресурси във водните
обекти, ползвани за любителски риболов;
13. осъществява координация и взаимодействие с Министерството на вътрешните работи и
с други институции с цел защита на горските
територии от пожари;
14. разработва оперативна документация,
свързана с организацията, контрола, планирането и отчитането на дейностите по защита
на горските територии от пожари;
15. разработва схеми за прилагане при
опазване на горските територии и защитата
им от пожари;
16. осъществява контрол и съгласува дейността на контролните горски пунктове (КГП);
17. контролира спазването на Закона за
регистрация и контрол на земеделската и
горската техника и подзаконовите актове по
прилагането му в горските територии;
18. подпомага и консултира собствениците
на имоти в горските територии във връзка с
опазването и защитата им от пожари;
19. води и съхранява:
а) регистър за горските марки;

ВЕСТНИК

БРОЙ 29

б) списък за моторни превозни средства със
специален режим на движение.“
12. Създава се чл. 19а:
„Чл. 19а. Дирекция „Ловно стопанство“:
1. подпомага изпълнителния директор при
осъществяването на правомощията му по
Закона за лова и опазване на дивеча и подзаконовите актове по прилагането му;
2. контролира:
а) стопанисването, опазването и ползването
на дивеча;
б) придобиването и упражняването на правото на лов;
в) провеждането на организиран ловен
туризъм;
г) търговията с дивеч и дивечови продукти;
д) производството на зарибителен материал
в риболюпилните, както и производството на
дребен дивеч за разселване от държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства;
е) разработването и изпълнението на ловоустройствени планове и програми;
3. извършва проверка по изпълнение на договорите за съвместна дейност по ал. 9, т. 1 – 6
от Закона за лова и опазване на дивеча;
4. изготвя проекти на актове, свързани с
придобиване правото на лов;
5. изготвя проекти на актове за организация
на ловното стопанство;
6. участва в изработването на стандарти,
свързани с ловното стопанство;
7. извършва анализи и прогнози и разработва
програми за развитието на ловното стопанство;
8. организира и участва в разработването
на програми за обучение, подготовка и квалификация на служители, ангажирани с ловното
стопанство;
9. контролира и координира дейностите на
регионалните дирекции по горите, свързани с
ловното стопанство;
10. участва в прилагането и наблюдението на
програмите, финансирани от Разплащателната
агенция, в областта на ловното стопанство и
любителския риболов;
11. осъществява координация и взаимодействие с неправителствените организации в
областта на ловното стопанство;
12. участва в разработването и изпълнението
на национални и международни програми, свързани с опазване на дивеча и рибните ресурси,
във водните обекти, ползвани за любителски
риболов;
13. води и съхранява:
а) регистър за удостоверенията за подборен
отстрел и ловни водачи;
б) регистър на издадените и заверените
билети за лов на чужди граждани;
в) регистър за резултатите от проведената
годишна таксация на дивеча;
г) регистър за издадените разрешения за
ловуване с научноизследователски цели;
д) регистър на категоризираните ловни бази.“
13. Приложението към чл. 6, ал. 2 се изменя така:
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„Приложение
към чл. 6, ал. 2
Численост на персонала в Изпълнителната
агенция по горите – 143 щатни бройки
Изпълнителен директор 
1
Заместник изпълнителен директор 
1
Главен секретар 
1
Служител по сигурността на
информацията 
1
Финансов контрольор 
1
Звено „Вътрешен одит“ 
5
Обща администрация
47
в т.ч.:
дирекция „Финансово-стопански
дейности“ 
16
дирекция „Административно-правно
обслужване и човешки ресурси“ 
20
дирекция „Информационно обслужване
и връзки с обществеността“ 
11
Специализирана администрация 
86
в т.ч.:
дирекция „Промени в горските
територии“ 
19
дирекция „Гори и лесовъдски
дейности“
30
дирекция „Опазване на горите“ 
11
дирекция „Ловно стопанство“ 
11
дирекция „Проекти и международни
дейности“ 
15“.

§ 9. В Постановление № 173 на Министерския съвет от 2011 г. за приемане на Устройствения правилник на Изпълнителната
агенция по горите (обн., ДВ, бр. 49 от 2011 г.;
изм. и доп., бр. 103 от 2012 г.) в чл. 2 се правят
следните изменения:
1. В основния текст числото „1835“ се заменя с „1535“.
2. В т. 1 числото „1555“ се заменя с „1342“.
3. В т. 2 числото „280“ се заменя със „193“.
§ 10. В Устройствения правилник на Селскостопанската академия, приет с Постановление
№ 226 на Министерския съвет от 2008 г. (обн.,
ДВ, бр. 83 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 42 и 79 от
2009 г., бр. 84 и 101 от 2010 г., бр. 14 от 2012 г.,
бр. 62 и 91 от 2013 г. и бр. 36 от 2014 г.), се
правят следните изменения:
1. В чл. 30, ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. бюджетна субсидия;“.
2. В приложението към чл. 2, ал. 1:
а) в наименованието числото „2340“ се
заменя с „1990“;
б) в т. 2 „Научни институти“ числото „2272“
се заменя с „1922“.
Заключителна разпоредба
§ 11. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2704
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА № 8121з-406
от 14 април 2015 г.

за условията и реда за провеждане на конкурс
за преминаване в по-висока по вид длъжност
на държавните служители в Министерството
на вътрешните работи
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за провеждане на конкурси за
преминаване в по-висока по вид длъжност
на държавните служители по чл. 142, ал. 1,
т. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) и по § 86 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 14
от 2015 г.).
Чл. 2. Конкурсите се провеждат за преминаване от изпълнителски в ръководни
длъжности и от младши изпълнителски в
изпълнителски длъжности.
Чл. 3. (1) Конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност се обявява със заповед
на министъра на вътрешните работи.
(2) Ръководителите на стру кт у рите по
чл. 37 ЗМВР обезпечават административнотехнически подготовката и провеждането на
конкурсите.
Чл. 4. Заповедта за обявяване на конкурса,
списъците с допуснатите и недопуснатите до
участие кандидати, протоколите от заседанията на конкурсната комисия и крайното класиране се публикуват в електронната страница
на дирекция „Човешки ресурси“ – МВР, и се
поставят на общодостъпни места в структурите. При публикуването се спазват изискванията
на Закона за защита на личните данни.
Чл. 5. (1) Когато за дадена длъжност се
изисква ниво на достъп до класифицирана
информация, което служителят не притежава,
същият се допуска до участие в конкурса.
(2) Проучването по Закона за защита на
к ласифицираната информаци я (ЗЗК И) се
провежда само за класираните кандидати.
(3) Преназначаването на длъжност се извършва след издаване на разрешение за съответното ниво на достъп до класифицирана
информация.
(4) Ако на служителя не бъде разрешено
съответното ниво на достъп до класифицирана
информация, същият не се преназначава на
длъжността.
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Г л а в а

в т о р а

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ К АНДИДАТИТЕ
Чл. 6. (1) Изисквания към кандидатите за
участие в конкурс за преминаване в по-висока
по вид длъжност са:
1. да са държавни служители в МВР, изпълняващи служебните си задължения в една
от следните видове длъжности:
а) изпълнителски – при конкурс за ръководни длъжности;
б) младши изпълнителски – при конкурс
за изпълнителски длъжности;
2. да имат придобита минимална образователно-квалификационна степен на висшето
образование и минимален професионален
стаж, определени в Класификатора на длъжностите в МВР;
3. да отговарят на изискванията на длъжнос т ната хара к т ерис т и ка за с ъо т вет ната
длъжност.
(2) Кандидатите по ал. 1, т. 1 следва да
имат не по-малко от 3 години професионален
стаж в МВР на:
1. изпълнителски длъжности – при конкурс
за ръководни длъжности;
2. младши изпълнителски длъжности – при
конкурс за изпълнителски длъжности.
(3) Не се допускат до участие в конкурс
за преминаване в по-висока по вид длъжност
държавни служители:
1. за които е влязла в сила заповед за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 197,
ал. 1, т. 4 или 5 ЗМВР и срокът на действие
на наказанието не е изтекъл към крайната
дата за подаване на заявленията за участие;
2. срещу които е образувано дисциплинарно
производство по реда на чл. 207, ал. 1 ЗМВР
към крайната дата за подаване на заявленията
за участие;
3. временно отстранени от длъжност.
Г л а в а

т р е т а

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА
Раздел І
Обявяване на конкурса
Чл. 7. Ръководителите на структурите по
чл. 37 ЗМВР изпращат предложения за обявяване на конкурс за вакантни длъжности
до министъра на вътрешните работи чрез
дирекция „Човешки ресурси“ – МВР.
Чл. 8. Дирекция „Човешки ресурси“ – МВР,
представя на министъра на вътрешните работи
проект на заповед за обявяване на конкурс.
Чл. 9. В заповедта за обявяване на конкурс
се определят:
1. видът на конкурса;
2. вакантните длъжности;
3. условията за участие в конкурса;
4. необходимите документи за участие,
място и срок за подаването им;
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5. начин за провеждане на конкурса, тематика, начин за оценяване и елиминаторен праг;
6. срок за провеждане на конкурса;
7. състав на конкурсната комисия.
Раздел ІІ
Конкурсна комисия
Чл. 10. (1) Съставът на конкурсната комисия
включва председател, заместник-председател
и не по-малко от трима членове.
(2) Председател и заместник-председател
на конкурсната комисия могат да бъдат само
държавни служители в МВР, които заемат
длъжност, равна или по-висока от длъжността,
за която се провежда конкурсът.
(3) В състава на конкурсната комисия се
включват държавни служители от:
1. структурата, за която е обявен конкурсът;
2. дирекция „Човешки ресурси“ – МВР, или
звената „Човешки ресурси“ на съответната
структура, за която е обявен конкурсът;
3. Института по психология – МВР.
(4) Организационно-техническото обезпечаване на конкурсната процедура се осигурява
от технически секретар(и).
Чл. 11. (1) Заседанията на конкурсната комисия се организират, ръководят и контролират от председателя, а в негово отсъствие – от
заместник-председателя. Те са редовни при
присъствие на не по-малко от 2/3 от състава
на комисията.
(2) Конкурсната комисия взема решения с
гласовете на повече от 1/2 от присъстващите,
като при равенство на гласовете председателстващият има право на решаващ глас.
(3) За заседанията на конкурсната комисия се води протокол, в който се отразяват
дневният ред и взетите решения. Протоколът
се изготвя от техническия(те) секретар(и) и
се подписва от присъстващия състав на конкурсната комисия.
Ч л . 1 2 . П р е д с е д а т е л я т , з а м е с т н и кпредседателят, членовете на комисията и
техническия(те) секретар(и) на конкурсната
комисия нямат право да разгласяват класифицирана информация, свързана с организирането и провеждането на конкурса, и данни
за участниците в конкурса по смисъла на
Закона за защита на личните данни.
Чл. 13. Председателят, заместник-председателят, членовете на конкурсната комисия и
техническия(те) секретар(и) са длъжни писмено да уведомят органа, обявил конкурса, ако
някой от допуснатите до участие кандидати
е свързано с тях лице по смисъла на Закона
за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. В този случай органът,
обявил конкурса, издава заповед за промяна
на състава на комисията.
Чл. 14. (1) Конкурсната комисия:
1. проверява подадените документи;
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2. допуска до участие в конкурсната процедура кандидатите, които са подали в срок
необходимите документи и отговарят на условията и изискванията за участие в конкурса;
3. изготвя списък с допуснатите и недопуснатите кандидати, като посочва основанието
за недопускането им;
4. провежда конкурсната процедура;
5. класира кандидатите.
(2) При необходимост от запазване в тайна
самоличността на кандидатите или на данни,
съставляващи класифицирана информация:
1. не се обявяват данни за кандидатите и
за разпределението на незаетите длъжности
по структурни звена и населени места при
публикуване на заповедта;
2. к а н д и дат и т е се и нформ и рат л и ч но
за данните по т. 1 от дирекция „Човешки
ресурси“ – МВР, или от съответните звена
„Човешки ресурси“;
3. решенията по ал. 1, т. 2 и 4 се обявяват
на кандидатите от председателя на конкурсната комисия.
Раздел ІІІ
Подаване на документите и допускане до
участие в конкурса
Чл. 15. (1) За участие в конкурса всеки
кандидат подава заявление до председателя
на конкурсната комисия и прилага следните
документи:
1. нотариално заверено копие на диплома
за завършено висше образование (при издадена диплома от чуждестранно учебно заведение – удостоверение за признато образование);
2. копие на разрешението за достъп до
класифицирана информация до изискващото
се ниво на сигурност или съгласие за проучване по Закона за защита на класифицираната
информация (ЗЗКИ) – ако е необходимо за
заемане на длъжността;
3. кадрова справка за професионалния
стаж, получени отличия и награди и наложени
дисциплинарни наказания;
4. други документи съобразно обявените
изисквания на конкурса.
(2) В заявлението по ал. 1 кандидатът
посочва структурата и длъжността, за която
кандидатства, като в един конкурс се допуска
участие само за една длъжност.
(3) Заявлението за участие в конкурса се
регистрира в деловодството на структурното
звено по месторабота и се изпраща по служебен
ред в съответното звено „Човешки ресурси“.
(4) Звеното „Човешки ресурси“ своевременно изпраща на конк у рсната комиси я
документите на всички кандидати, подали
заявление за участие.
(5) Справката по ал. 1, т. 3 се изготвя от
звеното „Човешки ресурси“ по месторабота
на кандидата след подадено писмено искане
от него.

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 1

Раздел IV
Конкурсна процедура
Чл. 16. (1) Конкурс за преминаване в повисока по вид длъжност се провежда чрез:
1. проверка на професионалните знания на
кандидатите по един или повече от следните
начини: изпит, тест на професионална тематика, решаване на казуси, писмена разработка;
2. психологично изследване;
3. структурирано интервю.
(2) С кан ди датите за преминаване от
изпълнителска в ръководна длъжност не се
провежда психологично изследване.
Чл. 17. (1) Тестовете и казусите за проверка
на професионалните знания, както и методологията за провеждането и оценяването
им се разработват от структурите по чл. 37
ЗМВР по направления на дейност съвместно
с Академията на МВР.
(2) Психологичното изследване се провежда от Института по психология – МВР, в
съответствие с Методика за провеждане на
психологично изследване (приложение № 1).
(3) Резултатите от психологичното изследване нямат елиминаторен характер.
(4) Структурираното интервю с кандидатите се провежда в съответствие с Методика
за провеждане и оценка на структурирано
интервю (приложение № 2).
Чл. 18. (1) Конкурсната комисия определя
най-малко три различни варианта за провеждане на конкурса съобразно определения в
заповедта начин.
(2) Един от кандидатите чрез жребий
изтегля варианта, по който ще се проведе
конкурсът, непосредствено преди началото му.
Чл. 19. По искане на служителите съответните им ръководители разрешават платен
отпуск по чл. 189, ал. 1, т. 1 – 3 ЗМВР или неплатен отпуск по чл. 190, ал. 1 ЗМВР за дните
на провеждане на конкурса.
Чл. 20. (1) Кандидатите са длъжни да се
явят на определените места за провеждане
на конкурса най-късно 15 минути преди обявеното начало.
(2) При явява нет о си ка н ди дат и т е се
легитимират със служебната си карта и се
подписват в присъствен списък.
(3) Кандидат, който се яви след обявеното
начало на проверката на професионалните
знания, не се допуска до участие поради нарушаване на реда за провеждане на конкурса.
Чл. 21. (1) Всеки кандидат изписва на предоставена бланка трите си имена, единния
граждански номер, длъжността, структурното
звено и структурата, в които работи, и я запечатва в малък непрозрачен плик.
(2) Писмената работа се запечатва собственоръчно от кандидата в голям плик, в който
поставя запечатания малък плик, и го предава
на представител на комисията срещу подпис.
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Чл. 22. (1) В присъствието на членове на
комисията големите пликове се разпечатват
и се изписва еднакъв номер на малкия плик
и на писмената работа. До приключване на
оценяването на писмените работи малките
пликове се съхраняват от конкурсната комисия
неразпечатани.
(2) След прик лючване на оцен яването
конкурсната комисия проверява целостта на
малките пликове, разпечатва ги, идентифицира писмените работи и нанася оценките в
протокол.
Чл. 23. (1) Проверката на професионалните
знания се оценява от конкурсната комисия.
(2) При необходимост оцен яването на
писмените работи може да се извърши и от
други специалисти в съответната област, което се определя със заповедта за обявяване
на конкурса.
(3) Оценяването се извършва в цели числа
по петстепенна скала с най-ниска оценка 2 и
най-висока 6, като се прилагат единни критерии и методология за оценка, както следва:
1. с оценка 6 се оценява писмена работа,
в която задълбочено и подробно е изложен
материалът по съответната тема;
2. с оценка 5 се оценява писмена работа,
в която задълбочено, но непълно е изложен
материалът по съответната тема;
3. с оценка 4 се оценява писмена работа,
в която е изложено основното съдържание на
темата, но са допуснати несъществени грешки;
4. с оценка 3 се оценява писмена работа,
в която са изложени посредствени и непълни
знания по темата;
5. с оценка 2 се оценява писмена работа, в
която невярно, неточно или непълно е изложен
материалът по съответната тема.
(4) Писмените работи с изключение на
тестовете се проверяват най-малко от двама
проверяващи, които независимо един от друг
оценяват работата на кандидата. Окончателната оценка на всеки кандидат се определя
като средноаритметична стойност от оценките
на проверяващите.
(5) При разлика в оценките на проверяващите, по-голяма от единица, комисията
п роверява писмената рабо та и оп редел я
окончателна оценка.
(6) Резултатите от теста на професионална
тематика се преобразуват в оценка в цяло число
по петстепенна скала с най-ниска оценка 2
и най-висока 6 по начин, указан в заповедта
за обявяване на конкурса.
(7) Кандидати, получили оценка на професионалните си знания, по-ниска от определения
в заповедта елиминаторен праг, отпадат от
по-нататъшно участие в конкурса.
Чл. 24. (1) За нуждите на психологичното
изследване конкурсната комисия изпраща в
Института по психология – МВР, кадровите
справки на кандидатите, преминали елими-
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наторния праг при проверка на професионалните знания.
(2) Резултатите от психологичното изследване и кадровите справки на кандидатите
се предоставят от Института по психология – МВР, на конкурсната комисия преди
провеждането на структурираното интервю.
Чл. 25. (1) С кандидатите, преминали елиминаторния праг при проверка на професионалните знания, се провежда структурирано
интервю.
(2) При провеждане на структурирано интервю показаните резултати се оценяват по
единни критерии и методология за оценка,
като на оценката се придава количествено
измерима стойност.
(3) Кандидатите, непреминали елиминаторния праг на структурираното интервю,
определен в методиката, отпадат от по-нататъшно участие в конкурса.
Чл. 26. (1) Крайната оценка на всек и
участник се формира като сбор от оценката
на професионалните знания и оценката от
структурираното интервю.
(2) Резултатите на кандидата важат само
за конкретния конкурс.
Чл. 27. (1) На базата на крайната оценка
комисията извършва класиране на кандидатите
съобразно посочената в заявлението длъжност,
за която кандидатстват.
(2) При равни крайни оценки предимство
има кандидатът с по-голям стаж като държавен служител в МВР. Ако и в този случай
е налице равенство, предимство има кандидатът, който работи в структурното звено, в
рамките на което е длъжността.
Чл. 28. (1) Конк у рс за преминаване в
по-висока по вид длъжност, определена за
осъществяване на дейност по осигуряване и
прилагане на разследване чрез служител под
прикритие, се провежда по документи. При
провеждането на конкурса не се прилага чл. 4.
(2) Конкурсната комисия преценява професионалните и деловите качества на участниците в конкурса и предлага на органа по
назначаване подходящи кандидати за съответната длъжност.
(3) Органът по преназначаване взема решение за преназначаване на един от предложените кандидати или прекратява конкурсната
процедура.
Чл. 29. (1) След крайното класиране председателят на конкурсната комисия предлага
преназначаване на класирания на първо място
за длъжността, за която е обявен конкурсът.
Предложението се прави до министъра на
вътрешните работи чрез ръководителя на
съответната структура.
(2) При незаемане на длъжността от класирания на първо място председателят на
конкурсната комисия изготвя предложение
по ал. 1 за следващия в класирането.
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Г л а в а
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ОБЖАЛВАНЕ НА КОНКУРСА
Чл. 30. (1) Кандидатите могат да обжалват
недопускането до участие и класирането в
конкурса в седемдневен срок.
(2) Жалбата по ал. 1 се подава до министъра
на вътрешните работи чрез председателя на
конкурсната комисия.
(3) Седемдневният срок за подаване на
жалбата тече от деня, следващ датата на обявяване на списъците за допускане до участие
или за класирането в електронната страница
на дирекция „Човешки ресурси“ – МВР, или
личното уведомяване на кандидата.
(4) Дирекция „Човешки ресурси“ – МВР,
изготвя становище по жалбата до министъра
на вътрешните работи.
(5) Министърът на вътрешните работи се
произнася с решение в четиринадесетдневен
срок. Жалбата не спира конкурсната процедура. Решението по жалбата не подлежи на
съдебен контрол.
Чл. 31. След изтичане на срока за обжалване и произнасяне по жалбите комисията
изготвя крайно класиране.
Г л а в а

п е т а

ПРЕКРАТЯВАНЕ УЧАСТИЕТО НА
К АНДИДАТИТЕ В КОНКУРСНАТА
ПРОЦЕДУРА
Чл. 32. Участието на кандидатите в конкурсната процедура се прекратява с решение
на конкурсната комисия при:
1. временно отстраняване от длъжност по
реда на чл. 214 ЗМВР;
2. отнет или отказан достъп до класифицирана информация;
3. образуване на дисциплинарно производство по реда на чл. 207, ал. 1 ЗМВР;
4. издадена заповед за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 197, т. 4 – 6 ЗМВР;
5. издадена заповед за прекратяване на
служебното правоотношение;
6. неявяване или нарушаване на реда по време на провеждане на конкурсната процедура.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредбата се издава на основание
чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството
на вътрешните работи.
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Румяна Бъчварова
Приложение № 1
към чл. 17, ал. 2
МЕТОДИКА
за провеждане на психологично изследване
1. Психологичното изследване на кандидатите
за преминаване от младши изпълнителски на
изпълнителски длъжности се провежда чрез
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тестово изследване с личностни въпросници и
психодиагностично интервю, като резултатите
от психологичното изследване нямат елиминаторен характер.
2. Психологичното изследване се провежда в
рамките на един работен ден по график, изготвен
от Института по психология – МВР.
3. Чрез психологичното изследване се оценява
степента, в която актуалният личностен профил
на кандидата предполага успешна адаптация и
реализация спрямо професионалните изисквания
на направлението на дейност.
4. За резултатите от психологичното изследване се изготвя психологично заключение
(приложение № 1.1).
5. Степените по т. 3 са, както следва:
– „Актуалният личностен профил на изследвания предполага успешна адаптация и реализация на длъжността в съответното направление
на дейност“;
– „А к т уа лни ят личностен профил на изследвания предполага известни затруднения в
адаптацията и реализацията на длъжността в
съответното направление на дейност“;
– „А к т уа лни ят личностен профил на изследвания предполага сериозни затруднения в
адаптацията и реализацията на длъжността в
съответното направление на дейност“.
6. Първа степен и заключение „Актуалният
личностен профил на изследвания предполага
успешна адаптация и реализация на длъжността
в съответното направление на дейност“ отразява
съответствие на актуалния личностен профил
на кандидата, установен чрез интегриране на
данните от тестовото изследване и психодиагностичното интервю, с психологичните критерии за
успешна адаптация и ефективна реализация на
длъжност в съответното направление на дейност.
7. Втора степен и заключение „Актуалният
личностен профил на изследвания предполага
известни затруднения в адаптацията и реализацията на длъжността в съответното направление
на дейност“ отразява минимално съответствие
на актуалния личностен профил, установен чрез
интегриране на данните от тестовото изследване
и психодиагностичното интервю, с психологичните критерии за успешна адаптация и ефективна реализация на длъжност в съответното
направление на дейност.
8. Трета степен и заключение „Актуалният
личностен профил на изследвания предполага
сериозни затруднения в адаптацията и реализацията на длъжността в съответното направление
на дейност“, отразява несъответствие на актуалния личностен профил на кандидата, установен чрез интегриране на данните от тестовото
изследване и психодиагностичното интервю, с
психологичните критерии за успешна адаптация
и ефективна реализация на длъжност в съответното направление на дейност.
9. Степента, в която актуалният личностен
профил на кандидата предполага успешна адаптация и реализация, се определя чрез съпоставката
му с установените психологични критерии за
успешна адаптация и ефективна реализация на
длъжност в съответното направление на дейност.
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10. Личностният профил е комплексна оценка от: психологичните качества, ценностната
ориентация и нагласите, имащи отношение към
специфичните професионални изисквания за
съответните направления на дейност.
Личностният профил се изготвя чрез прилагане на стандартизирани личностни въпросници,
полуструктурирано интервю и други психологични методи за оценка на личността и поведението.
11. В случай че важна причина възпрепятства
явяването на кандидата на определената дата,
най-късно до началото на психологичното изследване кандидатът може да подаде заявление
до председателя на конкурсната комисия за определяне на друга дата или час, като задължително
прилага официален документ, удостоверяващ
възпрепятстващите обстоятелства.
12. При явяването си на психологично изследване всеки кандидат трябва да носи със себе си
служебна карта и две химикалки.
13. Експерт ът от Инстит у та по психология – МВР, определен за член на конкурсната
комисия, инструктира участниците в психологичното изследване за реда и организацията за
провеждането му.
14. Преди началото на психологичното изследване кандидатите попълват декларация за доброволно участие и сътрудничество в изследването.
15. Институтът по психология – МВР, предоставя психологичните заключения на изследваните кандидати на конкурсната комисия преди
провеждането на структурирано интервю.
16. Психологичното изследване се извършва
в съответствие с вътрешните правила за организацията на работата в Института по психология – МВР.
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Приложение № 1.1
Психологично заключение
Ид. № .......................................................................
Име .............................................. ЕГН: ...................
Вид на конкурса: ...................................................
Заповед рег. № .......................................................
Структура: ...............................................................
...................................................................................
(обосновка на заключението)
ПОЗИТИВИ:
НЕГАТИВИ:
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
ЕКСПЕРТ: ................................
( )
НАЧАЛНИК-СЕКТОР/ГРУПА: ..............................
( )
Дата:

Приложение № 2
към чл. 17, ал. 4
МЕТОДИКА
за провеждане и оценка на структурирано
интервю
1. Със структурираното интервю се оценяват:
– делови стил и организационно поведение;
– социални и комуникативни умения;
– професионална мотивация.
2. Структурираното интервю се провежда от
конкурсната комисия.
3. Оценяването на участниците в конкурса се
извършва в три области по тристепенна скала
с най-ниска оценка 4 и най-висока 6 съгласно
следната таблица:

Област на оценяване

Оценка 6

Оценка 5

Оценка 4

Делови стил и организационно поведение
· умения за планиране и
организиране на собствената дейност
· умения за осъществяване на ефективен контрол
върху резултатите от нея
· отговорност

В деловия стил и поведение са налице ориентация към резултатите, отговорност в
изявите и умения за
самоорганизация, гарантираща ефективност в изпълнение на
основните професионални дейности.

В деловия стил и поведение
са налице две от ключовите
делови качества (ориентация към резултатите, способност за самоконтрол, отговорност), но има дефицит
при едно от посочените,
което предпоставя по-ниска
ефективност в изпълнение
на основните професионални дейности.

В деловия стил и поведение не са изразени ключовите делови качества
(ориентация към резултатите, способност за самоконтрол, отговорност),
което не гарантира ефективност при изпълнение
на основните професионални дейности.

Социални и комуникативни
умения
· сътрудничество – готовност за взаимодействие,
толерантност към различни гледни точки
· убедителност – умения
за делово общуване, способност за аргументиране
и отстояване на собствените позиции
·
емпатия – способност
за адекватна ориентация
в мотивите и поведението
на околните и за съпреживяване

Уменията за сътрудничество, за убеждаване
и емпатия са развити
в степен, позволяваща
постигането на ефективност в общуването
и междуличностните
отношения.

Уменията за сътрудничество, за убеждаване и емпатия са развити в степен,
позволяваща постигането
на относително добра ефективност в общуването и
междуличностните отношения, като е налице дефицит
в един от аспектите (сътрудничество, убедителност
или емпатия).

Уменията за сътрудничество, за убеждаване
и емпатия са развити в
степен, която не позволява постигането на ефективност в общуването и
междуличностните отношения.
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Област на оценяване
Професионална мотивация
· сила, устойчивост и аргументираност на професионалната мотивация
· степен на организационна привързаност (лоялност)
· професионална активност,
ангажираност
и
амбиции за самоусъвършенстване

ВЕСТНИК
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Оценка 6
Налице са устойчива
професионална мотивация и траен интерес
към естеството на работата.
Организационната привързаност
и идентификацията с
институцията са силно
изразени.

Оценка 5
Оценка 4
Силата и устойчивостта на Нестабилна
професиопрофесионалната мотивация нална мотивация, която
и лоялността към организа- не позволява ефективно
цията предпоставят по-слаба изпълнение на дейността
ефективност в изпълнение поради изразени колебана дейността поради дефи- ния в професионалната
цити в една от посочените идентичност,
организахарактеристики (професио- ционната привързаност и
нална идентичност и инте- лоялността към институрес към работата, организа- цията.
ционна привързаност и лоялност към институцията).
4. При провеждане на структурираното интервю комисията може да използва въпроси, предварително подготвени от Института по психология – МВР.
5. Всеки член на комисията оценява самостоятелно всеки кандидат по всяка една от трите области,
като попълва „Карта за оценка“ (приложение № 2.1). Крайната оценка на всеки оценяващ е средноаритметична стойност от поставените оценки по всяка една от трите области. Окончателната оценка
на всеки кандидат се определя като средноаритметична стойност от оценките на всички оценяващи.
6. На кандидат, получил оценка 4 на една от областите от всички оценяващи, се прекратява участието в конкурсната процедура.

Приложение № 2.1

КАРТА ЗА ОЦЕНКА
от проведено структурирано интервю
Кандидат: …..........................................................................................…………………………….......................................................
(трите имена и длъжност)
Конкурс: ….................................................................................................……………………………..................................................
(вид на конкурса и заповед за обявяване)
І. Делови стил и организационно поведение

Оценка: [__]

Мотиви:
ІІ. Социални и комуникативни умения

Оценка: [__]

Мотиви:
ІІІ. Професионална мотивация

Оценка: [__]

Мотиви:
Крайна оценка: [__]
Дата: ....................................
Гр. .......................................

Оценяващ: ………………………….
( )

Забележка. Всеки член на комисията оценява самостоятелно всеки кандидат по всяка една от трите области
по тристепенна скала с най-ниска оценка 4 (четири) и най-висока 6 (шест). Крайната оценка на всеки оценяващ е средноаритметична стойност от поставените оценки по всяка една от трите области.
На кандидат, получил оценка 4 на една от областите от всички оценяващи, се прекратява участието в
конкурсната процедура.
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НАРЕДБА № 8121з-408
от 14 април 2015 г.

за оценка на изпълнението на длъжността
от държавните служители в Министерството
на вътрешните работи
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определят редът
и начинът за оценяване на изпълнението на
длъжността, включително и в периода на срока

за изпитване, от държавните служители по
чл. 142, ал. 1, т. 1 от Закона за Министерството
на вътрешните работи (ЗМВР) и по § 86 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона
за Министерството на вътрешните работи
(ДВ, бр. 14 от 2015 г.).
Чл. 2. Оценката на изпълнението на длъжността се основава на нормативно регламентирани критерии и има за цел измерване на
нивото на професионалната компетентност
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на държавния служител и съответствието на
изпълнението на длъжността с изискванията
на длъжностната характеристика.
Чл. 3. (1) При оценката на изпълнението на
длъжността на държавния служител се вземат
предвид професионалната компетентност,
изпълнението на длъжностните задължения,
отличията, наградите, наказанията и личностните качества, свързани с изпълнението на
длъжността.
(2) Професионалната компетентност представлява способност да се използват придобитите знания, умения и професионално значимите личностни качества при изпълнението
на длъжността и включва:
1. познаване и прилагане на нормативните актове, регламентиращи дейността на
организационната структура и функциите на
заеманата длъжност;
2. организационни и управленски умения;
3. способност за самостоятелна работа;
4. професионална мотивация и отговорност.
Чл. 4. Оценка за изпълнение на длъжността
се изготвя при несъответствие на изпълнението
на длъжността с изискванията на длъжностната характеристика.
Чл. 5. (1) Оценката на изпълнението на
длъжността се извършва след изготвено мотивирано предложение на прекия ръководител
на държавния служител.
(2) Когато прекият ръководител на държавния служител е и орган по назначаването
му, оценката за изпълнение на длъжността се
извършва по негова инициатива.
Чл. 6. Оценката на изпълнението на длъжността се извършва от комисия, определена
със заповед на органа по назначаване.
Чл. 7. Оценяването на изпълнението на
длъжността обхваща период не по-малък от
една година. Изпълнението на длъжността
включва действително отработеното от служителя време.
Чл. 8. При изготвяне на оценката на изпълнението на длъжността задължително се
вземат предвид изискванията на длъжностната
характеристика.
Чл. 9. При изготвяне на оценката комисията
по чл. 6 може да изиска справка от прекия
ръководител на оценявания служител, в която
се отразяват резултатите от служебната му
дейност за проверявания период по количествени и качествени показатели.
Раздел ІІ
Определяне и изготвяне на оценката
Чл. 10. Комисията по чл. 6 изготвя оценката
на изпълнение на длъжността по критерии и
показатели, оценени в брой точки, отразени
в Карта за оценка на изпълнението на длъжността (приложение).
Чл. 11. Картата за оценка се попълва от
оценяващата комисия, като със знак „О“ се
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отбелязват точките, цифров израз на степента
на изпълнение на всеки показател.
Чл. 12. (1) Комисията по чл. 6 оценява
изпълнението на длъжността по следните
критерии:
1. срочно и качествено изпълнение на
длъжностните задължения (в критерия се
включват като отделни показатели всички
основни длъжностни задължения, залегнали в
длъжностната характеристика за съответната
длъжност);
2. познаване и прилагане на нормативните актове, регламентиращи дейността на
структурното звено и функциите на заеманата
длъжност – по един показател;
3. организационни и управленски умения – по пет показателя;
4. способност за самостоятелна работа – по
три показателя;
5. работоспособност и поведенчески самоконтрол – по два показателя;
6. професионална мотивация и отговорност – по три показателя.
(2) Комисията по чл. 6 определя кои от
петте показателя в критерия „Организационни и управленски умения“ са приложими
към заеманата длъжност от служителя и ги
оценява.
(3) Определянето на оценката за всеки един
показател се извършва по тристепенна скала:
1. оценка 3 (стандартно и по-добро от
стандартното изпълнение) се дава на служители, които отговарят и покриват съответния
показател;
2. оценка 2 (незадоволително изпълнение)
се дава на служители, които не покриват в
достатъчна степен съответния показател, с
което сериозно се затруднява изпълнението
на длъжността;
3. оценка 1 (лошо изпълнение) се дава на
служители, които не отговарят и не покриват
съответния показател, което е довело до лошо
изпълнение или неизпълнение на длъжността.
(4) Оценката за всеки критерий е средноаритметичната оценка от оценките на показателите, включени в него, закръглена до цяло
число по общите правила на математиката.
(5) Общата оценка за изпълнението на
длъжността е сбор от оценките на шестте
критерия.
(6) При определяне на крайната оценка
се вземат предвид отличията, наградите и
наказанията на оценявания служител, свързани с прякото изпълнение на служебните
задължения. Ако служителят е награждаван
през оценявания период, към общия сбор се
прибавя една точка. Ако служителят е наказван през оценявания период, от общия сбор
се отнема една точка.
Чл. 13. При получена крайна оценка от
6 и по-малко точки е налице най-ниската
обща оценка за изпълнение на длъжността
по смисъла на чл. 226, ал. 1, т. 7, буква „б“
ЗМВР или несправяне на държавния служител
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със служебните задължения по смисъла на
чл. 226, ал. 1, т. 11 ЗМВР и е основание за
прекратяване на служебното правоотношение.
Чл. 14. При получена крайна оценка от
7 до 12 точки включително, са налице незадоволителни резултати от изпълнението
на длъжността, определени в длъжностната
характеристика на държавния служител, и е
основание за преназначаване на друга длъжност по реда на чл. 164, ал. 3, т. 1 ЗМВР.
Чл. 15. При получена крайна оценка от 13
и повече точки служителят съответства на
изискванията на заеманата длъжност.
Чл. 16. Държавният служител се запознава срещу подпис с изготвената оценка и в
седемдневен срок от запознаването може да
направи писмено възражение по оценката до
органа по назначаване чрез председателя на
комисията.
Чл. 17. Отказът на служителя да се запознае
с изготвената оценка се удостоверява писмено,
като се съставя протокол с подписите, трите
имена и длъжностите на двама служители.
Чл. 18. В четиринадесетдневен срок от постъпване на възражението комисията изготвя
становище по него и изпраща всички материали по оценката на органа по назначаване
чрез дирекция „Човешки ресурси“ – МВР, или
аналогичните є звена.
Чл. 19. Органът по назначаване взема решение, като потвърждава или не потвърждава
направената оценка.
Чл. 20. Последващо оценяване може да
бъде извършено не по-рано от изтичане на
едногодишен период.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание
чл. 164а, ал. 2 от Закона за Министерството
на вътрешните работи.
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Румяна Бъчварова
Приложение
към чл. 10
КАРТА
за оценка на изпълнението на длъжността
Оценяван служител: ........................................…….
(име, презиме, фамилия)
Заемана длъжност: ............................... от ............
(дата)
Длъжностна характеристика, peг. № ..................
Период на оценяване: от ............... до...................
Отличия и награди: 1. ..........................................
(вид, заповед №...)
2. ..........................................
(вид, заповед №...)
Наказания: 1. ..........................................................
(вид, заповед №...)
2. .........................................................
(вид, заповед №...)
Оценяваща комисия, определена със заповед №
........./........... г.
1. .............................................................................
(име, презиме, фамилия, длъжност)
2. .............................................................................
(име, презиме, фамилия, длъжност)
3. .............................................................................
(име, презиме, фамилия, длъжност)

Критерии за оценка
1
1. Срочно и качествено изпълнение на служебните задължения – оценяват се
всички служебни задължения, залегнали в длъжностната характеристика за съответната длъжност.
1.1 ..................................................................................................................…………………………………………
1.2 ..................................................................................................................…………………………………………
1.3 ..................................................................................................................…………………………………………
1.4 ..................................................................................................................…………………………………………
1.5 ..................................................................................................................…………………………………………
1.6 ..................................................................................................................…………………………………………
1.7 ..................................................................................................................…………………………………………
1.8 ..................................................................................................................…………………………………………
1.9 ..................................................................................................................…………………………………………
1.10 ..................................................................................................................………………………………………
2. Познаване и прилагане на нормативните актове, регламентиращи дейността
на организационната структура и функциите на заеманата длъжност.
3. Организационни и управленски умения
3.1. умение да формира екип
3.2. поемане на отговорност
3.3. умение за степенуване важността на поставените задачи
3.4. умение да определя срокове, средства и методи за ефективно изпълнение на
задачите

Приложимост
на показателя
2

Брой
точки
3

Да

321

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Да

321

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Да
Да/Не
Да/Не
Да/Не

3
3
3
3

1
1
1
1

Да/Не

321
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Приложимост
на показателя
2

Критерии за оценка

Брой
точки
3

1
3.5. умение да взема оптимални решения и да ги привежда в изпълнение в рамките
Да/Не
321
на своята компетентност
4. Способност за самостоятелна работа
Да
321
4.1. умение да се ориентира в проблемни ситуации
Да
321
4.2. умение да взема обмислени, навременни и самостоятелни решения
Да
321
4.3. умение за анализ и достигане до правилни практически решения
Да
321
5. Работоспособност и поведенчески самоконтрол
Да
321
5.1. способност за продължителна и ефективна работа в условия на значителни
Да
321
натоварвания
5.2. емоционална уравновесеност и стабилност
Да
321
6. Професионална мотивация и отговорност
Да
321
6.1. стремеж към постигане на високи резултати в служебната дейност
Да
321
6.2. упоритост и настойчивост при преодоляване на трудностите в работата
Да
321
6.3. ангажиране с допълнителни дейности, които не са изрично възложени от прекия
Да
321
ръководител, с оглед постигане на по-високи резултати в служебната дейност
Обща оценка: ……. т. Отличия и награди: +….… т. Наказания: -……. т.
Крайна оценка: ……….. т. ……………………………………………….
(словом)
Комисия: 1. ………………………………
(подпис)
2. ………………………………
(подпис)
Дата: …………. 
3. ………………………………
(подпис)
Запознах се с оценката на изпълнението на длъжността. Запознат съм с правото си, че в седемдневен срок мога да направя писмени възражения.
Дата: ……………. 							
СЛУЖИТЕЛ:
									
		
(подпис)
Служителят отказа да се запознае с оценката.
Свидетели на отказа:
1. …....................…………………………………………………….:
(име, презиме, фамилия, длъжност) (подпис)
2. ……………………………………………………….....................:
(име, презиме, фамилия, длъжност) (подпис)
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НАРЕДБА № 8121з-411
от 14 април 2015 г.

за приемане на курсанти, студенти и докторанти в Академията на Министерството на вътрешните работи за учебната 2015/2016 година
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за кандидатстване, специализиран подбор, класиране, записване и зачисляване на курсанти, студенти и докторанти в Академията на
Министерството на вътрешните работи (АМВР) за учебната 2015/2016 година.
Чл. 2. (1) Приемането на курсанти и студенти в АМВР за учебната 2015/2016 година се извършва по специалности, образователно-квалификационни степени (ОКС), форми и срок на
обучение съгласно таблица № 1.
Таблица № 1
№

Специалност

1.

Противодействие на престъпността
и опазване на обществения ред

2. Гранична полиция

Образователно-квалификационна степен

магистър

Форма на
обучение
редовна
задочна
задочна

Срок на обучение в години
4
5
1.5

курсант
студент
студент

бакалавър

редовна

4

курсант

бакалавър

Статут
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№

Специалност

Образователно-квалификационна степен

Форма на
обучение

Срок на обучение в години

Статут

3.

Защита на националната сигурност

магистър

задочна

1.5

студент

4.

Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред

магистър

задочна

1.5

студент

5.

Публична администрация

бакалавър

задочна

4

студент

магистър

задочна

1.5

студент

бакалавър

редовна
задочна

4
5

курсант
студент

магистър

задочна

1.5

студент

6. Пожарна и аварийна безопасност

(2) Приемането на докторанти в АМВР в задочна форма на обучение се извършва по докторски програми съгласно таблица № 2 и предварително определени теми в приложение № 1.
Таблица № 2
№

Докторски програми

Форма на обучение

1. Техника на безопасността на труда и противопожарната техника

задочна

2. Защита на населението и народното стопанство в критични ситуации

задочна

Организация и управление извън сферата на материалното производство
3.
(национална сигурност)

задочна

4. Криминалистика

задочна

5. Криминология

задочна

6. Наказателно право

задочна

7. Наказателен процес

задочна

Чл. 3. (1) Броят на местата за прием на
курсанти, студенти и докторанти за учебната
2015/2016 г. в АМВР по специалности, степени
и форми на обучение се определя със заповед
на министъра на вътрешните работи.
(2) В заповедта по ал. 1 се определ ят
квоти за:
1. нуждите на:
а) Министерството на вътрешните работи
(МВР), включително за деца на загинали
служители на МВР по § 6;
б) главните дирекции „Охрана“ и „Изпълнение на наказанията“ към министъра на
правосъдието и други ведомства въз основа
на сключен договор по чл. 47, ал. 4 от Закона
за Министерството на вътрешните работи
(ЗМВР);
2. обучение на студенти срещу заплащане
по Закона за висшето образование (ЗВО).
(3) Заповедта по ал. 1 определя таксите за
кандидатстване и обучение и се основава на
ежегодното решение на Министерския съвет
за приемане на студенти и докторанти съгласно чл. 9, ал. 3, т. 6 и 7 ЗВО и на решение на
Академичния съвет за обучение на студенти
срещу заплащане по ЗВО.
Чл. 4. (1) Приемането на курсанти в АМВР
за придобиване на ОКС „бакалавър“ в редовна
форма на обучение се извършва чрез класиране с балообразуващи оценки от дипломата
за средно образование и след успешно преминаване на специализиран подбор.
(2) Приемането на студенти, субсидирани
от държавата, в АМВР за придобиване на ОКС

„бакалавър“ в задочна форма на обучение се
извършва чрез класиране с балообразуващи
оценки от дипломата за средно образование.
(3) Приемането за обучение в АМВР за придобиване на ОКС „магистър“, задочна форма
на обучение, се извършва чрез класиране след
полагане на конкурсен изпит – тест.
(4) Тестовете се провеждат присъствено, на
хартиен или електронен носител и се оценяват
по шестобалната система.
(5) Допуска се едновременно кандидатстване за различни специалности, форми на
обучение и квоти, ако кандидатът отговаря на
съответните условия за всяка една поотделно
и има платена такса за кандидатстване за
всяка специалност.
Чл. 5. (1) Таксите за кандидатстване и
обучение в АМВР се заплащат по банков път
по сметката на университета.
(2) Във вносната бележка за „задължено
лице“ се изписват собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на кандидата.
(3) За „основание за плащане“ се изписва „такса за кандидатстване“ или „такса за
обучение“.
Чл. 6. (1) Организацията по приема на
курсанти и студенти в АМВР се извършва от:
1. главна комисия по приема;
2. комисии по:
а) извършване на медицински подбор;
б) проверка на физическата годност;
в) изследване на интелектуалните способности и психологично изследване;
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г) приемане, проверка и обработка на документи и класиране на кандидати за курсанти
и студенти;
д) определяне на квестори на изпитите за
кандидати за магистри;
е) подготовка и проверка на тестовете за
кандидати за магистри;
ж) записване на курсанти и студенти.
(2) Комисиите по ал. 1 се сформират със
заповед, както следва:
1. по т. 2, букви „а“ до „в“ – на заместникминистър на вътрешните работи по предложения на директорите на Медицинския
институт и Института по психология на МВР,
ректора на АМВР, съгласувани с директора на
дирекция „Човешки ресурси“ – МВР, в срок
до 15 май 2015 г.;
2. по т. 1 и т. 2, букви „г“ до „ж“ – на
ректора на АМВР в срок до 27 март 2015 г.
(3) При вземане на решения комисиите
работят с кворум от 2/3 и обикновено мнозинство.
(4) Комисиите по ал. 1, т. 2, букви „а“ до
„в“ извършват дейностите си съгласно чл. 16,
ал. 2.
Чл. 7. Главната комисия по приема:
1. координира провеждането на специализирания подбор;
2. упражнява цялостен контрол по организацията и провеждането на дейностите по
приема;
3. организира публикуването на информация за приема на електронната страница на
АМВР в интернет (www.academy.mvr.bg);
4. провежда инструктаж на останалите
комисии преди началото на работата им;
5. разглежда заявления и жалби на кандидати;
6. предоставя срещу подпис на кандидата
писмената му работа при заявление за запознаване и идентификация;
7. изготвя протоколи с резултатите от
проведените изпити, организира официалното
им обявяване и класиране на кандидатите по
специалности;
8. организира съхраняването на изпитните
работи и протоколи на кандидатите в отдел
„Учебна и информационна дейност“ на АМВР;
9. контролира записването на класиралите
се кандидати.
Чл. 8. Комисията за приемане, проверка
и обработка на документи и класиране на
кандидати за курсанти и студенти:
1. формира първоначалната база данни на
кандидатите;
2. подготвя списъци и протоколи, необходими за работата на другите комисии;
3. създава индивидуална папка на всеки
кандидат и проверява дали подадените документи отговарят на изискванията;
4. получава и обработва данните от специализирания подбор на кандидатите;
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5. при констатирани непълноти и пропуски
в документите информира главната комисия;
6. изготвя класиранията по специалности,
като ги представя на главната комисия и
комисията по чл. 11.
Чл. 9. (1) Комисията за определяне на
квестори за изпитите:
1. изготвя проект на заповед на ректора
за определяне на квестори по зали за всеки
изпит;
2. провежда инструктаж на квесторите;
3. организира присъствието на квесторите
по време на изпитите;
4. следи за правилното провеждане на
изпитите.
(2) Квесторите:
1. отговарят за реда в залите и създават
нормални условия за работа на кандидатите;
2. раздават изпитните комплекти и запознават кандидатите с указанията за провеждане
на изпитите;
3. отбелязват началото и края на изпита;
4. докладват на председателя на комисията за констатирани нарушения на реда при
провеждане на изпитите, като ги отразяват
в протокола;
5. след завършване на изпита представят
изпитните работи на комисията за подготовка
и проверка на тестовете.
Чл. 10. Комисията за подготовка и проверка на тестовете:
1. изготвя програми с теми за подготовка
на кандидатите за явяване на изпит по съответната специалност;
2. разработва варианти на тестове за всяка
специалност;
3. отговаря за осигуряване анонимността
на писмените работи;
4. отбелязва с еднакъв код изпитните работи
и малките пликове от тестовите комплекти
и ги съхранява;
5. проверява, оценява и нанася оценките на
хартиените листове с фиксираните отговори;
6. разпечатва малките пликове, като установява лицето, което е положило теста, обвързва
личността на кандидата с писмената работа
и нанася резултатите в протоколи;
7. представя протоколите за обработване
на резултатите и изготвяне на класиране на
председателя на главната комисия;
8. при електронен тест два часа преди
нача ло т о на изп и та п реда ва вариа н т и т е
на тестовете на длъжностно лице от отдел
„Учебна и информационна дейност“, определено от председателя на главната комисия,
за зареждане на системата в присъствието на
представител на комисията.
Чл. 11. Комисията за записване на курсанти и студенти:
1. предоставя необходимите документи на
кандидатите за подпис;
2. приема документите за записване;
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3. информира главната комисия и комисията
по чл. 8 за броя на записалите се в определените срокове с оглед последващи класирания.
Чл. 12. (1) Приемането на докторанти в
АМВР се извършва по реда на Закона за
развитие на академичния състав в Република
България, правилника за неговото прилагане
и правилниците на академията.
(2) Приемането на докторанти в задочна
форма в АМВР се извършва след конкурс,
включващ изпит по специалността и по чужд
език.
Чл. 13. (1) Академията на МВР предоставя
информация за приема за учебната 2015/2016 г.,
като публикува справочник и резултатите
от специа лизирани я подбор, тестовете и
класиранията на електронната си страница
в интернет (www.academy.mvr.bg) и по друг
подходящ начин.
(2) Директорът на дирекция „Пресцентър
и връзки с обществеността“ – МВР, съдейства
за популяризирането на приема в АМВР.
Чл. 14. (1) Кандидатите, подлежащи на
специализиран подбор, подават документи в
срок до 22 май 2015 г. включително, като дипломите на завършилите средно образование
през 2015 г. следва да се представят в АМВР
до 6 юли 2015 г. включително.
(2) Кандидатите, неподлежащи на специализиран подбор, подават документи в срок
до 24 юни 2015 г. включително.
(3) Документи, подадени след определените
срокове, не се приемат, а се връщат.
(4) Служителите от съответните структури,
в които са подадени документите от кандидатите, са длъжни в срок три работни дни
след изтичането на сроковете по ал. 1 и 2 да
ги изпратят в АМВР.
Чл. 15. Статут на курсант, студент и докторант в АМВР се придобива след записване
и зачисляване със заповед на ректора.
Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА К АНДИДАТСТВАНЕ
Раздел I
Кандидати за придобиване на
ОКС „бакалавър“
Чл. 16. (1) Кандидатите за курсанти, след
подаване на необходимите документи, подлежат на специализиран подбор.
(2) Специализираният подбор по ал. 1 се
извършва по методики и нормативи, съобразени с тези за постъпване на държавна служба
в МВР, и важи за годината на кандидатстване
(за проверка на физическата годност по нормативите вж. приложение № 2).
(3) Специализираният подбор по ал. 1 се
провежда в АМВР по график, утвърден от
ресорен заместник-министър на вътрешните
работи, в периода 1 – 24 юни 2015 г. с резервни
дати на 25 и 26 юни 2015 г.
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(4) При явяването си на специализиран
подбор кандидатите представят пред съответната комисия:
1. документ за самоличност;
2. служебна бележка, удостоверяваща допускането до подборна процедура;
3. медицинско свидетелство по образец
(приложение № 3), попълнено от личния лекар;
4. удостоверение от психо-неврологичния
диспансер;
5. документ за платена такса за медицински
изследвания, провеждани от Медицинския
институт на МВР.
(5) По изключение, при уважителни причини явяване на специализиран подбор се
допуска на друга дата в периода 1 – 26 юни
2015 г. след решение на главната комисия.
(6) В случаите по ал. 5 главната комисия
се сезира със заявление от кандидата, което
се подава най-късно до края на работното
време в деня на провеждане на съответния
вид специализиран подбор.
(7) Измерените резултати и направените
заключения от комисиите по специализиран
подбор са окончателни и в тях не могат да се
извършват поправки освен за отстраняване
на явни фактически грешки.
Чл. 17. Кандидатите за курсанти се обучават само в редовна форма и могат да бъдат
лица, които отговарят на следните условия:
1. да притежават само българско гражданство;
2. да имат завършено средно образование,
даващо им право да продължат обучението
си във висши училища;
3. да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер, независимо от
реабилитацията;
4. да не са привлечени като обвиняеми или
не са подсъдими за умишлено престъпление
от общ характер;
5. да са навършили или да навършват 18 години и да не са по-възрастни от 35 години
към 31 декември 2015 г.;
6. да са клинично здрави, физически годни
съгласно Наредба № 8121з-345 от 25.07.2014 г.
за определяне на медицинските изисквания
за работа в МВР (ДВ, бр. 66 от 2014 г.);
7. да са психично здрави и психологично
пригодни за служба в МВР;
8. да не се обучават и нямат придобита
същата или по-ниска ОКС по специалност на
висшето образование, субсидирано от държавата, което се удостоверява с декларация (приложение № 4) към момента на записването.
Чл. 18. (1) Кандидатите за курсанти подават
следните документи:
1. заявление до ректора на АМВР, в което
посочват по ред на желанията специалностите
и формите на обучение, за които кандидатстват, съгласно приложение № 5;
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2. диплома или нотариално/официално
заверено копие от нея за завършено средно
образование, а завършващите през годината
на кандидатстване – служебна бележка, удостоверяваща това обстоятелство; за диплома,
издадена за завършено средно образование в
чуждестранно училище – легализиран неин
превод, и удостоверение за признато средно
образование, издадено от регионален инспекторат по образованието при МОН;
3. автобиография;
4. свидетелство за съдимост;
5. дек лараци я за липса на образу вано
наказателно производство съгласно приложение № 6;
6. удостоверение от психо-неврологичния
диспансер по местоживеене;
7. декларация за гражданство съгласно
приложение № 7;
8. декларация за съгласие за обработка на
лични данни съгласно приложение № 8;
9. документ за платена такса за кандидатстване.
(2) Документите по ал. 1 се подават от
кандидатите за курсанти, както следва:
1. които не са слу жители на МВР – в
областните дирекции на МВР и районните
управления при Столичната дирекция на
вътрешните работи (СДВР) по местоживеене,
а за специалността „Гранична полиция“ – в
регионалните дирекции „Гранична полиция“
(РДГП);
2. служители на МВР – чрез ръководителите на структурите по чл. 37 ЗМВР;
3. служители на други ведомства, сключили
договор по чл. 47, ал. 4 ЗМВР – чрез работодателя си/органа по назначаване.
(3) При подаване на комплекта с документи
служителите от звената „Човешки ресурси“
отбелязват в заявлението наличието на удостоверение от психо-неврологичния диспансер
по местоживеене и го връщат на кандидата.
Кандидатите представят лично удостоверението при явяването си на специализиран подбор.
(4) Служителите на звената „Човешки ресурси“ в структурите по ал. 2, т. 1 извършват
проучване за съответствие с изискванията за
заемане на държавна служба в МВР на кандидатите за курсанти за ОКС „бакалавър“ в
редовна форма на обучение.
(5) При липса на съответствие с изискванията по ал. 4 служителите на звената
„Човешки ресурси“ в структурите по ал. 2,
т. 1 не изпращат документите на кандидата
в АМВР, а му ги връщат.
(6) Кандидатстващите едновременно по
специалностите „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ и
„Гранична полиция“ подават два комплекта
документи за всяка специалност поотделно,
като описват еднаква поредност на желанията
и в двата комплекта. При несъответствие в
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подредбата на желанията в двете заявления
класирането се извършва по реда на желанията, посочени в заявлението, подадено в
областната дирекция на МВР или районното
управление при СДВР по местоживеене.
Чл. 19. (1) Кандидатите за ст уденти в
задочна форма на обучение, субсидирано от
държавата, могат да бъдат лица, които отговарят на следните условия:
1. държавни служители в МВР не по-възрастни от 50 години към 31 декември 2015 г.;
2. лица, работещи по трудово правоотношение в МВР;
3. служители на главните дирекции „Охрана“ и „Изпълнение на наказанията“ към
министъра на правосъдието и служители
на други ведомства въз основа на сключен
договор по чл. 47, ал. 4 ЗМВР.
(2) Кандидатите по ал. 1 следва да са
завършили средно образование, даващо им
право да продължат обучението си във висши
училища.
(3) Кандидатите по ал. 1, т. 1 и 2 да имат
най-малко две години трудов/служебен стаж
в системата на МВР към крайния срок за
подаване на документи за кандидатстване.
(4) Кандидатите по ал. 1 да не се обучават
и да нямат придобита същата или по-ниска
ОКС по специалност на висшето образование,
субсидирано от държавата, което се удостоверява с декларация (приложение № 4) към
момента на записването.
(5) Кандидатите по ал. 1, т. 2 да отговарят
и на изискванията по чл. 17, т. 6 и 7.
Чл. 20. Кандидатите за студенти в задочна
форма на обучение, субсидирано от държавата,
подават до ректора на АМВР чрез ръководителите на структурите по чл. 37 ЗМВР или съответните ръководители следните документи:
1. заявление, в което посочват по ред на
желанията специалностите и формите на
обучение, за които кандидатстват (приложение № 9);
2. диплома или нотариално/официално
заверено копие от съответното училище за
завършено средно образование; за диплома,
издадена за завършено средно образование в
чуждестранно училище – легализиран неин
превод, и удостоверение за признато средно
образование, издадено от регионален инспекторат по образованието при МОН;
3. справка за трудов/служебен стаж в системата на МВР;
4. документ за платена такса за кандидатстване.
Раздел II
Кандидати за придобиване на ОКС „магистър“
Чл. 21. (1) Кандидатите за студенти за обучение, субсидирано от държавата, се обучават
само в задочна форма и трябва да бъдат:
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1. държавни служители от МВР не по-възрастни от 55 години към 31 декември 2015 г.;
2. лица, работещи по трудово правоотношение в МВР;
3. служители на главните дирекции „Охрана“ и „Изпълнение на наказанията“ към
министъра на правосъдието и служители
на други ведомства въз основа на сключен
договор съгласно ЗМВР.
(2) Кандидатите за студенти в задочна
форма на обучение, субсидирано от държавата, по специалността „Пожарна и аварийна
безопасност“ трябва да притежават ОКС не
по-ниска от „бакалавър“ по същата специалност на висшето образование.
(3) Кандидатите за студенти в задочна форма
на обучение, субсидирано от държавата, по
специалностите „Публична администрация“,
„Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“, „Стратегическо
ръководство и управление на сигурността и
обществения ред“ и „Защита на националната сигурност“ трябва да притежават ОКС не
по-ниска от „бакалавър“ по същата специалност или по друга специалност на висшето
образование.
(4) Кандидатите по предходните алинеи
трябва да отговарят на следните условия:
1. да имат успех не по-малък от добър
(3,50), образуван като средноаритметична
оценка от средния успех от курса на обучението за придобиване на висше образование
и средния успех от държавния(те) изпит(и) и/
или дипломната работа;
2. да не се обучават и да не са придобили
ОКС „магистър“ по специалност на висшето
образование, субсидирано от държавата, което
се удостоверява с декларация (приложение
№ 10) към момента на записването;
3. да притежават най-малко две години
трудов/служебен стаж към крайния срок за
подаване на документи за кандидатстване – за
кандидатите, служители на МВР.
(5) Дипломите, издадени от чуждестранни
висши училища, подлежат на признаване при
условията и по реда, уредени в Наредбата
за държавните изисквания за признаване на
придобито висше образование и завършени
периоди на обучение в чуждестранни висши
училища, приета с ПМС № 168 от 2000 г. (ДВ,
бр. 69 от 2000 г.), и Правилника за организация
на учебната дейност в АМВР.
Чл. 22. Кандидатите за студенти в задочна
форма на обучение, субсидирано от държавата,
подават следните документи до ректора на
АМВР чрез ръководителите на структурите по
чл. 37 ЗМВР или съответните ръководители
на ведомства:
1. заявление, в което посочват по ред на
желанията специалностите, за които кандидатстват, съгласно приложение № 11;
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2. диплома или нотариално/официално
заверено копие от нея за придобита ОКС;
3. справка за трудов/служебен стаж в системата на МВР – за кандидатите, служители
от МВР;
4. документ за платена такса за кандидатстване.
Чл. 23. Служителите на МВР, кандидатстващи за студенти в задочна форма на обучение, субсидирано от държавата, и/или за
студенти, обучаващи се срещу заплащане по
реда на чл. 21, ал. 3 ЗВО, подават комплекта
документи по чл. 22.
Чл. 24. (1) Кандидати за студенти в задочна форма на обучение срещу заплащане
по реда на чл. 21, ал. 3 ЗВО могат да бъдат
лица, които:
1. не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер;
2. нямат заболявания, противопоказни за
обучение в желаните от тях специалности;
3. имат успех не по-малък от добър (3,50),
образуван като средноаритметична оценка
от средния успех от курса на обучението за
придобиване на висше образование и средния успех от държавния(те) изпит(и) и/или
дипломната работа.
(2) Кандидатите за студенти по специалностите „Публична администрация“, „Противодействие на престъпността и опазване на
обществения ред“, „Стратегическо ръководство
и управление на сигурността и обществения
ред“ и „Защита на националната сигурност“
трябва да притежават ОКС не по-ниска от
„бакалавър“ по същата специалност или по
друга специалност на висшето образование.
Чл. 25. Кандидатите за студенти за обучение срещу заплащане по реда на чл. 21, ал. 3
ЗВО подават до ректора на АМВР следните
документи:
1. заявление, в което посочват по ред на
желанията специалностите, за които кандидатстват, съгласно приложение № 11;
2. диплома или нотариално/официално
заверено копие от нея за придобита ОКС;
3. удостоверение от психо-неврологичния
диспансер по местоживеене;
4. медицинско свидетелство; кандидатстуденти с увреждания прилагат документ от
ТЕЛК – оригинал и копие, като оригиналът
се връща след заверка на копието;
5. декларация за съгласие за обработка на
лични данни съгласно приложение № 8;
6. свидетелство за съдимост;
7. документ за платена такса за кандидатстване.
Раздел IIІ
Кандидати за докторанти
Чл. 26. (1) Докторантите се обучават само
в задочна и самостоятелна форма и могат да
бъдат лица, които притежават ОКС „магистър“.
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(2) Кандидатите за докторанти подават
следните документи:
1. заявление до ректора на АМВР, в което
посочват докторска програма, за която кандидатстват;
2. автобиография;
3. диплома за придобита ОКС „магистър“
с приложението или нотариално заверено
копие от нея;
4. удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област (при
наличност);
5. документ за платена такса за кандидатстване.
(3) За обучение в задочна форма на обучение могат да кандидатстват само служители
на МВР.
(4) Кандидатите за докторанти в задочна
форма на обучение подават документи в срок
два месеца след обявяването на конкурса в
„Държавен вестник“.
(5) Кандидатите за докторанти в самостоятелна форма посочват в заявлението научната
област, темата на дисертационния труд и прилагат пълната му структура с библиография.
Г л а в а

т р е т а

КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ
Раздел I
Класиране и записване за придобиване на
ОКС „бакалавър“
Чл. 27. Кандидатите за курсанти за придобиване на ОКС „бакалавър“, които подлежат
на специализиран подбор, се допускат до
класиране в АМВР след положителен резултат
от подбора.
Чл. 28. (1) Балът за класиране на кандидатите за курсанти се образува, както следва:
1. за специалностите „Противодействие на
престъпността и опазване на обществения
ред“ и „Гранична полиция“ – като сума от:
удвоената оценка от задължителния държавен
зрелостен изпит по български език и литература, средния успех от държавните зрелостни
изпити, средния успех от дипломата, оценката
по предмета, включващ изучаването на история на България, от дипломата и резултата,
изчислен, като точките, получени от проверката на физическата годност, се умножат по
коефициент 0,1;
2. при кандидати за специалностите по т. 1,
в дипломите на които няма задължителни
държавни зрелостни изпити, балът се образува
като сума от: удвоения среден успех от дипломата, удвоената оценка по български език и
литература, оценката по предмета, включващ
изучаването на история на България, от дипломата и резултата, изчислен, като точките,
получени от проверката на физическата годност, се умножат по коефициент 0,1;
3. за специалността „Пожарна и аварийна
безопасност“ – като сума от: средния успех от
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държавните зрелостни изпити, средния успех
от дипломата, удвоената оценка от държавния
зрелостен изпит по математика или удвоената
оценка по математика от дипломата, оценките
по предметите, включващи изучаването на
физика и химия, от дипломата и резултата,
изчислен, като точките, получени от проверката на физическата годност, се умножат по
коефициент 0,1;
4. при кандидати за специалността по т. 3,
в дипломите на които няма задължителни
държавни зрелостни изпити, балът се образува
като сума от: удвоения среден успех от дипломата, удвоената оценка по математика от дипломата оценките по предметите, включващи
изучаването на физика и химия, от дипломата
и резултата, изчислен, като точките, получени
от проверката на физическата годност, се умножат по коефициент 0,1 (приложение № 12).
(2) Балът за класиране на кандидатите за
студенти се образува, както следва:
1. за специалностите „Публична администрация“ и „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ – като
сума от: удвоената оценка от задължителния
държавен зрелостен изпит по български език
и литература, средния успех от държавните
зрелостни изпити, средния успех от дипломата
и оценката по предмета, включващ изучаването на история на България, от дипломата;
2. при кандидати за специалностите по
т. 1, в дипломите на които няма задължителни държавни зрелостни изпити, балът се
образува като сума от: удвоения среден успех
от дипломата, удвоената оценка по български
език и литература и оценката по предмета,
включващ изучаването на история на България, от дипломата;
3. за специалността „Пожарна и аварийна
безопасност“ – като сума от: средния успех от
държавните зрелостни изпити, средния успех
от дипломата, удвоената оценка от държавния
зрелостен изпит по математика или удвоената
оценка по математика от дипломата и оценките по предметите, включващи изучаването
на физика и химия, от дипломата;
4. при кандидати за специалността по т. 3,
в дипломите на които няма задължителни
държавни зрелостни изпити, балът се образува като сума от: удвоения среден успех от
дипломата, удвоената оценка по математика
от дипломата и оценките по предметите,
включващи изучаването на физика и химия,
от дипломата (приложение № 12).
(3) При образуването на бала по ал. 1 и
2, когато в дипломата за средно образование
са вписани две оценки по балообразуващия
у чебен предмет, като едната от тях е от
държавния зрелостен изпит, а другата – от
курса на обучение, за балообразуваща оценка
се счита оценката от държавния зрелостен
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изпит. Не участват оценки от профилирана,
задължителна професионална, задължително
избираема и свободно избираема подготовка.
(4) Класирането на кандидатите за курсанти
се извършва по специалности в низходящ ред
на състезателния бал, поотделно за мъже и
жени.
(5) Класирането на кандидатите за студенти
се извършва по специалности в низходящ ред
на състезателния бал.
(6) Класирането на позиция, позволяваща
записване съгласно реда на желанията на
кандидата, води до отпадане от класации за
други специалности.
(7) Кандидатите за специалността „Гранична полиция“ се конкурират помежду си
в рамките на РДГП, чрез която са подали
документи.
Чл. 29. (1) Резултатите от първото класиране се публикуват до края на работния ден
на 15 юли 2015 г.
(2) Записването след първо класиране се
извършва на 20 и 21 юли 2015 г.
Чл. 30. (1) Резултатите от второто класиране се публикуват до края на работния ден
на 23 юли 2015 г.
(2) Записването след второ класиране се
извършва на 27 юли 2015 г.
Чл. 31. (1) При записването кандидатите
за курсанти подписват:
1. договор, че след завършване на обучението
ще служат в МВР не по-малко от десет години
съгласно чл. 172 ЗМВР;
2. декларация, че не членуват в политическа партия.
(2) Кандидатите за курсанти по специалността „Гранична полиция“ при записване
подписват договор за десет години служба в
МВР, от които първите пет в Главна дирекция
„Гранична полиция“.
(3) Кандидатите за курсанти, които са
студенти или курсанти в редовна форма на
обучение, субсидирано от държавата, в други
висши училища, представят удостоверителен
документ, че са прекратили обучението си в
другото висше училище.
(4) Кандидатите, служители на МВР, за
придобиване на ОКС „бакалавър“ в редовна
форма на обучение прекратяват служебните
или трудовите си правоотношения с министерството и представят при записването документ,
удостоверяващ това обстоятелство.
Чл. 32. Кандидати за курсанти не се записват за обучение в АМВР при:
1. отказ от подписване на договор или
декларация по чл. 31, ал. 1;
2. непредставяне на удостоверителен документ по чл. 31, ал. 3 и 4.
Чл. 33. Учебната година за новоприетите
курсанти за ОКС „бакалавър“ в редовна форма
на обучение започва на 7 септември 2015 г. с
въвеждаща подготовка.
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Чл. 34. При записване кандидатите за обучение, субсидирано от държавата, в задочна
форма представят документ за платена такса
за първия семестър на учебната 2015/2016 г.
Раздел II
Класиране и записване за задочно обучение
за придобиване на ОКС „магистър“
Чл. 35. (1) Кандидатите за ст уденти в
задочна форма на обучение, субсидирано от
държавата, и студенти срещу заплащане по реда
на чл. 21, ал. 3 ЗВО за придобиване на ОКС
„магистър“ полагат конкурсен изпит – тест за
всяка избрана специалност.
(2) Тестовете се провеждат в сградата на
ректората на АМВР в 8,30 ч. по специалности,
както следва:
1. „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред“ – на
13 юли 2015 г.;
2. „Публична администрация“ – на 14 юли
2015 г.;
3. „Противодействие на престъпността и
опазване на обществения ред“ – на 15 юли
2015 г.;
4. „Защита на националната сигурност“ – на
16 юли 2015 г.;
5. „Пожарна и аварийна безопасност“ – на
17 юли 2015 г.
Чл. 36. (1) Тестовете се провеж дат по
програми, съдържащи теми, определени от
съответната комисия.
(2) Програмите по ал. 1 се публикуват в
справочника на електронната страница на
АМВР в интернет (www.academy.mvr.bg).
(3) В съответствие с темите по ал. 1 се
разработват варианти на тестове с множество
отговори.
(4) Кандидатите са длъжни да се явят на
определеното място за съответния конкурсен
изпит 30 минути по-рано.
(5) Кандидатите, незаплатили таксата за
кандидатстване или явили се след обявяването
на теста, не се допускат до изпита.
Чл. 37. (1) В деня на провеждане на конкурсните изпити по отделните специалности,
в присъствието на кандидатите, лотарийно
се изтегля вариант на тест по съответната
програма.
(2) След изтеглянето на вариант за тест
достъпът до изпитните зали се преустановява
за кандидати и лица, които не са в състава
на комисиите по чл. 6, ал. 1, т. 1, т. 2, букви
„д“ и „е“.
(3) Продължителността на конкурсните
изпити е един астрономически час, считано
от часа на обявяването на теста в съответната зала.
(4) При спешна нужда кандидатът може
да напусне изпитната зала до десет минути в
присъствието на квестор.
(5) Кандидатите нямат право да ползват мобилни телефони, електронни, електромагнитни
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устройства и/или други помощни средства по
време на изпита.
(6) Тест на хартиен носител се попълва с
писалка или химикалка, пишеща синьо.
(7) При доказано преписване или опит за
преписване, подсказване, както и при нарушаване анонимността на изпита същият се
анулира, като причината се посочва в изпитния
протокол.
(8) При завършване на изпита всеки кандидат поставя в малък плик листчето с личните
си данни и го запечатва. Писмената работа
се предава на главния квестор, който в присъствието на кандидата поставя малкия плик
и изпитния тест в голям плик, запечатва го,
отбелязва в протокола часа на предаването на
работата и връща документа за самоличност на
кандидата, представен в началото на изпита.
(9) Отказалите се кандидати предоставят на
комисията изпитния комплект, като написват
собственоръчно желанието си и се подписват
върху него. Квесторите отбелязват върху плика
на отказалите „отказал се“ и го отразяват в
изпитния протокол.
(10) След завършване на определеното време
комисията от квестори събира всички тестове,
независимо до какво ниво са попълнени.
(11) Оценяването на изпитните работи се
извършва с точност до 0,1.
(12) При електронен тест след неговото
отваряне системата отчита предварително
зададеното време.
(13) Електронният тест приключва:
1. по желание на кандидата;
2. автоматично след изтичане на един час.
(14) Електронният тест се анулира при опит
за стартиране на друго приложение, различно
от това на теста.
(15) Резултатите от електронния тест се
отчитат на компютъра непосредствено след
приключването му.
Чл. 38. (1) Тестът на кандидата се проверява
и оценява от най-малко двама членове на съответната комисия при спазване на анонимността.
(2) Обвързването на оценката с личността
на кандидата се извършва в присъствието на
цялата комисия.
(3) Оценките от теста се обявяват на следващия работен ден след провеждането му и
са окончателни, като важат само за учебната
2015/2016 г.
(4) Успешно положен е тестът, оценен с наймалко среден (3,00) по шестобалната система.
(5) На втория работен ден след обявяване
на резултатите кандидатите могат да подадат
заявление за допусната техническа грешка при
проверка на теста до председателя на главната
комисия по приема.
Чл. 39. (1) Кандидатите за студенти в задочна форма на обучение за ОКС „магистър“ се
класират по бал, получен като сума от:
1. среден успех от семестриалните изпити от
дипломата за ОКС „бакалавър“ или „магистър“;
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2. среден успех от държавните изпити и/
или дипломни работи;
3. удвоената оценка от теста (приложение
№ 12).
(2) Класирането на кандидатите се извършва по низходящ ред на състезателния бал по
специалности и се прилагат правилата по
чл. 28, ал. 6.
Чл. 40. (1) Резултатите от първото класиране
се публикуват в 5-дневен срок след обявяването
на оценките от последния тест.
(2) Записването след първо класиране се
извършва на втория и третия работен ден след
неговото публикуване.
Чл. 41. (1) Резултатите от второто класиране
се публикуват в 5-дневен срок след първото.
(2) Записването след второ класиране се
извършва на втория работен ден след неговото
публикуване.
Чл. 42. (1) При записване кандидатите за
ОКС „магистър“ в задочна форма на обучение предоставят документ за внесена такса
за обучение за първия семестър на учебната
2015/2016 г.
(2) Приетите за студенти срещу заплащане
по реда на чл. 21, ал. 3 ЗВО за ОКС „магистър“
сключват договор с АМВР.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Класиране“ е административна процедура
за подреждане на кандидатите за придобиване
на висше образование в АМВР по бал.
2. „Записване“ е административна процедура
по заявяване и приемане на желания за придобиване статут на курсант, студент и докторант
от класирани кандидати на позиции, които
позволяват приемане в АМВР.
3. „Зачисляване“ е издаване на заповед от
ректора, с която се определят кандидатите,
придобили статут на курсанти, студенти и
докторанти, и приключва приемът в АМВР
по специалности.
4. „Специализиран подбор на кандидатите“ с
оглед държавна служба в МВР е провеждане на:
а) медицински изследвания и прегледи;
б) проверка на физическата годност;
в) изследване на интелектуалните способности и психологично изследване.
§ 2. (1) На следващия работен ден след обявяване на съответното класиране кандидатите
могат да подадат заявление за допусната техническа грешка при изчисляването на бала до
председателя на главната комисия по приема.
(2) Кандидати, класирани на позиция, позволяваща приемане в АМВР, които не се явят
на обявените дати за записване или не подадат необходимите документи, губят право на
участие в следващи класирания по съответната
специалност.
(3) Записаните кандидати нямат право на
участие в следващи класирания.
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§ 3. При записване кандидатите представят:
1. оригинална диплома за завършено средно
(висше) образование;
2. документ за самоличност;
3. снимки – 5 броя;
4. декларация по приложения № 4 или 10.
§ 4. При незаети места след приключване
на записването след второ класиране могат
да се обявяват допълнителни класирания
или прием, като записванията са на втория
работен ден след публикуване на резултатите
от съответното класиране.
§ 5. Извън определения брой се приемат
класирани с еднакъв бал на последното място
за прием.
§ 6. Деца на служители на МВР, загинали
при или по повод изпълнение на служебни задължения, се приемат в рамките на утвърдения
брой обучавани по чл. 3, ал. 2, т. 1, буква „а“
извън общото класиране и с освобождаване
от такса за кандидатстване.
§ 7. Кандидатите за ОКС „бакалавър“ от
квотите на главните дирекции „Охрана“ и
„Изпълнение на наказанията“ към министъра
на правосъдието и кандидатите, служители на
други ведомства, с които МВР има сключен
договор, не подлежат на специализиран подбор.
§ 8. (1) При незапълване на квотите, определени за ведомствата, с които МВР има
сключен договор за обучение, местата се
прехвърлят в общата квота на МВР.
(2) При липса на кандидати по специалността „Гранична полиция“ местата се прехвърлят
в специалност от същото професионално
направление.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 9. Тази наредба се издава на основание
чл. 47, ал. 6 ЗМВР.
§ 10. Изпълнението на наредбата се възлага на ректора на АМВР и на директорите
на основни структури на МВР.
§ 11. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Румяна Бъчварова

ВЕСТНИК
№

Докторски програми
за задочна форма на
обучение

Докторски програми
№ за задочна форма на
обучение

2.

Защита на населението и народното стопанст во в к ри т и чни
ситуации

1.

Техника на безопасността на труда и
противопожарната
техника

2.1. Изследване на
надеж дност та на
транкингови комуникационни мрежи
TETR A в критични
ситуации.
3.1. Граничен контрол на миграционните потоци.

3.

3. 2 . О р г а н и з а ц и я
на полицейската
оперативно-издирвателна дейност
за използване възОрганизация и упра- можностите на вивление извън сферата д е о н а б л ю д е н и е т о
на материалното про- на публични места.
изводство
3. 3. О р г а н и з а ц и я
на полицейската
оперативно-издирвателна дейност за
използване на информация от базите
да н н и на до с т а вчици на интернет
услуги.

4.

Наказателен процес

4.1. Образуване на
досъдебното производство.
4.2. Бързо и незабавно производство.
5.1. Изключващи вината обстоятелства.

5.

Наказателно право

5.2. Погасяване на
наказателната отговорност.
5.3. Множество
престъпления.

6.

Криминология

Теми
1.1. Димообразуваща способност на
вещес т вата и материалите, използвани при строителство на сгради.

Теми
1.2. Изследване на
т е р мод и н а м и к ат а
на пожари при реални температурни
режими.

Приложение № 1
към чл. 2, ал. 2
ТЕМИ ЗА ДИСЕРТАЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
НА ДОКТОРАНТИ ЗА УЧЕБНАТА
2015/2016 ГОДИНА
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6.1. Трафик с цел
сексуа лна експлоатация.
6.2. Криминолог и чни аспек т и на
кражбите.
7.1. Разследване на
грабеж.

7.

Криминалистика

7.2. Събиране и изследване на веществени доказателствени средства.
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Приложение № 2
към чл. 16, ал. 2
НОРМАТИВИ ЗА ФИЗИЧЕСКА ГОДНОСТ
мъже

БРОЙ

ТОЧКИ

СЕКУНДИ

ТОЧКИ

МИНУТИ

ТОЧКИ

БЯГАНЕ –
800 МЕТРА

ТОЧКИ

СПРИНТ –
30 МЕТРА
(гладко бягане)

САНТИМЕТРИ

ПОВДИГАНЕ
НА ТРУПА
ОТ ТИЛЕН ЛЕГ

ТОЧКИ

СКОК ОТ МЯСТО
(до 3 опита)

БРОЙ

ЛИЦЕВИ ОПОРИ

30 +

10

245 +

10

45 +

10

4,5 -

10

3,25 -

10

28

9

240

9

40

9

4,6

9

3,30

9

26

8

235

8

35

8

4,7

8

3,35

8

24

7

230

7

30

7

4,8

7

3,40

7

22

6

225

6

28

6

4,9

6

3,45

6

20

5

220

5

25

5

5,0

5

3,50

5

18

4

215

4

23

4

5,1

4

3,55

4

16

3

210

3

20

3

5,2

3

4,00

3

14

2

205

2

18

2

5,3

2

4,05

2

12

1

200

1

16

1

5,4

1

4,10

1

под 12

0

под 200

0

0

над 5,4

0

над 4,10

0

9

190

16

8

185

14

7

12
10
8
6
4
2

5,0 -

10

3,35 -

10

9

5,1

9

3,40

9

8

5,2

8

3,45

8

25

7

5,3

7

3,50

7

6

23

6

5,4

6

3,55

6

5

20

5

5,5

5

4,00

5

165

4

18

4

5,6

4

4,05

4

160

3

16

3

5,7

3

4,10

3

2

14

2

5,8

2

4,15

2

1

12

1

5,9

1

4,20

1

БРОЙ

10

ТОЧКИ

ТОЧКИ

18

МИНУТИ

195 +

БЯГАНЕ –
800 МЕТРА

ТОЧКИ

10

СПРИНТ –
30 МЕТРА
(гладко бягане)
СЕКУНДИ

САНТИМЕТРИ

20 +

ПОВДИГАНЕ
НА ТРУПА
ОТ ТИЛЕН ЛЕГ

ТОЧКИ

ТОЧКИ

СКОК ОТ МЯСТО
(до 3 опита)

БРОЙ

ЛИЦЕВИ ОПОРИ

под 16
жени

10

40 +

9

35

8

30

180

7

6

175

5

170

4
3
2

155

1

150

под 2
0
под 150
0
под 12
0
над 5,9
0
над 4,20
0
За успешно издържали нормативите се считат кандидатите, явили се на всички тестове, събрали общ
брой точки над 30 (тридесет) и получили на всеки от тестовете 1 (една) и повече точки.
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Приложение № 3
към чл. 16, ал. 4, т. 3
МЕДИЦИНСКИ
ИНСТИТУТ – МВР
МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО
1. На .........................................................................
(име, презиме, фамилия)
.............................................., ЕГН ............................
Роден(а) на ................. г., лична карта № ............
Адрес: .......................................................................
2. Анамнеза: Субективни оплаквания: ...............
...................................................................................
(попълва се от личния лекар) ...................................
Прекарани заболявания: туберкулоза ................;
(година)
ревматизъм ................; вирусен хепатит ..............
(година)
(година)
др. инфекц. заболявания ...............; язва на стомаха
(година)
(дуоденума) ..................; алергичност към .................
(година)
нервни и психични разстройства и припадъци
.............; телесни наранявания и операции ........
други заболявания .....................................; провеждал
(диагноза)
болнично лечение за ...............................................
Фамилна анамнеза ................................................
Кръвна група, Rh фактор .....................................
3. Данни от личния лекар: ...................................
...................................................................................
(попълват се само патологични отклонения)
Дата: ..................... г. Освидетелстван: ................
(подпис)
Личен лекар: .......................
(подпис, личен печат)
Психиатър: ..............................................................
(име на здравното заведение и лекаря,
освидетелствали кандидата)
........ 20.... г.

Психиатър: ....................................
(подпис, личен печат)

ДАННИ ОТ ПРЕГЛЕДИТЕ НА
СПЕЦИАЛИСТИТЕ:
(попълва се от специалистите на лечебното заведение,
извършило прегледите)
Вътрешен статус:
Дихателна с-ма ......................................................
Сърдечно-съдова система .....................................
.......................................... Кръвно налягане ..........
Пулс .................................. Корем ...........................
...................................................................................
(черен дроб, далак, болезненост)
............. 20..... г. Интернист: ..................................
(подпис, личен печат)
Хирургичен статус:
Височина .................. см; Тегло .................. кг;
Корем .......................................................................
...................................................................................
(херния, апендицит, хемороиди и операции)
Пикочо-полова система ....................................... .
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Двигателна система ...............................................
(фрактури, луксации, деформации,
плоски стъпала, варици)
........ 20.... г.
Хирург: ..........................................
(подпис, личен печат)
Кожни и венерически заболявания: ...................
...................................................................................
........ 20.... г.
Дерматолог: ..................................
(подпис, личен печат)
Неврологичен статус: ............................................
...................................................................................
........ 20.... г.
Невролог: ......................................
(подпис, личен печат)
Уши, нос и гърло. Слух:
Разговорна реч: дясно ухо: ..........................
ляво ухо: ............................
Шепотна реч: дясно ухо: ..........................
ляво ухо: ............................
Равновесие (стабилометрия) .............................. ;
Нос, околоносни кухини .......................................
........ 20.... г.
Оториноларинголог: ...................
(подпис, личен печат)
Очи:
Зрителна острота:   д ясно око: ...................
(без и със корекции) ляво око: .....................
Цветоусещане: ........................................................
........ 20.... г.
Офталмолог: .................................
(подпис, личен печат)
Гинеколог: ...............................................................
(само за жени).....................................................................
........ 20.... г.
Гинеколог: .....................................
(подпис, личен печат)
Лабораторни изследвания:
Кръвни показатели: хемоглобин ............; левкоцити .......................; еритроцити .......................... ;
хематокрит .................; кр. захар ......................... ;
креатинин .......................; АЛАТ .......................... ;
АСАТ ......................; СУЕ .......................;
Урина: албумин ................; захар ........................ ;
билирубин .................; уробилиноген ................;
седимент ................;
Други изследвания .................................................
........ 20.... г.
Лаборант: ......................................
(подпис)
Допълнителни прегледи, консултации и профилактични прегледи: ...............................................
...................................................................................
...................................................................................
ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ЕКСПЕРТНОЛЕКАРСКАТА КОМИСИЯ:
...................................................................................
здрав (болен – диагноза)
............................ за служба в МВР като: .............
(годен, негоден)
...................................................................................
...................................................................................
................. 20..... г.
гр. .........................
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ................................
(печат)
ЧЛЕНОВЕ: 1. .................................
2. .................................
3. .................................
(подписи и личен печат)
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Приложение № 4
към чл. 17, т. 8, чл. 19, ал. 4 и § 3, т. 4
Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният ................................................................................................................................................ ,
(собствено, бащино и фамилно име)
притежаващ лична карта № ........................., издадена на …...........… от ............., ЕГН ............................... ,
живеещ(а) в гр./с. .................................................................., област ................................................................. ,
ул. (бул.) ........................................................... № …....., бл. ……., ет. ……., ап. ……., тел. ................................... ,
удостоверявам с подписа си, че НЕ притежавам и НЕ се обучавам за образователно-квалификационна
степен по специалности от висшето образование, субсидирано от държавата.
Известно ми е, че за неверни данни в тази декларация ще нося наказателна отговорност по
чл. 313 от Наказателния кодекс.
ДЕКЛАРАТОР: ....……………
Дата: ……………….…. г. 

Приложение № 5
към чл. 18, ал. 1, т. 1
КУРСАНТ „бакалавър“ – в редовна форма
на обучение

ЕГН: …………………………………

ОДМВР/СДВР(РУП) ..……………………........…......
ДО
РЕКТОРА НА
АКАДЕМИЯТА НА МВР

– мъж
– жена
– дете на служител на МВР, загинал при или
по повод изпълнение на служебни задължения
(слага се кръстче)

З А Я В Л Е Н И Е
от ................................................................................................................................................................ ,
роден(а) на …………......…………… в гр./с. .................................................................................................... ,
лична карта № ………………........…, издадена на …….............…………..…… от .............................................. ,
постоянен адрес ....................................................................................................................................... ,
дом. тел. …………....................….…… сл. тел. …………...............…….……… моб. тел. ......................................
Госпожо Ректор,
Желая да кандидатствам в повереното Ви висше училище и да бъда класиран(а) като кандидат
за курсант в специалностите:
Поредност на
желанията

Специалност
ППООР
ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ

ПОЖ АРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ
Прилагам следните документи:
1. Автобиография.
2. Декларация за липса на образувано наказателно производство (приложение № 6).
3. Декларация за гражданство (приложение № 7).
4. Диплома за завършено средно образование – оригинал или официално заверено копие.
5. Свидетелство за съдимост.
6. Документ за платена такса.
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7. Удостоверение от психо-неврологичния диспансер (след отбелязване се връща на кандидата).
8. Декларация по чл. 4, ал. 1, т. 2 ЗЗЛД (приложение № 8).
Запознат(а) съм с условията за кандидатстване и обучение в Академията на МВР.
Дата: ……………….…. г. 					
Подпис: …………...............................……...

Приложение № 6
към чл. 18, ал. 1, т. 5

Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният ................................................................................................................................................ ,
(собствено, бащино и фамилно име)
притежаващ лична карта № ........................., издадена на …...........… от ............., ЕГН ............................... ,
живеещ(а) в гр./с. .................................................................., област ................................................................. ,
ул. (бул.) ........................................................... № …....., бл. ……., ет. ……., ап. ……., тел. ................................... ,
удостоверявам с подписа си, че срещу мен НЯМА повдигнато обвинение за извършено умишлено
престъпление от общ характер.
Известно ми е, че за неверни данни в тази декларация ще нося наказателна отговорност по
чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: ………….…. г. 
ДЕКЛАРАТОР: ..........……

Приложение № 7
към чл. 18, ал. 1, т. 7

Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният ................................................................................................................................................ ,
(собствено, бащино и фамилно име)
притежаващ лична карта № ........................., издадена на …...........… от ............., ЕГН ............................... ,
живеещ(а) в гр./с. .................................................................., област ................................................................. ,
ул. (бул.) ........................................................... № …....., бл. ……., ет. ……., ап. ……., тел. ................................... ,
удостоверявам с подписа си, че ИМАМ българско гражданство и не съм гражданин на друга държава.
Известно ми е, че за неверни данни в тази декларация ще нося наказателна отговорност по
чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: …….…. г.
ДЕКЛАРАТОР: ….........…………

Приложение № 8
към чл. 18, ал. 1, т. 8 и чл. 25, т. 5

Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният ................................................................................................................................................ ,
(собствено, бащино и фамилно име)
притежаващ лична карта № ........................., издадена на …...........… от ............., ЕГН ............................... ,
живеещ(а) в гр./с. .................................................................., област ................................................................. ,
ул. (бул.) ........................................................... № …....., бл. ……., ет. ……., ап. ……., тел. ................................... ,
на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 ЗЗЛД давам изрично писмено съгласие Министерството на вътрешните
работи да използва и обработва личните ми данни при приемане в Академията на МВР през 2015 г.
Дата: ………. г. 

ДЕКЛАРАТОР: ……………….

Приложение № 9
към чл. 20, т. 1
СТУДЕНТ – „бакалавър“ в задочна форма
на обучение, субсидирано от държавата
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ОДМВР/СДВР(РУП) ..………………………......
ДО
РЕКТОРА НА
АКАДЕМИЯТА НА МВР
ЧРЕЗ
ДИРЕКТОРА НА
....................................................

– мъж
– жена
– държавен служител
– ЛРТП
(слага се кръстче)

З А Я В Л Е Н И Е
от ................................................................................................................................................................,
роден(а) на …………......…………… в гр./с. ....................................................................................................,
лична карта № ………………........…, издадена на …….............…………..…… от ..............................................,
постоянен адрес .......................................................................................................................................,
дом. тел. …………....................….……, сл. тел. …………...............…….………, моб. тел. ...................................
Госпожо Ректор,
Желая да кандидатствам в повереното Ви висше училище и да бъда класиран(а) като кандидат
за студент в задочна форма на обучение в специалностите:
Поредност на
желанията

Специалност
ППООР
ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОЖ АРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ
Прилагам следните документи:
1. Диплома за завършено средно образование – оригинал или нотариално/официално заверено копие.
2. Справка за трудов/служебен стаж в системата на МВР.
3. Документ за платена такса.
Запознат(а) съм с условията за кандидатстване и обучение в Академията на МВР.
Дата: ……………….…. г. 					
Подпис: ………………....

Приложение № 10
към чл. 21, ал. 4, т. 2 и § 3, т. 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният ................................................................................................................................................ ,
(собствено, бащино и фамилно име)
притежаващ лична карта № …………........, издадена на …..........… от ……...………………., ЕГН ......................... ,
живеещ(а) в гр./с. ………………..............……………...……….., област .......................................................................... ,
ул. (бул.) ………………………….....................…. № …....., бл. ……., ет. ……, ап. ………….., тел. ..................................... ,
удостоверявам с подписа си, че НЕ притежавам ОКС „МАГИСТЪР“ по специалности от висшето
образование, субсидирано от държавата.
Известно ми е, че за неверни данни в тази декларация ще нося наказателна отговорност по
чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: ……………….…. г. 
ДЕКЛАРАТОР: ………................................……

Приложение № 11
към чл. 22, т. 1 и чл. 25, т. 1
СТУДЕНТ – „МАГИСТЪР“ в задочна форма на
обучение, субсидирано от държавата/студент по
чл. 21, ал. 3 ЗВО
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ДО
РЕКТОРА НА
АКАДЕМИЯТА НА МВР

ЕГН: …………………………………
– мъж
– жена
(слага се кръстче)

З А Я В Л Е Н И Е
от ................................................................................................................................................................,
роден(а) на …………......…………… в гр./с. ....................................................................................................,
лична карта № ………………........…, издадена на …….............…………..…… от ..............................................,
постоянен адрес .......................................................................................................................................,
дом. тел. …………....................….……, сл. тел. …………...............…….………, моб. тел. ...................................
Притежавам образователно-квалификационна степен .....................................................................
по специалността ....................................................................................................................................
и диплома за висше образование № ……………………………………………………….........….
Госпожо Ректор,
Желая да кандидатствам в повереното Ви висше училище и да бъда класиран(а) като кандидат
за студент в задочна форма на обучение в специалностите:
Поредност на желанията
Специалност

студент, субсидиран
от държавата

студент по реда на
чл. 21, ал. 3 ЗВО

ПА
ППООР
ЗНС
СРУСОР
ПАБ
Прилагам следните документи:
1. Диплома или нотариално/официално заверено копие от нея за придобита ОКС на висшето
образование.
2. Справка за трудов/служебен стаж в системата на МВР.
3. Удостоверение от психо-неврологичния диспансер по местоживеене (студенти по чл. 21, ал. 3 ЗВО).
4. Медицинско свидетелство (студенти по чл. 21, ал. 3 ЗВО).
5. Декларация по чл. 4, ал. 1, т. 2 ЗЗЛД – приложение № 8 (студенти по чл. 21, ал. 3 ЗВО).
6. Свидетелство за съдимост (студенти по чл. 21, ал. 3 ЗВО).
7. Документ за платена такса.
Запознат(а) съм с условията за кандидатстване и обучение в Академията на МВР.
Дата: ……………….…. г. 
Подпис: ………....................………....

Приложение № 12
към чл. 28, ал. 1, т. 4 и ал. 2, т. 4, чл. 39, ал. 1, т. 3
Специалности

ОКС и
форми на
обучение

БАЛООБРАЗУВАНЕ
І
компонент

ІІ
ІІІ
ІV
компонент компонент компонент

V
компонент

Факултет „Полиция“
Бал за класиране съгласно чл. 28, ал. 1, т. 1
Противодействие Бакалавър
Задължи
Среден
Среден
Оценка от
Точки от
на престъпносттелен дър
успех от
успех от
предмета, проверката
та и опазване на
редовно
жавен зредържавни дипломата включващ на физичес
обществения ред
лостен изпит те зрелост
изучаване
ката годи Гранична попо българни изпити
на история ност, умнолиция.
ски език и
на Бълга- жени с кое
І вариант
литерат ура
рия
фициент
с коеф. 2
0,1
Бал за класиране съгласно чл. 28, ал. 1, т. 2
Противодействие Бакалавър
на престъпността и опазване на
редовно
обществения ред
и Гранична полиция.
ІІ вариант

Оценка по
Среден
Оценка от
Точки от
български успех от
предмета, проверката
език и ли- дипломата включващ на физичес
тература
с коеф. 2 изучаване
ката годот диплона история ност, умномата
на Бълга- жени с кое
с коеф. 2
рия
фициент 0,1

VІ
компонент
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ОКС и
форми на
обучение

І
ІІ
ІІІ
ІV
компонент компонент компонент компонент
Бал за класиране съгласно чл. 28, ал. 2, т. 1
Задължи
Противодействие Бакалавър
Среден
Среден
Оценка от
телен дър
на престъпността
успех от
успех от
предмета,
жавен зреи опазване на об- задочно
държавни дипломата включващ
лостен изпит те зрелост
ществения ред и
изучаване
по българПублична админи изпити
на история
ски език и
нистрация
на Бългалитерат ура
рия
с коеф. 2
Бал за класиране съгласно чл. 28, ал. 2, т. 2
Оценка по
Среден
Оценка от
български успех от
предмета,
език и ли- дипломата включващ
тература
с коеф. 2 изучаване
от диплона история
мата
на Бългас коеф. 2
рия

Противодействие Бакалавър
на престъпността
и опазване на об- задочно
ществения ред и
Публична администрация
Бал за класиране съгласно чл. 39, ал. 1, т. 3
Публична администрация
І вариант

Магистър

Публична администрация
ІІ вариант

Магистър

Публична администрация
ІІІ вариант

Магистър

задочно

задочно
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Среден успех
от държавни
изпити
Среден успех
от дипломни
работи

Среден
успех от
семестриалните изпити
Среден
успех от
семестриалните изпити
Среден
успех от
семестриалните изпити
Среден
успех от
семестриалните изпити
Среден
успех от
семестриалните изпити
Среден
успех от
семестриалните изпити
Среден
успех от
семестриалните изпити

Среден успех
от държавзадочно
ни изпити
и дипломни
работи
Противодействие Магистър Среден успех
на престъпностот държавни
та и опазване на задочно
те изпити
обществения ред
І вариант
Противодействие Магистър Среден успех
на престъпностот дипломни
та и опазване на задочно
работи
обществения ред
ІІ вариант
Противодействие Магистър Среден успех
на престъпностот държавни
та и опазване на задочно
те изпити и
обществения ред
дипломни
ІІІ вариант
работи
С т р а т е г и ч е с к о Магистър Среден успех
ръководство
и
от държавниуправление
на задочно
те изпити
сигурността и обществения ред
І вариант
С т р а т е г и ч е с к о Магистър Среден успех
Среден
ръководство
и
от дипломни
успех от
управление
на задочно
работи
семестрисигурността и обалните изществения ред
пити
ІІ вариант

Оценката
от теста
с коеф. 2
Оценката
от теста
с коеф. 2
Оценката
от теста
с коеф. 2
Оценката
от теста
с коеф. 2
Оценката
от теста
с коеф. 2
Оценката
от теста
с коеф. 2
Оценката
от теста
с коеф. 2

Оценката
от теста
с коеф. 2

V
компонент

VІ
компонент
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БАЛООБРАЗУВАНЕ
І
компонент

ІІ
ІІІ
ІV
компонент компонент компонент

Среден успех
Среден
от държавуспех от
ни изпити
семестрии дипломни алните изработи
пити

Оценката
от теста
с коеф. 2

Защита на наци- Магистър Среден успех
Среден
оналната сигурот държавни- успех от
ност
задочно
те изпити
семестриІ вариант
алните изпити

Оценката
от теста
с коеф. 2

Защита на наци- Магистър
оналната сигурност
задочно
ІІ вариант

Среден успех
от дипломни
работи

Среден
успех от
семестриалните изпити

Оценката
от теста
с коеф. 2

Защита на наци- Магистър
оналната сигурност
задочно
ІІІ вариант

Среден успех
Среден
от държавуспех от
ни изпити
семестрии дипломни алните изработи
пити

Оценката
от теста
с коеф. 2

V
компонент

VІ
компонент

Факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“
Бал за класиране съгласно чл. 28, ал. 1, т. 3
Пожарна и ава- Бакалавър
Държавен
Среден
Среден
Оценка от
рийна
безопасзрелостен из- успех от
успех от
предмета,
ност
редовно
пит по мате държавни дипломата изучаващ
І вариант
матика
те зрелост
физика
с коеф. 2
ни изпити

Оценка от
предмета,
изучаващ
химия

Точки от
проверката на
физичес
ката годност, умножени с
коефици
ент 0,1

Пожарна и ава- Бакалавър Оценка по
Среден
Среден
Оценка от
рийна
безопасматематика
успех от
успех от
предмета,
ност
редовно от дипломата държавни дипломата изучаващ
ІІ вариант
с коеф. 2
те зрелост
физика
ни изпити

Оценка от
предмета,
изучаващ
химия

Точки
от проверката
на физи
ческата
годност,
умножени
с коефи
циент 0,1

Среден
Оценка от
успех от
предмета,
дипломата изучаващ
с коеф. 2
физика

Оценка от
предмета,
изучаващ
химия

Точки
от проверката
на физи
ческата
годност,
умножени
с коефи
циент 0,1

Среден
Среден
Оценка от
успех от
успех от
предмета,
държавни дипломата изучаващ
те зрелост
физика
ни изпити

Оценка от
предмета,
изучаващ
химия

Бал за класиране съгласно чл. 28, ал. 1, т. 4
Пожарна и ава- Бакалавър Оценка по
рийна
безопасматематика
ност
редовно от дипломата
с коеф. 2

Бал за класиране съгласно чл. 28, ал. 2, т. 3
Пожарна и аварийна безопасност
І вариант

Бакалавър
задочно

Държавен
зрелостен
изпит по
математика
с коеф. 2
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Специалности
Пожарна и аварийна безопасност
ІІ вариант

ДЪРЖАВЕН
ОКС и
форми на
обучение
Бакалавър
задочно
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БАЛООБРАЗУВАНЕ
І
компонент

ІІ
ІІІ
ІV
компонент компонент компонент

V
компонент

Среден
Среден
Оценка от
успех от
успех от предмета,
държавни диплома- изучаващ
те
та
физика
зрелостн и
изпити

Оценка от
предмета,
изучаващ
химия

VІ
компонент
Оценка
по мате
матика
от дипломата
с коеф. 2

Бал за класиране съгласно чл. 28, ал. 2, т. 4
Пожарна и аварийна безопасност

Бакалавър
задочно

Среден
Оценка от
успех от предмета,
диплома- изучаващ
та
физика
с коеф. 2

Оценка от
предмета,
изучаващ
химия

Оценка
по мате
матика
от дипломата
с коеф. 2

Бал за класиране съгласно чл. 39, ал. 1, т. 3
Пожарна и ава- Магистър Среден успех
Среден
рийна безопасот държавни успех от
ност
задочно
изпити
семестриІ вариант
алн ите
изпити

Оценката
от теста
с коеф. 2

Пожарна и ава- Магистър Среден успех
Среден
рийна безопасот дипломни успех от
ност
задочно
работи
семестриІІ вариант
алн ите
изпити

Оценката
от теста
с коеф. 2

Пожарна и ава- Магистър Среден успех
Среден
рийна безопасот държавуспех от
ност
задочно
ни изпити
семестриІІІ вариант
и дипломни
алн ите
работи
изпити
2660

Оценката
от теста
с коеф. 2

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-310 от 2014 г. за преназначаване
на държавните служители в Министерството
на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 60 от
2014 г.; изм. и доп., бр. 87 и 104 от 2014 г.)
§ 1. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за преназначаване, както и
редът за временно преназначаване на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 от
Закона за Министерството на вътрешните
работи (ЗМВР) и по § 86 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (ДВ,
бр. 14 от 2015 г.).“
§ 2. Член 3 се изменя така:
„Ч л. 3. Държа вн и я т сл у ж и т ел се п реназначава на по-висока по вид длъжност
по чл. 143, ал. 1 ЗМВР по предложение на
председателя на конкурсната комисия след
класиране от конкурс, проведен при условията и по реда на наредбата по чл. 163,

ал. 1 ЗМВР. Предложението се прави чрез
ръководителя на съответната структура.“
§ 3. Създава се чл. 3а:
„Чл. 3а. Държавният служител може да
бъде преназначен на висша ръководна длъжност, ако има прослужени не по-малко от
5 години на ръководна длъжност в МВР.“
§ 4. В чл. 4 ал. 1 се изменя така:
„(1) Държавният служител може да бъде
преназначен на по-висока длъжност в рамките на съответния вид длъжност, когато:
1. не е в срока на наложено дисциплинарно
наказание по чл. 197, ал. 1, т. 4 или 5 ЗМВР;
2. срещу държавния служител не е образувано дисциплинарно производство по
чл. 207, ал. 1 ЗМВР.“
§ 5. Създава се чл. 4а:
„Чл. 4а. (1) За преназначаване на длъжност
в рамките на длъжностите по чл. 143, ал. 1,
т. 3 ЗМВР министърът на вътрешните работи
може да обяви със заповед провеждането
на конкурентен подбор чрез провеждане на
конкурс. Редът за провеждане на конкурса
се определя със заповедта.
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(2) В заповедта по ал. 1 се определят:
1. вакантните длъжности;
2. условията за участие;
3. необходимите документи за участие,
място и срок за подаването им;
4. начин за провеж дане;
5. срок за провеж дане;
6. състав на конкурсната комисия.“
§ 6. Създава се чл. 4б:
„Чл. 4б. Държавният служител може да
бъде преназначен на по-висока длъжност
в рамките на съответния вид длъжности
по чл. 143, ал. 1, т. 6 и 7 ЗМВР, когато е
прослужил не по-малко от една година на
заеманата длъжност.“
§ 7. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. (1) В случаите по чл. 164, ал. 2 и 3
ЗМВР се изготвя мотивирано предложение от:
1. главния секретар на МВР – за преназначаване на ръководителите на структури
по чл. 37, ал. 1, т. 1 и 4 ЗМВР;
2. ръководителя на съответната структура –
за преназначаване на държавни служители
от ръководни длъжности;
3. прекия ръководител – за преназначаване на държавни служители от изпълнителски
и младши изпълнителски длъжности.
(2) Предложение не се изготвя за ръководителите на структури по чл. 37 ЗМВР
извън посочените в ал. 1, т. 1, както и за
ръководителите на звена по чл. 33, т. 7 ЗМВР.
(3) С предложението за преназначаване
по чл. 164, ал. 2 ЗМВР държавният служител се запознава срещу подпис и отразява
съгласието или несъгласието си.“
§ 8. Член 6 се отменя.
§ 9. В чл. 7, ал. 1, т. 6 думите „чл. 6, ал. 1“
се заменят с „чл. 164, ал. 3 ЗМВР“.
§ 10. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думите „мотивирано предложение“ се добавя „по реда на чл. 5, ал. 1“.
2. А линея 2 се отменя.
3. А линея 3 се изменя така:
„(3) Предложение не се изготвя за ръководителите на структури по чл. 37 ЗМВР
извън посочените в чл. 5, ал. 1, т. 1, както
и за ръководителите на звена по чл. 33, т. 7
ЗМВР.“
§ 11. В преходните и зак лючителните
разпоредби се правят следните изменения:
1. Параграф 3 се отменя.
2. В § 4 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.
Заключителна разпоредба
§ 12. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Румяна Бъчварова
2662
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КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШЕНИЕ № 160
от 2 април 2015 г.

за изменение и допълнение на Технически
изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи от радиослужба „Радиоразпръскване“ и съоръженията, свързани с
тях (обн., ДВ, бр. 98 от 2007 г.; изм. и доп.,
бр. 1 от 2011 г.)
На основание чл. 32, т. 2 от Закона за
електронните съобщения Комисията за регулиране на съобщенията реши:
§ 1. В заглавието на акта думата „електронните“ се заменя с „електронни“.
§ 2. В заглавието на акта и навсякъде в
текста думите „радиослужба „Радиоразпръскване““ се заменят с „радиослужба радиоразпръскване“.
§ 3. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се заличава.
2. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 2 и 3.
§ 4. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. Електронни съобщения чрез мрежите по чл. 1 се осъществяват след издаване
на разрешение за ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс – радиочестотен
спектър, от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) и при спазване изискванията
на Закона за електронните съобщения (ЗЕС)
и актовете по прилагането му.“
§ 5. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. Електронните съобщителни мрежи трябва да отговарят на изискванията на
международните споразумения, стандартите,
препоръките и техническите изисквани я,
посочени в приложение № 1, и всички действащи в Република България стандарти и
стандартизационни документи, приложими
за съответните мрежи.“
§ 6. В чл. 4, ал. 1 думата „аналогово“ се
заличава, а думите „приложение № 3“ се
заменят с „приложение № 2“.
§ 7. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При осъществяване на електронни
съобщения чрез мрежите по чл. 1 се спазват нормите и изискванията за защита на
населението от вредното въздействие на
електромагнитни полета в съответствие с
Наредба № 9 от 1991 г. за пределно допустими
нива на електромагнитни полета в населени
територии и определяне на хигиенно-защитни
зони около излъчващи обекти (ДВ, бр. 35
от 1991 г.).“
2. Алинея 2 се заличава.
3. Създават се нови ал. 2, 3 и 4:
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„(2) Предприятията трябва да предприемат
мерки за намаляване до минимум риска за
населението от вредните електромагнитни
полета и излъчвания, като разполагат електронните съобщителни устройства на места,
където населението ще бъде най-малко изложено на вредни излъчвания.
(3) В случай че електромагнитните излъчвания, вследствие експлоатацията на електронните съобщителни устройства, превишат определените в съответните стандарти гранични
стойности, предприятията се задължават да
ги приведат в съответствие възможно найбързо или ако това е невъзможно, да спрат
използването на съответните устройства.
(4) В случай че превишаването на граничните стойности на електромагнитните
излъчвания е в резултат от работата на две
или повече устройства, разположени в непосредствена близост едно до друго, и при
работата само на едното от тях не се наблюдава превишаване на граничните стойности,
то предпри ятието, инста лира ло по-късно
устройството, трябва да осигури условия, при
които не се превишават граничните стойности на електромагнитните излъчвания, или
да преустанови работата на устройството.“
§ 8. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Електронните съобщения чрез мрежите
по чл. 1 се осъществяват само чрез технически
изправни радиосъоръжения с оценено и удостоверено съответствие и пуснати на пазара по
реда на Закона за техническите изисквания
към продуктите, Наредбата за съществените
изисквания и оценяване съответствието на
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства, приета с ПМС № 175 от
2002 г. (ДВ, бр. 79 от 2002 г.), Наредбата за
съществените изисквания и оценяване на
съответствието за електромагнитна съвместимост, приета с ПМС № 76 от 2007 г. (ДВ,
бр. 32 от 2007 г.) и Наредбата за съществените
изисквания и оценяване на съответствието
на електрически съоръжения, предназначени
за използване в определени граници на напрежението, приета с ПМС № 182 от 2001 г.
(ДВ, бр. 62 от 2001 г.).“
2. Алинея 2 се изменя и допълва така:
„(2) При осъществяване на електронни
съобщения чрез мрежите по чл. 1 предприятията:
1. инста лират, под държат и използват
радиосъоръженията само по начин и предназначение, определени от производителя,
така че както при нормална работа, така и в
условията на неизправност да са гарантирани
животът и здравето на хората и опазването
на околната среда;
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2. не изменят техническите характеристики
на използваните радиосъоръжения спрямо
тези, определени от производителя;
3. не осъществяват електронни съобщения,
които съдържат заблуждаващи знаци и/или
сигнали за помощ, бедствие, авария, злополука или тревога.“
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Техническата документация (на електронен или хартиен носител), свързана с радиосъоръженията, следва да бъде предоставяна
на проверяващите – оправомощени служители на КРС, при предварително поискване.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 9. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Във връзка с ефективното разпределение и използване на радиочестотни я
спектър и за осигуряване безопасността на
възд у хоплаването К РС определ я параметрите на електронните съобщителни мрежи
за наземно аналогово радиоразпръскване с
местно покритие в УКВ обхват, като въвежда
за задължителни следните ограничения:
1. да не се създават смущения на друга
българска УКВ предавателна станция;
2. максималната ефективна височина на
антенната система да не бъде по-голяма от
800 m.“
2. В ал. 2 се правят следните изменения:
а) в основния текст съкращението „-ЧМ“
се заличава;
б) в т. 4, буква „в“ думите „приложение
№ 5“ се заменят с „приложение № 4“;
в) в т. 5 думите „приложения № 4 и 5“ се
заменят с „приложение № 3 и приложение
№ 4“;
г) точка 6 се изменя така:
„6. при инсталиране на предаватели на
даден обект да се спазват изискванията на
препоръка Rec. ITU-R SM.1009 на Международния съюз по далекосъобщения (МСД).“
§ 10. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. В основния текст думите „смущения
в УКВ и ТВ диапазоните“ се заменят със
„сигнали в обхватите за наземно радиоразпръскване“.
2. В т. 1 думата „радиостанции“ се заменя
с „УКВ предавателни станции“ и се заличават
думите „в случай че не се нарушава ХЗЗ“.
3. В т. 2 след думата „телевизионни“ се
добавя „предавателни“.
§ 11. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. При проектирането на цифрови електронни съобщителни мрежи от радиослужба
радиоразпръскване броят на предавателите
в една едночестотна мрежа се определя от
предприятието. Изборът на системна конфигурация се прави в зависимост от конкретното
приложение, като техническите параметри
могат да варират спрямо тези, заложени в
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еталонните конфигурации RPC 2 (посочени
в RRC 06/GE06) и RPC 4 (посочени в RRC
06/GE06).“
§ 12. В чл. 10 думите „приложение № 6“
се заменят с „приложение № 5“.
§ 13. Създава се нов чл. 11:
„Чл. 11. (1) С цел избягване на вредни
смущения в обхватите на служби „Въздушна
радионавигация“ и „Въздушна подвижна“
(R) – 108.0 – 137.0 MHz КРС извършва изследване за електромагнитна съвместимост (ЕМС)
за всяка проектна честота на предавателна
станция, работеща в обхвата 87.5 – 108.0 MHz.
(2) Изследването за ЕМС се извършва въз
основа на препоръка Rec. ITU-R SM.1009 на
МСД.
(3) Изследване за ЕМС се прави за всяка
новопланирана честота, работеща в обхвата
87.5 – 108.0 MHz, и за всяка новопланирана
честота на въздухоплавателните навигационни
(ILS и VOR) и комуникационни (СОМ) служби.
(4) В слу чаите, когато при изследване
за ЕМС на У К В предавателите в обхват
87.5 – 108.0 MHz с въздухоплавателните радиослужби се установят:
а) вероятни смущения от тип А – извършват
се измервания по Методиката за измерване
на интермодулационни продукти (ИМП) от
тип А1, получавани при работа на близко
разположени УКВ-ЧМ радиопредавателни
станции;
б) вероятни смущения от тип Б – изследването за ЕМС приключва.
(5) При възникване на проблем, свързан с
електромагнитната съвместимост, предприятията трябва да направят за своя сметка
съответните предписани от КРС промени
в местоположението и/или параметрите на
електронните съобщителни устройства.“
§ 14. Създава се нов чл. 12:
„Чл. 12. (1) С цел осигуряване безопасността на въздухоплаването и защита на националната сигурност и отбраната се извършва
национална координация на радиочестоти
и ра д иоче с т о т н и лен т и о т ра д ио с л у жба
радиоразпръскване. Техническите характеристики на всяка планирана предавателна
станция се съгласуват в Консултативен съвет
за национално координиране и съгласуване
на радиочестоти и радиочестотни ленти от
представители на всичк и заинтересу вани
държавни органи, ведомства и служби.
(2) При отказ от съгласуване предприятията
за своя сметка променят местоположението
и/или параметрите на електронната съобщителна мрежа.“
§ 15. В наименованието на раздел III преди
думата „електронни“ се добавя „работа на“.
§ 16. Досегашният чл. 11 става чл. 13 и в
текста думите „приложение № 7“ се заменят
с „приложение № 6“.
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§ 17. Досегашният чл. 12 става чл. 14 и
се изменя така:
„Чл. 14. Основните технически параметри
за работа на електронните съобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване са:
1. широчина на честотната лента – съгласно стойностите, посочени в приложение № 7;
2. допустими отк лонения на носещата
честота/маската на сигнала – съгласно стойностите, посочени в приложение № 8;
3. максимално допустими нива на страничните излъчвания – спазват се изискванията
на препоръка Rec. ITU-R SM.329 на МСД;
4. медианна стойност на интензитета на
електромагнитното поле (ЕМП) на границата
на зоната на обслужване на предавателната
станция – да е не по-малка от стойностите,
посочени в приложение № 9.“
§ 18. Досегашните чл. 13, 14, 15 и 16 се
заличават.
§ 19. Допълнителната разпоредба се изменя така:
„Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на техническите изисквания:
1. „зона на обслужване“ е зоната, прилежаща около даден предавател, в която интензитетът на полето е по-голям или равен
на една предварително зададена медианна
стойност, необходима да осигури желаното
качество на приемане при наличие на смущения и при отчитане на интерференцията;
2. „интермодулационен продукт“ е нова
честотна съставна, получена от взаимодействието в нелинеен елемент на две или повече
основни честотни съставни, представляваща
линейна комбинация от основните честоти и
хармоничните им;
3. „предавателна станция“ е предавател,
антенно-фидерна система и спомагателно
оборудване, необходими за осъществяване
на радио-/телевизионно разпръскване в определено от разрешението населено място;
4. „смущаваща станция“ е станция, която
излъчва на такава честота и с такава мощност,
че с работата си може да наруши качеството на
звука или картината на планираната станция;
5. „точка на излъчване“ е място над земната повърхност, където е разположена предавателната антена; точката на излъчване се
определя от географските координати, кота
терен и височина над кота терен, на която е
разположен фазовият център на предавателната антена.“
§ 20. Досегашното приложение № 1 към
чл. 2 се заличава.
§ 21. Досегашното приложение № 2 към
чл. 3 става приложение № 1 към чл. 3 и се
изменя и допълва така:
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„Приложение № 1
към чл. 3
Международно спораз у м е н и е/С т а н д а р т/
Препоръка/Техническо
изискване
RRC 75/GE75
RRC 84/GE84
RRC 06/GE06
БДС 4616
БДС 15886
БДС EN 62105
БДС EN 60244-5
БДС EN 62106
БДС EN 300 401
БДС EN 300 468
БДС EN 300 472

Наименование
FINAL ACTS of the Regional Administrative LF/MF Broadcasting Conference (Regions
1 and 3) Geneva, 1975
Regional Agreement relating to the Use of the Band 87.5 – 108 MHz for FM Sound
Broadcasting (Region 1 and Part of Region 3)
FINAL ACTS of the Regional Radiocommunication Conference for planning of the
digital terrestrial broadcasting service in parts of Regions 1 and 3, in the frequency
bands 174 – 230 MHz and 470 – 862 MHz (RRC-06)
Радиоразпръскване на УКВ-ЧМ. Основни параметри
Предаватели радиоразпръсквателни стационарни от нискочестотния и средночестотния обхват автоматизирани. Основни параметри, технически изисквания
и методи за измерване
Цифровa система за звуково разпръскване. Спецификация на интерфейса за
приемане на данни (RDI)
Методи за измерване на радиопредаватели
Технически изисквания за системи радиосигнали (RDS) за VHF/FM звуково
разпръскване в честотен обхват от 87,5 MHz до 108,0 MHz
Системи за радиоразпръскване. Цифрово звуково разпръскване (DAB) за возими, носими и стационарни приемници
Цифрово видеоразпръскване (DVB). Спецификации за служебна информация
(SI) в DVB системи
Цифрово видеоразпръскване (DVB). Спецификация за пренасяне на ITU-R
Teletext система В в DVB цифрови потоци

БДС EN 300 708

Телевизионни системи. Предаване на данни чрез Teletext

БДС EN 300 743

Цифрово видеоразпръскване (DVB). Системи за субтитриране

БДС EN 300 744

Цифрово видеоразпръскване (DVB). Рамкова структура, канално кодиране и
модулация при цифрова наземна телевизия

БДС EN 301 192

Цифрово видеоразпръскване (DVB). DVB спецификация за разпръскване на данни

БДС EN 301 234
БДС EN 301 700
БДС EN 301 958
БДС EN 302 018-1

БДС EN 302 077-2

БДС EN 302 245-2

БДС EN 302 296-2

Цифрово звуково разпръскване (DAB). Протокол за прехвърляне на мултимедийни обекти (МОТ)
Цифрово звуково разпръскване (DAB). УКВ-ЧМ разпръскване: взаимно указване на едновременни DAB услуги чрез RDS-ODA 147
Цифрово видеоразпръскване (DVB). Канал за взаимодействие при наземна
цифрова телевизия (RCT), включващ OFDM с многократен достъп
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Предавателни съоръжения за радиоразпръскване с честотна модулация (FM). Част 1:
Технически характеристики и методи за изпитване
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Предавателни съоръжения за цифрово наземно аудиоразпръскване (T-DAB). Част 2:
Хармонизиран европейски стандарт според член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Предавателни съоръжения за глобално цифрово радиоразпръскване (DRM). Част 2:
Хармонизиран европейски стандарт според член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Предавателни съоръжения за цифрово наземно телевизионно разпръскване (DVB-T).
Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените
изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

БДС ETS 300 384

Устройства радиопредавателни. Предаватели на УКВ-ЧМ. Звуково разпръскване

СД ETSI/TS 102 812

Цифрово видеоразпръскване (DVB). Спецификация 1.1.3 на мултимедийна
домашна платформа (MHP)
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Наименование

СД ETSI/TR 101 190

Цифрово видеоразпръскване (DVB). Указания за реализиране на услуги за
наземно DVB. Аспекти на предаването

СД ETSI/TS 101 197

Цифрово видеоразпръскване (DVB). DVB система за едновременно криптиране.
Архитектура и синхронизация на главна станция

СД ETSI/TS 103 197

Цифрово видеоразпръскване (DVB). Приложение на DVB система за едновременнно криптиране в главна станция

СД ETSI/ETR 289

Цифрово видеоразпръскване (DVB). Поддръжка за използване на скремблиране
и условен достъп (CA) в цифрови системи за разпръскване

СД ETSI/ETR 132

Системи за радиоразпръскване. Проектиране на обекти с предаватели за УКВЧМ звуково радиоразпръскване

ISO/IEC 14496

Information technology – Coding of audio-visual objects

ETSI ES 201 980

Digital Radio Mondiale (DRM); System Specification

ETSI TS 102 563

Digital Audio Broadcasting (DAB); Transport of Advanced Audio Coding (AAC) audio

EBU Tech. 3299

HD Image Formats for TV production – 2004

EBU Tech. 3307

Service Requirements for Free-to-air HDTV Receivers

EBU Tech. 3308

Broadband TV – opportunities and challenges – 2005

EBU Tech. 3312

Digital Terrestrial HDTV Broadcasting in Europe

Rec. ITU-R SM.329

Unwanted emissions in the spurious domain

Rec. ITU-R BS.412

Planning standards for terrestrial FM sound broadcasting at VHF

Rec. ITU-R SM.1009

Compatibility between the sound-broadcasting service in the band of about 87-108 MHz
and the aeronautical services in the band 108 – 137 MHz

Rec. ITU-R SM.1268

Method of measuring the maximum frequency deviation of FM broadcast emissions
at monitoring stations

Rec. ITU-R BT.1368

Planning criteria, including protection ratios, for digital terrestrial television services
in the VHF/UHF bands

Rec. ITU-R P.1546

Method for point-to-area predictions for terrestrial services in the frequency range
30 MHz to 3000 MHz

Rec. ITU-R BS.1615

„Planning parameters“ for digital sound broadcasting at frequencies below 30 MHz

Rec. ITU-R SM.1682

Methods for measurements on digital broadcasting signals

Rec. ITU-R BT.1735

Methods for objective reception quality assessment of digital terrestrial television broadcasting
signals of System B specified in Recommendation ITU-R BT.1306

Rec. ITU-R SM.1875
DVB-T coverage measurements and verification of planning criteria
Забележка. Последните редакции на международните стандарти, препоръки и технически изисквания
са посочени на интернет страниците на съответните организац ии.“

§ 22. Досегашното приложение № 3 към
чл. 4, ал. 1 става приложение № 2 към чл. 4,
ал. 1 и се изменя и допълва така:
„Приложение № 2
към чл. 4, ал. 1
Изисквания към подготовката на „Технически
характеристики на електронната съобщителна мрежа и съоръжения за наземно радиоразпръскване“
Предприятията подготвят „Технически характеристики на електронната съобщителна мрежа
и съоръжения“, когато се налагат промени в
местоположението или основните технически
параметри на предавателната станция.
Основните изходни данни за подготовката на
техническите характеристики са, както следва:
– териториален обхват;

– местоположение на предавателната станция – наименование на местността или адрес
на точката на излъчване;
– географски координати (в градуси, минути,
секунди) и надморска височина на кота терен (в
метри) на точката на излъчване;
– работна честота на радиопредавател/канал
на телевизионен предавател;
– медианна стойност на интензитета на ЕМП
на границата на зоната на обслужване на предавателната станция;
– допустими стойности за мощност на изхода
на предавателя и за максималната ефективно
излъчена мощност.
За мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване „Технически характеристики на електронната съобщителна мрежа и съоръжения“ се
изготвят и съгласно следните параметри:
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– модулация;
– кодово отношение;
– вид на приемането.
При определяне на техническите характеристики на предавателна станция се извършват
изчисления за:
– определяне на ефективната височина на
антената –heff/h1 (съгласно Annex 5 от последната редакция на препоръка Rec. ITU-R P.1546
на МСД);
– определяне на необходимата максимална
ефективно излъчена мощност;
– определяне на необходимите диаграми на
излъчване, типа на елементите и конфигурацията
на антенната система;
– определяне на сумарните загуби в антенно-фидерната система и необходимата изходна
мощност на предавателя.
Определените технически характеристики се
попълват в приложение по образец: Приложение
Р101-R (analog)/Приложение Р101-R (digital)/
Приложение Р101-ТV, което е неразделна част
от заявлението за изменение и/или допълнение,
заедно със следните приложения:
1. Мотивирана обосновка и изчисления за определяне на необходимата максимална ефективно
излъчена мощност и профил на терена в основното направление на излъчване на антената. За
предприятията с издадени разрешения за наземно
аналогово радиоразпръскване с национално покритие се попълва списък на населените места,
попадащи в зоната на обслужване.
2. Таблица с изчисления на параметрите на
предавателната станция за всички направления през 10° в азимутни сектори 0° ÷ 350° – по
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образец от Техническите изисквания за работа
на електронните съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване и съоръженията,
свързани с тях.
3. Диаграма на насочено действие на антенната система в хоризонталната равнина в полярна
координатна система.
4. Диаграма на насочено действие на антенната
система във вертикалната равнина в табличен
вид (от +90° до -90°). При наличие на физически
или електрически наклон на антенните елементи
същият се отразява.
5. Общ чертеж със схематично нанесени
всички намиращи се на обекта антенни системи
с оразмерени коти на фазовите им центрове.
Чертеж на антенния носач с разположение на
елементите на антенната система с нанесени:
антени, етажи и посоки на излъчване; височина
на фазов център спрямо кота терен; разстояния
между отделните антенни елементи; антенни
разклонители; трасе на главния фидер; дължини
на свързващите и съгласуващите кабели.
6. Ситуационен план на антенната мачта с
разположение на антенната система.
7. Карта на зоната на радиовидимост и зоната
на обслужване с ясно означени населените места
и точно местоположение на станцията – в подходящ мащаб с означена медианната стойност
на интензитета на ЕМП на границата на зоната
на обслужване на предавателната станция.
8. Справка за ЕМС на радиосъоръженията,
разположени на обекта – по образец от Техническите изисквания за работа на електронните
съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване и съоръженията, свързани с тях.

Таблица с изчисления на параметрите на предавателната станция за всички направления
през 10° в азимутни сектори 0°÷350°
Ефективна височина на антената за d ≥ 15 km
(heff)

Ефективна височина на антената за d < 15 km
(h1)

Разстояние на
пряка видимост
на ниво фазов
център
(d)

Необходима
ефективно
излъчена мощност (ERP)

Хоризонтална диаграма
на антената

Ефективно
излъчена
мощност

Ефективно
излъчена
мощност

Зона на ниво
….dB (μV/m)

(deg)

(m)

(m)

(km)

(W)

(dB)

(dBW)

(W)

(km)

1

2

3*

4*

5

6

7**

8

9

10***

1

0

№ по ред

Азимут

Реална зона на обслужване

2

10

3

20

4

30

5

40

6

50

7

60

8

70

9

80

10

90

11

100

12

110
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Ефективна височина на антената за d < 15 km
(h1)

Разстояние на
пряка видимост
на ниво фазов
център
(d)

Необходима
ефективно
излъчена мощност (ERP)

Хоризонтална диаграма
на антената

Ефективно
излъчена
мощност

Ефективно
излъчена
мощност

Зона на ниво
….dB (μV/m)

Реална зона на обслужване

Ефективна височина на антената за d ≥ 15 km
(heff)
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(deg)

(m)

(m)

(km)

(W)

(dB)

(dBW)

(W)

(km)

3*

4*

5

6

7**

8

9

10***

1

2

13

120

14

130

15

140

16

150

17

160

18

170

19

180

20

190

21

200

22

210

23

220

24

230

25

240

26

250

27

260

28

270

29

280

30

290

31

300

32

310

33

320

34

330

35

340

36
350
Забележки:
* Стойностите за колони 3 и 4 се определят съгласно т. 3 от анекс 5 на последната редакция на Rec. ITU-R P.1546.
** Хоризонтална диаграма на антената (затихване спрямо излъчването в максимума на диаграмата).
*** Определянето на реалната зона на обслужване се извършва за стойността на интензитета на ЕМП съгласно приложение № 9.
С П РА ВК А
за електромагнитна съвместимост на радиосъоръженията, разположени на
.................................................................................................................... ,
гр. .......................………………………….
(име на обекта)
Местоположение: ...............................................................................................................
Географски координати: ........N............../.........E................; кота терен: .................... m
1. Информация за съоръжението на предприятието:

Име на станцията

Честота (MHz)/
Канал (долна и
горна граница)

Разрешена/изчислена мощност на изхода на предавателя
(W)

Максимална ефек- Азимути на потивно излъчена
соките на максимощност (ERP)
мално излъчване
на антената
(dBW)
(W)
(deg)

С Т Р.
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2. Информация за други съоръжения, разположени
на обекта (предприятие; честота (MHz)/ канал
(долна и горна граница)):
• Други предаватели, включени към антенната система:
1. ___________________________________________
2. ___________________________________________
3. ___________________________________________
4. ___________________________________________
5. ___________________________________________
• Станции от мрежи от радиослужба радиоразпръскване:
1. ___________________________________________
2. ___________________________________________
3. ___________________________________________
4. ___________________________________________
5. ___________________________________________
6. ___________________________________________
7. ___________________________________________
8. ___________________________________________
9. ___________________________________________
10. __________________________________________
Дата: .....................
Представител на
п ред п ри я т ие т о:
.....................………“

9. Коаксиални съединители на измервателните
изходи: BNC(f)/N(f)/SMA.
10. Коефициент на предаване: от -20 dB до
-40 dB (87.5 – 128.5 MHz). С оглед измерването на
ИМП (IP3) от тип А1 се изисква коефициентът
на предаване на НО да бъде:
– от -20 до -30 dB – за мощности на изхода на
предавателя ≤ 100 W;
– от -26 до -33 dB – за мощности на изхода на
предавателя > 100 W и ≤ 1000 W;
– от -30 до -60 dB – за мощности на изхода
на предавателя > 1000 W.
11. Насоченост/изолация (directivity) на НО:
≥ 26 dB.
12. Неравномерност на АЧХ в диапазона
87.5 – 128.5 MHz: ≤ 3 dB.
13. Независими изходи за права и обратна
вълна на отклонителната линия (линии) на НО.
НО трябва да са придружени с калибровъчна
крива на коефициента на предаване за определения честотен диапазон (т. 13) с неточност,
по-малка от 0.25 dB.“

§ 23. Досегашното приложение № 4 към
чл. 7, ал. 2, т. 5 става приложение № 3 към
чл. 7, ал. 2, т. 5 и в него се правят следните
изменения:
1. В текста преди т. 1 думите „(параметрите
се измерват при температура 20 ± 5°С)“ се
заличават.
2. В т. 3 се заличава знакът „-“ преди
„23.1 dB“.
3. В т. 7 думата „лентата“ се заменя с „лента“.
§ 24. Досегашното приложение № 5 към
чл. 7, ал. 2, т. 5 става приложение № 4 към
чл. 7, ал. 2, т. 5 и се изменя така:

„Приложение № 5
към чл. 10

„Приложение № 4
към чл. 7, ал. 2, т. 5
Основни параметри на насочени отклонители
Изисквания за параметрите на насочени отклонители (Directinal coupler):
1. Че с т о т ен д иа па зон на НО: м и н и м у м
87.5 – 128.5 MHz.
2. Входен и изходен импеданс на основния
тракт на НО: 50Ω.
3. Коефициент на стоящи вълни по напрежение – КСВ (VSWR) в основния тракт: ≤ 1.2
(87.5 – 128.5 MHz) или (Return loss): 21 dB.
4. Внесени загуби (Insertion loss) в основния
тракт: ≤ 0.25 dB.
5. Допустима мощност в непрекъснат режим
(Max. Input Power – continuity): по-голяма от сумарната мощност на предавателите, включени
към НО.
6. Допустима пикова мощност за единични
аварийни случаи до 3 min: до 3 пъти по-голяма
от допустимата мощност в непрекъснат режим.
7. Коаксиални съединители: съвместими с
основния тракт на обекта – N; 7/16; EIA.
8. Изходно съпротивление на измервателните
изходи (Measurement output impedance): 50 Ω.

§ 25. Досегашното приложение № 6 към
чл. 10 става приложение № 5 към чл. 10 и се
изменя и допълва така:

Експлоатация и поддържане на електронни
съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване
1. Предприятията осигуряват непрекъснатост
на излъчването от предавателните станции.
1.1. При излъчване на програма с продължителност, по-малка от 24 часа, предприятията
осигуряват непрекъснатост на излъчването от
предавателните станции съобразно продължителността на излъчваната програма.
1.2. При предоставен за ползване индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър в честотни ленти от обхват
3950.0 – 26100.0 kHz, предприятията осигуряват
непрекъснатост на излъчването от предавателните
станции съгласно международно координираните
разписания по сезони.
1.3. При повреди привеж дането на електронните съобщителни мрежи в съответствие с
настоящите технически изисквания се извършва
във възможно най-кратък срок, след като отпаднат причините, предизвикали повредите. За да
се предотвратят прекъсвания с по-голяма продължителност, е възможно да се използва друго
(резервно) оборудване с аналогични параметри на
повреденото, след писмено уведомяване на КРС.
2. Профилактика на електронните съобщителни мрежи се извършва поне веднъж в годината,
като предварително се уведомява КРС и аудиторията. Протоколът за профилактика се представя
в КРС по образец от Техническите изисквания за
работа на електронните съобщителни мрежи от
радиослужба радиоразпръскване и съоръженията,
свързани с тях.
3. Промени в местоположението на предавателната станция и/или на основни технически
характеристики на електронните съобщителни
мрежи, включени в приложение № 1 към разре-
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шението, се извършват след мотивирано искане
на предприятията чрез подаване в КРС на заявление по образец за изменение и/или допълнение.
4. При необходимост от промяна на технически
характеристики на електронните съобщителни
мрежи, които не са включени в основните параметри на мрежите (приложение № 1 към разрешението), предприятията незабавно уведомяват
КРС за типа и параметрите на новото съоръжение.
5. При възникване на смущения в честотните
ленти на служби „Въздушна радионавигация“,
„Въздушна подвижна“ или на службите за свръзка
на МВР КРС има право да изменя параметрите
на електронните съобщителни мрежи с цел отстраняване на тези смущения.
6. Контролът върху осъществяването на електронни съобщения чрез електронни съобщителни
мрежи от радиослужба радиоразпръскване и
съоръженията, свързани с тях, се извършва от
оправомощени служители на КРС по реда на
глава двадесета от ЗЕС.
ПРОТОКОЛ ОТ ПРОФИЛАКТИКА №
Дата на провеждане:
Предприятие:

Обект*:

Населено място*

Географски координати*:
.........N........../..........E..........;
кота терен: .................... m

Разрешение №
Честота/Канал:
* Посочват се от предприятията, притежаващи разрешения за ползване на ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни
съобщения чрез електронни съобщителни мрежи
за наземно радиоразпръскване на територията на
Република България.
I. Съоръжения от мрежата за наземно радиоразпръскване на радио- или телевизионни сигнали
и извършени дейности за профилактиката им.
Съоръжение

Производител

Тип

Вид
дейност**

Предавател
RDS кодер

ВЕСТНИК

§ 26. Досегашното приложение № 7 към
чл. 11 става приложение № 6 към чл. 13 и се
изменя така:
„Приложение № 6
към чл. 13
Честотни ленти, определени за работа на електронни съобщителни мрежи от радиослужба
радиоразпръскване
В Националния план за разпределение на
радиочестотния спектър са определени следните
честотни ленти, предназначени за радиослужба
радиоразпръскване:
1. Честотна лента 148.5 – 283.5 kHz – дълги
вълни, предназначени за монофонично радиоразпръскване с амплитудна модулация.
2. Честотна лента 526.5 – 1606.5 kHz – средни
вълни, предназначени за монофонично радиоразпръскване с амплитудна модулация.
3. В определени честотни ленти от обхват
3950.0 – 26100.0 kHz:
3950 – 4000
15100 – 15800
5900 – 6200
17480 – 17900
7200 – 7450
18900 – 19020
9400 – 9900
21450 – 21850
11600 – 12100
25670 – 26100
13570 – 13870
а) къси вълни, предназначени за монофонично
радиоразпръскване с амплитудна модулация;
б) звуково радиоразпръскване – цифрово.
4. Честотна лента 87.5 – 108.0 МHz – ултракъси вълни, предназначени за стереофонично
радиоразпръскване с честотна модулация.
5. Честотна лента 174.0 – 230.0 МHz – метров
обхват, предназначен за цифрово радиоразпръскване.
6. Честотни ленти 470.0 – 582.0 МHz и 582.0 –
862.0 MHz – дециметров обхват, предназначен
за цифрово радиоразпръскване.“

§ 27. Досегашното приложение № 8 към
чл. 13 става приложение № 7 към чл. 14, т. 1
и се изменя така:

„Приложение № 7
към чл. 14, т. 1

Фидери
Суматор

Широчина на честотната лента

НО на предавателя

Вид електронни съобщителни
мрежи

Общ НО
Филтър
Филтър-мултиплексер
Сплитер
Антени
**В зависимост от вида мрежа се записват извършените дейности по профилактика за всяко едно
съоръжение.
II. Извършени измервания – прилага се документация от извършените измервания на съоръженията от мрежата по т. I.
III. Списък на използваната апаратура.
Дата: ...........
Представител
на предприятието: …......…………“
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Стойност,
kHz

I. Аналогови мрежи
Двулентово звуково радиораз1. пръскване на дълги и средни
вълни

9

2.

Еднолентово звуково радиоразпръскване на къси вълни

5

3.

Двулентово звуково радиоразпръскване на къси вълни

10

Звуково радиоразпръскване в
УКВ обхвата при максимална
4. честотна девиация ±75 kHz и
ра зс т оя н ие меж д у к а на л и т е
100 kHz

300

С Т Р.
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Вид електронни съобщителни
мрежи

Стойност,
kHz

II. Цифрови мрежи
5; 10; 20

Звуково радиоразпръскване в
2.
обхват 216.0 – 230.0 MHz

7000

Телевизионно радиоразпръскване в IV и V обхват

8000

“
§ 28. Досегашното приложение № 9 към
чл. 14 става приложение № 8 към чл. 14, т. 2
и се изменя така:
„Приложение № 8
към чл. 14, т. 2
Допустими отклонения на носещата честота/
маската на сигнала
Вид електронни съобщителни мре- Стойност,
жи
Hz
I. Аналогови мрежи
1.

Звуково радиоразпръскване в
обхвата на дълги, средни и къси
вълни

10

2.

Звуково радиоразпръскване в
УКВ обхвата

2000

II. Цифрови мрежи
1.

Звуково радиоразпръскване в
обхвата на къси вълни

1,0×10 -6

2.

Звуково радиоразпръскване в
обхват 216.0 – 230.0 MHz

0,5×10 -6

3.

Телевизионно радиоразпръскване
в IV и V обхват

0,5×10 -6

“
§ 29. Приложение № 10 към чл. 15 се заличава.
§ 30. Досегашното приложение № 11 към
чл. 16, ал. 3 става приложение № 9 към чл. 14,
т. 4 и се изменя така:
„Приложение № 9
към чл. 14, т. 4
Мeдианна стойност на интензитета на електромагнитното поле на зоната на обслужване на
предавателна станция
Вид електронни съобщителни
мрежи

Стойност,
dB(µV/m)

Аналогови мрежи
1.

Звуково радиоразпръскване в обхвата на дълги вълни

2.

Звуково радиоразпръскване в обхвата на средни вълни:

77

а) дневна приземна вълна

63

б) нощна приземна вълна за слабонаселен район

71

в) нощна приземна вълна за градски
район

77
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Стойност,
dB(µV/m)

Вид електронни съобщителни
мрежи
3.

Звуково радиоразпръскване в
1.
обхвата на къси вълни

3.

ВЕСТНИК

Звуково радиоразпръскване в обхвата на къси вълни

43

4. Звуково радиоразпръскване в УКВ обхвата:
а) за населено място до 30 000 души

54

б) за населено място над 30 000 души,
населено място в 20-км погранична
зона и населено място по Черноморското крайбрежие с изключение на
Варна и Бургас

66

в) за София, Пловдив, Варна и Бургас

74

Цифрови мрежи
1. Звуково радиоразпръскване под 30 MHz
а) мобилно приемане

34

б) портативно приемане на открито/в
сграда

48

2.

Звуково
радиоразпръскване
216.0 – 230.0 MHz:

в

обхват

а) мобилно приемане

59

б) портативно приемане на открито/в
сграда

70

* съгласно
таблица
Телевизионно радиоразпръскване TABLE
3.
в обхват 470.0 – 862.0 MHz
A.3.2-2 от
Annex 3.2
на RRC
06/GE06

“
Заключителна разпоредба
§ 31. Решението влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“
Председател:
Веселин Божков
2613

РЕШЕНИЕ № 163
от 2 април 2015 г.

за изменение и допълнение на Технически
изисквания за работа на наземни мрежи,
позволяващи предоставяне на електронни
съобщителни услуги (приети с Решение № 2152
от 21.11.2012 г. на Комисията за регулиране
на съобщенията – обн., ДВ, бр. 101 от 2012 г.;
изм. и доп., бр. 51 от 2013 г.)
На основание чл. 32, т. 2 от Закона за
електронните съобщения Комисията за регулиране на съобщенията реши:
§ 1. В допълнителните разпоредби се правят
следните изменения:
1. В § 1:
а) в т. 6 думата „гаусова“ се заменя с
„Гаусова“.
б) точка 14 се изменя така:
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„14. BEM (Block Edge Mask) е маска за границите на радиочестотния блок.“;
в) точка 22 се заличава.
2. В § 2 се създава нова т. 7 със следния текст:
„7. Решение на Европейската комисия 2014/276/ЕС за изменение на Решение 2008/411/ЕО
относно хармонизирането на радиочестотната лента 3400 – 3800 MHz за наземни системи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги в Общността.“
§ 2. В приложение № 1 към чл. 4 ред 7 се изменя така:
„
7 Предавателна мощност/Плътност на мощността Съгласно приложимите стандарти

„

“

§ 3. В приложение № 2 към чл. 4 ред 7 се изменя така:

7 Предавателна мощност/Плътност на мощността Съгласно приложимите стандарти

§ 4. Приложение № 5 към чл. 4 се изменя така:

“
„Приложение № 5
към чл. 4

Технически характеристики и параметри на радиосъоръжения от наземни мрежи в обхват 3,6 GHz
№ Параметър

Описание

1

Радиослужба

Подвижна и неподвижна

2

Приложение

Наземни радиоприложения, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги

3
4

5

6

Радиочестотна
лента
Разпределение на каналите
Модулация/
Широчина на
заеманата
честотна
лента
Посока/
Разделяне

3400 – 3800 МHz
Ширина на радиоканала – кратна на 5 MHz
(Забележка 1)

Нормативна част

Предавателна мощност/
Плътност на
мощността

ECC/DEC/(11)06

Ширината на лентата на един блок е кратна на
5 MHz
3400 – 3600 МHz
TDD или FDD
(100 MHz дуплексно отстояние
при използване на FDD)
3600 – 3800 МHz
TDD (Забележка 2)
Гранична стойност за мощността в рамките на
блока
68 dBm/5 MHz за стандартна секторна антена

7

Коментар

25 dBm (*)

Разполагане на предавателите
на базови станции (БС) при
FDD – съгласно ECC/DEC/
(11)06
ECC/DEC/(11)06

За базови станции (БС)
За крайни станции (КС)
(*)Тази гранична стойност за
мощността се определя като
EIRP за крайни станции, проектирани да бъдат стационарни
или неподвижно монтирани, и
като обща излъчена мощност
(TRP) за крайни станции, проектирани да бъдат подвижни
или мигриращи. За изотропни
антени EIRP и TRP съвпадат.
За тази стойност се допуска
толеранс (до 2 dB), който се
използва в хармонизираните
стандарти, за да се отчете
въздействието върху работата на системата на крайно
тежки околни условия и на
производствени отк лонения
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№ Параметър
Достъп до
канала и пра8
вила за заемането му
Ра зрешите9
лен режим

ВЕСТНИК

Описание
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Коментар

Издаване на разрешение
Маска за границите на блоковете (BEM)
Елемент
на
BEM

Честотен обхват

Гранична стойност
за мощността

Информативна част

Връзка в права посока с FDD
(3510 – 3590 MHz). Min(PMax – 43,13)dBm/
5 MHz EIRP
Синхронизирани
за антена
блокове с TDD
(3400 – 3800 MHz и
Фиг. 4
Базова 3600 – 3800 MHz).
(*) Изключение относно тази
линия
базова линия може да бъде доВръзка в обратговорено между съседни операДопълнителна посока с FDD
тори за базови фемтостанции в
10 ни съществе(3410 – 3490 MHz).
случаите, когато не съществува
ни изисквания
– 34 dBm/5 MHz
Несинхронизирариск от вредни радиосмущения
EIRP за клетка(*)
ни блокове с TDD
за базови макростанции. В този
(3400 – 3800 MHz и
случай може да се използва
3600 – 3800 MHz).
стойност от – 25 dBm/5MHz
EIRP за клетка
от -5 до 0 MHz отстояние от долната
Min(PMax – 40,21)dBm/
граница на блока
5 MHz EIRP
или от 0 до 5 MHz
за антена
отстояние от горнаПре- та граница на блока
ходна
зона от -10 до -5 MHz отстояние от долната
Min(PMax – 43,15)dBm/
граница на блока
5 MHz EIRP
или от 5 до 10 MHz
за антена
отстояние от горната граница на блока
Допустими
11 честотни
планирания
Планирани
12
промени
ECC/DEC/(11)06
Решение на Европейската комисия 2014/276/ЕС

13 Позоваване

БДС EN 301 908-1
БДС EN 301 908-2
БДС EN 301 908-3
БДС EN 301 908-13
БДС EN 301 908-14
БДС EN 301 908-18
БДС EN 301 908-19
БДС EN 301 908-20
БДС EN 302 326-1
БДС EN 302 326-2
БДС EN 302 326-3
БДС EN 302 623
БДС EN 302 774
Други приложими стандарти

За английска версия на стандартите: http://www.etsi.org
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Описание
Коментар
БДС EN 60950-1; БДС EN 60950-21;
Електрическа защита на радиоБДС EN 60950-22; БДС EN 60950-23
съоръженията
Наредба № 9 от 1991 г. за пределно допустимите
нива на електромагнитни полета в населени теХигиенни изисквания
ритории и определяне на хигиенно-защитни зони
около излъчващи обекти

Номер на
14 нотификацията

15 Забележка

Тези технически параметри се прилагат като основен компонент на необходимите условия за осигуряване на съвместимост, когато няма сключени
двустранни или многостранни споразумения между
предприятията със съседни мрежи. Предприятията могат да прилагат и по-малко ограничителни
параметри при условие, че такива са договорени
чрез сключване на двустранни или многостранни
споразумения.
Оборудването, работещо в този обхват, може да
използва и гранични стойности за еквивалентна
изотропно излъчена мощност (e.i.r.p.), различни
от посочените в таблицата, при условие че се
прилагат подходящи методи за ограничаване на
радиосмущенията, които са ��������������������
в съответствие������
с Директива 1999/5/ЕО и предлагат поне такова ниво
на защита, което е еквивалентно на осигуряваното
от тези технически параметри.

Забележки:
1. Използването на радиочестотни блокове с кратност, различна от 5 MHz (ERC/REC 14-03 Анекс В или
ECC/REC (04)05) се допуска за съществуващи електронни съобщителни мрежи в обхват 3400 – 3800 MHz.
2. Използването на режим на работа с FDD в обхват 3600 – 3800 MHz се допуска за съществуващи електронни съобщителни мрежи.

Фиг. 4. Маска за границите на радиочестотните блокове“

„

§ 5. В приложение № 6 към чл. 5 след ред БДС EN 302 326-2 се създава нов ред, както следва:

БДС EN 302 326-3

Фиксирани радиосистеми. Съоръжения и антени за връзка от много точки. Част
3: Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания
на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED) за радиоантени за връзка от много точки

“
Заключителна разпоредба
§ 6. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Веселин Божков

2614
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 174
от 26 март 2015 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 1 и 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 следния обект: помещение към
трафопост, София, ж.к. Хаджи Димитър, до бл.
140, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Подуяне“, с АОС № 0167 от 4.04.1997 г.
и акт № 2754 от 15.01.2015 г. за поправка на
АОС № 0167 от 4.04.1997 г., със съответното му
право на строеж.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обекта, сключването на договори за дялово участие, за наем, за
съвместна дейност, обезпечаване на вземания
и сключване на договори за кредити, отнасящи
се до обекта.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация сключването на приватизационната сделка
за обекта.
Председател:
Е. Герджиков
2570
РЕШЕНИЕ № 175
от 26 март 2015 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК и чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА Столичният общински съвет
реши:
1. Открива процеду ра за приватизация и
определя метод за извършване на приватизация
чрез публичен търг за следния обект: сграда с
идентификатор 68134.4083.127.5, София, ж.к. Младост 1А, до бл. 523, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Младост“, с АОС № 2076
от 21.11.2014 г., със съответното право на строеж.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обекта, сключването на договори за дялово участие, за наем, за
съвместна дейност, обезпечаване на вземания
и сключване на договори за кредити, отнасящи
се до обекта.
3. Възлага на главния изпълнителен директор на Столичната общинска агенция за приватизация сключването на приватизационната
сделка за обекта.
Председател:
Е. Герджиков
2571

РЕШЕНИЕ № 176
от 26 март 2015 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 1 и 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
№ 2, София, ж.к. Христо Смирненски, бл. 32А,
ет. 1, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Слатина“, с АОС № 01610 от 3.08.2012 г.
и АОС № 1659 от 9.12.2014 г., и магазин № 2,
намиращ се в София, ж.к. Христо Смирненски,
бл. 33, ет. 1, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Слатина“, с АОС № 1660 от
10.12.2014 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
2572
РЕШЕНИЕ № 177
от 26 март 2015 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК и чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА Столичният общински съвет
реши:
1. Открива процедура за приватизация и
определ я метод за извършване на приватизация чрез публичен търг за следния обект:
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
68134.4082.6281.1.1 (помещение към трафопост),
София, ж.к. Младост 1, до бл. 61, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Младост“,
с АОС № 2064 от 23.10.2014 г., със съответното
право на строеж.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обекта, сключването на договори за дялово участие, за наем, за
съвместна дейност, обезпечаване на вземания
и сключване на договори за кредити, отнасящи
се до обекта.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация сключването на приватизационната сделка
за обекта.
Председател:
Е. Герджиков
2573
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СТОЛИЧНА ОБЩИНСК А АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1707
от 3 април 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 № 106 от
26.02.2015 г. на Столични я общинск и съвет
Надзорни ят съвет на Столичната общинска
агенция за приватизация реши:
1. На 18.05.2015 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 самостоятелен обект
в сграда с идентификатор 02659.2193.849.1.8,
гр. Банк я, ул. А лександър Стамболийски 30,
общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Банкя“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 180 000 лв. (Сделката не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 18 000 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 14.05.2015 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръж ната документаци я – 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
2574

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
РЕШЕНИЕ № 1343
от 26 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Берковица, реши:
1. Одобрява ПУП за ПИ 03928.24.20 (проектен
03928.24.53) по кадастрална карта, местност Еврейски гробища, землище гр. Берковица, с отреждане „За жилищно строителство – ООД – къща
за гости“.
2. Одобря ва П У П – парцеларен п ла н за
прокарване на кабелна линия НН (ниско напрежение) с кабел САВТ от трафопост ТП № 4
гр. Берковица до поземлен имот № 03928.24.20

ВЕСТНИК
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(п роек т ен П И 0392 8.2 4.53) по к а дас т ра л на
карта, местност Еврейски гробища, землище
гр. Берковица.
3. Възлага на кмета на община Берковица да
проведе процедурите по ЗУТ и ЗОС.
Председател:
Ю. Иванов
2554
РЕШЕНИЕ № 1345
от 26 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Берковица, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план (ПУП)
за ПИ 03928.119.11 с площ 133 573 кв. м в местност
Калето, гр. Берковица, който се преотрежда „За
парк „Калето“.
2. Възлага на кмета на община Берковица да
проведе процедурите по ЗУТ и ЗОС.

2555

Председател:
Ю. Иванов

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
РЕШЕНИЕ № 668
от 24 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 637 по протокол
№ 52 от 20.01.2015 г. на Общинския съвет – гр. Велики Преслав, разгледан и приет с протокол
№ 3 от 9.03.2015 г. на заседание на Общинския
експертен съвет, Общинският съвет – гр. Велики
Преслав, реши:
1. Одо б р я в а и з р аб о т ен и я и с ъ г л а с у в а н
ПУП – ПП (парцеларен план и специализирана
план-схема към него) за изграждане на обект:
„Външно ел. захранване“ до имот с идентификатор
№ 58222.495.1424, представляващ УПИ I-1152, 1153,
кв. 84 по плана на гр. Велики Преслав, община
Велики Преслав, преминаващи през следния имот,
общинска публична собственост:
– от ТП „Циментови“ – кабелна лини я с
дължина 150 м, положена в изкоп по десния
банкет на общински полски път с идентификатор
№ 58222.460.6, местност Илчова бахча, с обща
площ на ограничение (сервитут на ел. кабел) – 601
кв. м, съгласно проекта, отразено в регистъра на
засегнатите имоти.
2. Възлага на кмета на общината да изпълни
процедурите на чл. 210 и 211 ЗУТ.

2605

Председател:
Ж. Железов

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
РЕШЕНИЕ № 47
от 26 февруари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 44, ал. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 80, ал. 2 и
чл. 81, ал. 1 ЗУТ и изискванията на Наредба № 2 от
2004 г. за планиране и проектиране на комуника-

С Т Р.
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ционно-транспортните системи на урбанизираните
територии на министъра на регионалното развитие и благоустройството и становище на главния
архитект Общинският съвет – Велинград, реши:
Одобрява ПУП – план за регулация на улици с
ос. т. 68-116-117а-118 и ос. т. 116-127 между квартали
8 и 11 по плана на с. Юндола, като се намаляват ширините на улиците от 10 и 8 м на 6 м по
съществуващия на място път. По този начин се
изменя и дворищната регулация на УПИ I-92, II-91,
Х-293 и III-95, ХI-95, IV-96 в кв. 11, XI-85 и ХV-85
в кв. 12 и УПИ I-9, ХVI-90, ХV-89, ХIV-88, XIII-87,
XII-86, ХI-304 и Х-84 в кв. 8, които се уширяват
до новопроектираните улици.
Възлага изпълнението на решението на кмета
на община Велинград.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура
и водоснабдяване.
Председател:
Д. Кехайова
2619

ОБЩИНА „РОДОПИ“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 99
от 26 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП на трасе за обект: „Проектиране на трасе за външно електроснабдяване
за УПИ I-040168 – жилищно строителство, II040168 – жилищно строителство, III-040168 –
жилищно строителство, IV-040168 – жилищно строителство, V-040168 – жилищно строителство, VI040168 – жилищно строителство, VII-040168 – жилищно строителство“.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Пловдив, чрез кмета на
община „Родопи“.
За председател:
Г. Ташев
2606
РЕШЕНИЕ № 100
от 26 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с § 124, ал. 1 ЗИДЗУТ
(ДВ, бр. 82 от 2012 г.) Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП на трасе за кабелно ел.
захранване на УПИ I-020384 – общественообслужваща дейност и офиси, II-020384 – складова база
за селскостопанска продукция и ремонт на селскостопанска техника, представляващи земеделска
земя за процедура по промяна на предназначението
съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Пловдив, чрез кмета на
община „Родопи“.
За председател:
Г. Ташев
2607
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РЕШЕНИЕ № 101
от 26 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП на трасета за електроснабдяване и водоснабдяване на УПИ 001095I – жилищно застрояване, 001095-II – жилищно
застрояване, 001095-III – жилищно застрояване,
приет с Решение № 25, протокол № 16 от 2014 г.
на ЕСУТ при Община „Родопи“ – Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.

2608

За председател:
Г. Ташев

РЕШЕНИЕ № 102
от 26 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП на трасета за УПИ
І-019226 – производствена и обслужваща дейност
(дърводелска работилница), приет с Решение № 7,
протокол № 15 от 2014 г. на ЕСУТ при Община
„Родопи“ – Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.

2609

За председател:
Г. Ташев

ОБЩИНА РАДНЕВО
РЕШЕНИЕ № 934
от 26 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 2, т. 1 и 2
ЗУТ Общинският съвет – гр. Раднево, одобрява
ПУП – план за регулация на УПИ I-103 в кв. 141,
УПИ ХIV-188 в кв. 144 и улица с о.т. 1598-15991600 по плана на гр. Раднево, община Раднево,
област Стара Загора.

2620

Председател:
Ж. Богданов

ОБЩИНА РАЗГРАД
РЕШЕНИЕ № 771
от 24 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3
ЗУТ и Решение № КЗЗ-02 от 22.01.2015 г., т. 37,
на Комисията за земеделските земи – София,
във връзка с § 124, ал. 1 ПЗРЗИДЗУТ (в сила от
26.11.2012 г.) Общинският съвет – Разград, реши:
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Одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване за обект: „Кравеферма за 25 крави“
в поземлен имот с № 021296 – земеделска земя
в м. Ясак в землището на с. Ясеновец, община
Разград, собственост на Ридван Мехмед Исмаил,
съгласно приложения проект.
Решението подлежи на оспорване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Разград.

на тази част от главен канализационен клон 1
е с дължина 240 м, преминава през имот – публична общинска собственост, с идентификатор
68080.150.528 – местен път, и ПИ с идентификатор
68080.130.22 – частна собственост.
На основание чл. 215, ал. 4, изречение 2 ЗУТ
решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Сопот пред Административния
съд – Пловдив.

Председател:
М. Цанева

Председател:
М. Кацарова

2616

2546

ОБЩИНА СОПОТ
РЕШЕНИЕ № 278
от 26 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 2 и ал. 1, т. 8 и 11
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 109,
ал. 1, т. 3 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Сопот, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура (извън границите на
урбанизираната територия) – Отливен канал 1 и
Главен канализационен клон 7, за обект: „Реконструкция и модернизация на канализационната
мрежа, подмяна на амортизираната водопреносна
мрежа на гр. Сопот“, съгласно приложение 1.
Трасето на отливния канал е с дължина 977 м и
част от главен клон 7 с дължина 6 м, преминава
през имоти – публична общинска собственост, с
идентификатори 68080.503.9146 – второстепенна
улица, 68080.100.337, 68080.100.132, 68080.98.532,
68080.98.526, 68080.98.501, 68080.130.583 – местни
пътища, ПИ с идентификатор 68080.98.329 – гори и
храсти в земеделска земя, и държавна частна собственост с идентификатори 68080.98.596 – друг вид
дървопроизводителна гора, и ПИ 68080.98.332 – за
друг вид водно течение, водна площ, съоръжение.
На основание чл. 215, ал. 4, изречение 2 ЗУТ
решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Сопот пред Административния
съд – Пловдив.

2545

Председател:
М. Кацарова

РЕШЕНИЕ № 279
от 26 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 2 и ал. 1, т. 8 и 11
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 109,
ал. 1, т. 3 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Сопот, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура (извън границите на урбанизираната територия) – Главен канализационен
клон 1 (югозападна част), за обект: „Реконструкция
и модернизация на канализационната мрежа,
подмяна на амортизираната водопреносна мрежа
на гр. Сопот“, съгласно приложение 1. Трасето

РЕШЕНИЕ № 280
от 26 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 2 и ал. 1, т. 8 и 11
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 109,
ал. 1, т. 3 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Сопот, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура (извън границите на урбанизираната територия) – Главен канализационен
клон 1 (северна част), за обект: „Реконструкция
и модернизация на канализационната мрежа,
подмяна на амортизираната водопреносна мрежа
на гр. Сопот“, съгласно приложение 1. Трасето
на тази част от главен канализационен клон 1 е
с дължина 662 м, преминава през имоти – публична общинска собственост, с идентификатори
68080.174.263 и 68080.259.263 – местни пътища.
На основание чл. 215, ал. 4, изречение 2 ЗУТ
решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Сопот пред Административния
съд – Пловдив.

2547

Председател:
М. Кацарова

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 1752
от 26 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата
инфраструктура – кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване за ПИ № 038019 от КВС на
землище с. Ракитница, община Стара Загора, с
обща дължина на кабела 510 м“, за нуждите на
„Александра естейт“ – ООД.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

2621

Председател:
Е. Христов

С Т Р.
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РЕШЕНИЕ № 1765
от 26 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе за обект: „Външно ел.
захранване за ПИ № 069011 от КВС на местност
Гераня, землище с. Лозен, община Стара Загора,
с обща дължина на кабела 250 м“, за нуждите на
Пламен Иванов Пенев.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Е. Христов
2622
РЕШЕНИЕ № 1767
от 26 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Транспортен достъп от
ПИ с идентификатор 68850.117.443 до ПИ с идентификатор 68850.117.16 от кадастралната карта на
землище гр. Стара Загора с обща площ 219,48 кв.
м“, за нуждите на „Трак“ – ЕООД, Стара Загора.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Е. Христов
2623
РЕШЕНИЕ № 1768
от 26 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе за обект: „Външно ел.
захранване за ПИ № 017031 от КВС на местност
Люляката в землището на с. Лясково, община
Стара Загора, с обща дължина на кабела 373 м“,
за нуждите на „Чакалов“ – ЕООД.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Е. Христов
2624
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ОБЩИНА „ТУНДЖ А“ – ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № 788
от 26 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 и 9 ЗУТ Общинският съвет „Тунджа“ – Ямбол, реши:
1. Приема доклад за изпълнение на общия
устройствен план на община „Тунджа“ за 2014 г.
2. Одобрява частично изменение на общия
устройствен план на община „Тунджа“.
Председател:
Н. Славова
2615

ОБЩИНА С. ЛЕСИЧОВО,
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 793
от 26 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № V,
протокол № 3 от 4.09.2014 г. на Общинския експертен съвет – с. Лесичово, Решение № РД-10-1
от 13.02.2015 г. за промяна предназначението
на земеделските земи за неземеделски нужди и
утвърждаване на площадки и трасета за проектиране от комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ
Общинският съвет – с. Лесичово, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план на трасета
на електропровод и водопровод, преминаващи
през имот № 1710 – полски път, местност Лъката,
собственост на Община Лесичово, необходими за
захранване на поземлен имот № 601035, местност
Лъката, землище с. Лесичово, община Лесичово.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване от заинтересованите лица по реда на АПК.
Председател:
К. Пунтев
2617
8. – Тех ни ческ и ят у ниверси те т – Софи я,
обявява конкурси за: доцент по професионално направление 4.5. Математика, специалност
„Алгебра“ – един към катедра „Алгебра и геометрия“ – ФПМИ; главни асистенти по: професионално направление 5.1. Машинно инженерство,
специалност „Материалознание и технология на
машиностроителните материали“ – един към
катедра „Материа лознание и технологи я на
материалите“ – МТФ; професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност
„Теорет и чна механика“ – един к ъм катед ра
„Механика“ – ФТ; професионално направление
5.2. Електротехника, електроника и автоматика,
специалност „Автоматизация на инженерния
труд и системи за автоматизирано проектиране“ – един към катедра „Микроелектроника“ – ФЕТТ; професионално направление 4.5.
Математика, специалност „Математика“ – един
към катедра „Алгебра и геометрия“ – ФПМИ,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в Техническия
университет – София, в съответните факултет-
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ни канцеларии: ФПМИ – кабинет 2228а, тел.
965-33-79; МТФ – кабинет 3230, тел. 965-22-82;
ФТ – кабинет 9108, тел. 965-25-62; ФЕТТ – кабинет 1332а, тел. 965-22-20.
2595
7. – Нов български университет, София, обявява конкурси за: професор в област на висше
образование 4. Природни науки, математика
и информатика, професионално направление
4.5. Математика; главни асистенти в област на
висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.4.
Социални дейности – един; в област на висше
образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.7. Архитектура, строителство и
геодезия (промени на функциите на сградите,
рехабилитация и социализация) – един, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в НБУ, ул. Монтевидео 21, отдел „Персонал“, офис 215, тел.:
8110235, 8110215.
2551
34. – Националният военен университет „Васил Левски“, Велико Търново, обявява конкурс за
заемане на академична длъжност главен асистент
в област на висшето образование 9. Сигурност
и отбрана, професионално направление 9.2.
Военно дело, по научни специалности 05.12.01
Организация и управление на въоръжените сили
(по учебните дисциплини: „Тактика на полевата
артилерия“ и „Артилерийска стрелба и управление огъня на артилерийските подразделения“),
за военнослужещ в катедра „Организация и
управление на тактическите подразделения от
полева артилерия“ във факултет „Артилерия,
ПВО и КИС“ на НВУ „Васил Левски“. Изисквания към кандидатите: подполковник или майор
(с изпълнени условия по чл. 21 от Правилника
за прилагане на ЗОВС на РБ) с код на длъжността 3142 9001; майор (капитан с изпълнени
условия по чл. 21 във връзка с чл. 33, ал. 2 от
Правилника за прилагане на ЗОВС на РБ) с
код на длъжността 3131 9026, ВОС – 1501, 2201,
2211, 2221, 2231, 2301, 2311, 5101 или 6901; да
са придобили образователна и научна степен
„доктор“; да владеят английски или френски
език на ниво не по-ниско от 2-2-2-2 по STANAG
6001; да притежават разрешение за достъп до
класифицирана информация с ниво не по-ниско
от „Секретно“ (кандидатите, които нямат такова
разрешение, следва да отговарят на изискванията на чл. 40, ал. 1 от Закона за защита на
класифицираната информация). Документите да
отговарят на изискванията на Заповед № ОХ602 от 19.07.2011 г. на министъра на отбраната и
Заповед № ОХ-214 от 26.03.2015 г. на министъра
на отбраната. Заповедите са обявени на сайта на
Министерството на отбраната. Срок за подаване
на документите – 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в регистратурата на университета, Велико Търново,
бул. България 76, тел. за контакти: 062/618832.
2553
52. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за професор по 03.01.53 Социална
медицина и организация на здравеопазването
и фармацията в катедра „Общественоздравни
науки“ към факултет „Обществено здраве“ със
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срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – Медицински
у н и верси т ет – П левен, ул. К л. Ох ри дск и 1,
ректорат, ет. 1, научен секретар, стая 139, тел.
064/884-172.
2593
608. – Висшето строително училище „Любен
Каравелов“ – София, обявява конкурси за докторанти за учебната 2014/2015 г. в професионално
направление 5.7. Архитектура, строителство и
геодезия по следните научни специалности:
№
по
ред

Научна специалност

Задочна
форма

1.

Строителна механика, съпротивление на материалите

2

2.

Технология и механизация на
строителното производство

1

3.

Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство

2

4.

Архитектура на сгради, конструкции, съоръжения и детайли

1

5.

Теория и история на архитектурата

1

Опазване, реставрация и документация на паметници на архи1
тектурата
Срок за подаване на документи – 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“, във
ВСУ „Л. Каравелов“, ул. Суходолска 175, тел.:
8029158, 8029160, 8029161, 8029190.
2594
288. – Институтът по микробиология „Стефан Ангелов“ при БАН – София, обявява конкурс
за главен асистент по шифър 4.3, направление
„Биолог и ческ и нау к и“, нау чна спец иа лност
01.06.12 Микробиология, за нуждите на Департамент по приложна микробиология (лаборатория
„Естремофилни бактерии“) със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в института, София 1113, ул. Акад. Г.
Бончев, бл. 26, тел. 979-63-56.
2586
673. – Институтът за ядрени изследвания и
ядрена енергетика при БАН – София, обявява
конкурси за главни асистенти по: професионално направление 4.1. Физически науки (Физика
на високите енергии и елементарните частици) – един; професионално направление 4.1. Физически науки (Физика на ускорителите) – един;
професионално направление 4.1. Физическ и
нау к и (Пози т рон на спек т роскоп и я) – ед и н;
професионално направление 4.1. Физическ и
науки (Неутронно физични изследвания) – един;
професионално направление 4.1. Физическ и
науки (Неутронен и гама пренос в реакторни
системи) – един; професионално направление
4.1. Физически науки (Моделиране на процеси
в ядрените реактори) – един; професионално
направление 5.4. Енергетика (Методи за оценка
и анализ на безопасността на изследователски
ядрени реактори) – един, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – София, бул. Цариградско шосе
72, тел.: (02) 979-59-82 и (02) 979-51-56.
2626
6.
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24. – И нс т и т у т ът з а л и т ерат у ра към
БАН – София, обявява конкурс за професор
в професионално направление 2.1. Филология,
научна специалност Българска литература (Възрожденска литература) със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
канцеларията на института, бул. Шипченски
проход 52, бл. 17, ет. 7, стая 704, тел. 02/971-70-56.
2628
6. – Геологическият институт при БАН – София, обявява конкурси за: професор по професионално направление 4.4. Науки за земята,
специалност „Инженерна геология“ – един за
нуждите на секция „Инженерна геодинамика“;
доцент по професионално направление 4.4. Науки
за земята, специалност „Геохимия“ – един за
нуждите на секция „Геохимия и петрология“; главен асистент по професионално направление 4.4.
Науки за земята, специалност „Геохимия“ – един
за нуждите на секция „Геохимия и петрология“,
всички със срок за подаване на документите
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Кандидатите могат да подават заявления
и документи в канцеларията на Геологическия
институт при БАН, София, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 24, стая № 205, за справки тел. 02/979-22-88.
2629
54. – Кирило-Методиевският научен център
при БАН – София, обявява конкурс за главен
асистент в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност „Теория и история
на литературата“ (Кирилометодиевистика) за
нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори
и традиции“ със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи и справки – в
канцеларията на К ирило-Методиевския научен център при БАН, ул. Московска 13, ет. 2,
тел. 02/987-02-61.
2552
69. – Медицинският институт при Министерството на вътрешните работи на основание
Заповед № 897 от 8.04.2015 г. на директора на
МИ – МВР, обявява конк у рс за заемане на
академична длъжност професор по научната
специалност 03.01.36. Ото-рино-ларингология в
област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, научна област „Медицински науки“,
професионално направление 7.1. Медицина, в
Отделение по очни болести – Хирургичен профил
на МБАЛ – ЦКБ, в София към Лечебни заведения за болнична помощ със срок за подаване на
документите по чл. 3, ал. 2 ЗРАСРБ 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“, считано от
деня, следващ обнародването на обявата. Подробна информация за конкурса и за необходимите
документи за участие се съдържат в Заповед
№ 897 от 8.04.2015 г. за обявяване на конкурса и
могат да се получат от сектор „Човешки ресурси“
при Медицинския институт – МВР – София 1606,
бул. Ген. Михаил Скобелев 79, всеки работен ден
от 8 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч., тел. за справки:
982-15-96 и 982-14-60.
2627
177. – Институтът по зеленчукови култури
„Марица“ – Пловдив, към Селскостопанската
академия – София, обявява конкурс за академичната длъжност доцент в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност
„Зеленчукопроизводство“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справ-
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ки и документи – в института, Пловдив 4003,
ул. Брезовско шосе 32, тел. 032/952-296.
2596
6. – Община Велинград съобщава, че на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ е изработен подробен
устройствен план – парцеларен план за трасе на
водопровод за обект „Реконструкция, ремонт и
подмяна на съществуващ довеждащ водопровод
„Джаферица – канал Джаферица“ на км 4+500
до с. Юндола, с. Света Петка, с. Пашови и махали, всичките в община Велинград. Проектът
се намира в стая № 2 (отдел „КРЗП“) на Община Велинград. Заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения по проекта в
едномесечен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ пред кмета на община
Велинград.
2625
19. – Община Видин на основание чл. 128,
ал. 1 и 10 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) по чл. 16 и 17
ЗУТ за „Северна промишлена зона – разширение“, Видин. Проектът е частично преработен и
процедурата по чл. 128, ал. 1 ЗУТ се провежда
отново за частта от плана, която е преработена – разделен на две части, както следва: а) част
І – подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ по чл. 17 ЗУТ);
б) част ІІ – подробен устройствен план – план
з а р ег у л а ц и я и з ас т р оя в а не (П У П – П РЗ)
по чл. 16 ЗУТ. Уважават се възраженията за
ПИ с идентификатори 10971.74.29; 10971.74.12;
10971.512.102. Заинтересуваните лица могат да
разгледат документацията всеки работен ден
в стая 9, ет. 4, в административната сграда на
Община Видин. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в законоустановения едномесечен 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.
2575
160. – Община гр. Долни чифлик, област Варна, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава
на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131
ЗУТ, че Общинският експертен съвет по устройство на територията при Община Долни чифлик
с Решение № 4 от протокол № 2 от 26.03.2015 г.
е приел проект на ПУП – парцеларен план за
трасето на кабелна линия 20 kV за захранване
на трафопост в УПИ ХХI-001101, 238003 по КВС
на с. Шкорпиловци. Проектът се съхранява в
отдел „УТТТ“ при Община Долни чифлик. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
в общинската администрация, Долни чифлик.
2635
13. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план на
газопровод с работно налягане 0,5 МРа за газоснабдяване на: поземлен имот (ПИ) № 080019 с
дължина около 175 м, преминаващ през ПИ – за
селскостопански, горски, ведомствени пътища – № 000054 и № 000436, в местност Големите
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ливади, землище Казанлък, ЕК АТТЕ 35167; ПИ
№ 023009 с дължина около 117 м, преминаващ
през ПИ № 000314 – напоителен канал, частна
общинска собственост, местност Армагански път,
землище Казанлък, и през ПИ № 000172 – селскостопански, горски, ведомствен път, землище
Бузовград, ЕК АТТЕ 706848. В едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да разгледат проекта
в стая 11 на Община Казанлък и да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта.
2661
5. – Община Кюстендил на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява на всички заинтересувани
лица, че е изготвен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за
определяне на трасе за изграждане на II етап на
външната канализация на с. Шишковци, община
Кюстендил, попадаща в терен извън регулационния план, и преминаващо през ПИ № 0.209,
0.140, 0.159, 0.186 и 0.85, землище с. Шишковци,
ЕК АТТЕ 83354, от картата на възстановената
собственост (КВС). Възложител на проекта е
Община Кюстендил. В едномесечен срок от
обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по ПУП – ПП до общинската администрация.
2639
10. – Община Пловдив на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – план-схема – „Топлофикация“, за обект: „Разпределителен топлопровод
за топлоснабдяване на обект в кв. 1 по плана
„ВСИ – МО“ – Пловдив. План-схемата е изложена за запознаване в сградата на Община
Пловдив на пл. Централен 1, стая 7а, ет. 8. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до администрацията на
Община Пловдив.
2636
11. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Изграждане на кабел
0,4 kV за захранване на помпа за поливане в
ПИ 57491.16.591 по КК на гр. Поморие“, и сервитут, преминаващи през поземлени имоти: ПИ
57491.16.539 – селскостопански път (общинска
публична собственост), ПИ 57491.16.547 – местен
път (общинска публична собственост), и ПИ
57491.16.560 – селскостопански път (общинска
публична собственост). Проектът за ПУП – ПП
е изложен в сградата на Община Поморие,
ул. Солна 5. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения по проекта до Община Поморие в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
2637
12. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект
за подробен уст ройствен план – парцеларен
план за определяне на трасе на техническата
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инфраструктура за обект: „Водопроводна и канализационна схема за ПИ 57491.16.591 и ПИ
57491.16.593 по КК на гр. Поморие“, и сервитут, преминаващи през поземлени имоти: ПИ
57491.16.547 – местен път (общинска публична
собственост), и 57491.16.560 – селскостопански
път (общинска публична собственост). Проектът
за ПУП – ПП е изложен в сградата на Община
Поморие, ул. Солна 5. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по проекта до Община
Поморие в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
2638
11. – Община Разград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект
за подробен уст ройствен план – парцеларен
план – трасе за водоснабдяване на имот с идентификатор 61710.53.14, собственост на „Стенли – ВП“ – ЕООД. Трасето на водопровода е с
обща дължина около 320 м и преминава през
общински полски път с идентификатор 61710.53.10
по кадастралната карта на землище Разград.
Проектът се намира в стая 202 на Община Разград. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен
срок от датата на обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до кмета на
община Разград.
2618
79. – Община гр. Съединение, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за частично изменение на
ПУП – ПР за част от кв. 39, кв. 40 и кв. 42 – нов
за У П И: І – Т КЗС, І І – Т КЗС, І І І – Т КЗС,
ІV – ТКЗС, V – ТКЗС, VІ – ТКЗС, VІІ – ТКЗС,
VІІІ – ТКЗС, ІХ – ТКЗС, Х – ТКЗС по плана на
с. Любен, община Съединение. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ на обявлението.
2640

С ЪД И Л И Щ А
С о фи йс к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 17, ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф.д.
№ 478/2008 г. за политическа партия „Българска нова демокрация“, както следва: заличава
досегашните седалище и адрес на управление;
вписва ново седалище и адрес на управление на
политическа партия „Българска нова демокрация“: гр. София, п.к. 1614, район „Овча купел“,
бул. Никола Петков 143А, вх. Д, ап. 20; вписва
изменения в устава на политическа партия „Българска нова демокрация“, приети на проведения
на 2.04.2011 г. II редовен конгрес на партията;
заличава досегашния състав на Централния
изпълнителен съвет на политическа парти я
„Българска нова демокрация“; вписва следния
състав на Централен изпълнителен съвет: Васимир Иванов Радулов – председател, Атанас
Д и м и т р ов Щер ев – за ме с т н и к-п р едс едат е л,
Борислав Любенов Великов – заместник-председател, Стефан Атанасов Минков – заместникпредседател, Валери Тимов Георгиев – органи-
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зационен секретар, Димо Петров Боев, Иван
Милчев Димитров, Йордан Костадинов Тошев,
Камелия Филипова Мирчева-Димитрова, Константин Генчев Генчев, Кръстанка Атанасова
Шаклиян, Николай Аврамов Свинаров, Слав
Радев Едрев, Снежана Николова Донева, София
Петрова Захариева; заличава досегашния състав
на Контролния съвет на политическа партия
„Българска нова демокрация“; вписва следния
състав на Контролен съвет: Антон Тошков Мерсинков, Валери Любенов Стоичков, Йордан Цонев Атанасов, Николай Георгиев Спасов, Тодор
Иванов Джамбов. Партията се представлява от
председателя Васимир Иванов Радулов.
2706

ПОК А Н И И С Ъ ОБЩ Е Н И Я
1. – Управителният съвет на Българо-унгарската търговска камара, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо
с ъбра н ие на ч ленове т е на сд ру жен ие т о на
2.06.2015 г. в 15 ч. в сградата на Посолството
на Унгария, София, ул. 6 септември 57, при
следния дневен ред: 1. отчет на дейността за
периода 2013 – 2014 г.; 2. финансов отчет за периода 2013 – 2014 г.; 3. избор на ръководство; 4.
приемане на програмата и бюджета за 2015 г.;
5. разни. При липса на кворум и на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в
16 ч. на същото място и при същия дневен ред.
2682
7. – Уп р а в и т е л н и я т с ъ в е т н а С п о р т е н
к л у б „ А да п т и ра на физи ческ а а кт и внос т и
спор т – НСА“, Софи я, на основа н ие ч л. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на клуба на
2.06.2015 г. в 11 ч. в София, район „Люлин“,
ж.к. Люлин, бл. 986, вх. А, ет. 8, ап. 23, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността през
2014 г.; 2. отчет за финансовата 2014 г.; 3. разни.
2683
1. – Управителният съвет на ФК „Академик – София – Гео Милев“, София, на основание
чл. 35, ал. 2 от устава на сдружението и чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на
сдружението на 10.06.2015 г. в 13 ч. в София,
район „Слатина“, кв. Гео Милев, СК „Академик“ – К луб Часовника, при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността
на сдружението през 2014 г.; 2. финансов отчет
на сдружението за 2014 г.; 3. промяна на устава
на сдружението; 4. избор на членове на управителния съвет на сдружението; 5. разни. 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.
2674
3. – Уп ра ви те л н и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Институт за насърчаване на професионалното
образование и обучение“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на сдружението на 15.06.2015 г. в
13 ч. в София, район „Лозенец“, Бизнес център
„Витоша“, ул. Черни връх 47, ет. 2, стая 18, при
следния дневен ред: 1. промяна на седалището и адреса на управление на сдружението; 2.
приемане на правила и ред за осъществяване
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на общест венополезна дейност и см яна на
статута на сдружението в обществена полза;
3. приемане на Десислава Милкова Христова,
Велина Иванова Йорданова, Кирил Богомилов
Гьолев и Галина Ивова Атанасова за членове
на сдружението; 4. освобождаване на Петя Телманова Коритарова като заместник-председател
на УС и освобождаването є от отговорност за
действията є като заместник-председател на
УС на сдружението; 5. избор на нов заместникпредседател на УС; 6. освобождаване на Петя
Телманова Коритарова като член на УС; 7. избор
на нов член на УС; 8. освобождаване на Петя
Телманова Коритарова като член на сдружението; 9. промяна в начина на представителство;
10. приемане на нов устав на сдру жението,
отразяващ промените по предходните точки от
дневния ред. Регистрацията на членовете ще
се извършва от 12 ч. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 14 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
2712
4. – Управителният съвет на Националното научно-техническо дружество по дефектоскопия, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 16.06.2015 г. в 17 ч.
в залата на Школата на Българския червен
кръст – Созопол, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на ННТДД; 2. изменение
и допълнение към устава на дружеството; 3.
приемане на нови индивидуални и колективни
членове; 4. утвърждаване на нови клонове; 5.
план и бюджет за 2015 г.; 6. утвърждаване на
участието на ННТДД в сдружения и организации; 7. избор на нов управителен съвет на
дружеството; 8. избор на управители на клоновете; 9. утвърждаване на размера на членския
внос за 2015 г.
2675
36. – Управителният съвет на Българската
камара на химическата промишленост, София,
на основание чл. 9, ал. 3, 4 и 5 от устава и чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 18.06.2015 г.
в 14 ч. в София в зала „Централ“ на хотел
„Фору м“ – Софи я, бул. Цар Борис III № 41,
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на
управителния съвет за дейността на Българската камара на химическата промишленост за
периода юни 2014 г. – юни 2015 г.; 2. отчетен
доклад на контролния съвет за приходите и
разходите на БК ХП за 2014 г.; 3. избор на нов
управителен съвет на БК ХП, контролен съвет
и председател на БК ХП; 4. приемане на план
за работа на БК ХП за 2015 – 2016 г., бюджет
на камарата и определяне на размера на членския внос; 5. други. Материалите, свързани с
дневния ред на събранието, са на разположение
в офиса на камарата в София 1309, бул. А л.
Стамболийски 205, ет. 8, стая 811. Поканват се
представители на всички членове или писмено
упълномощени от тях лица да вземат участие
в общото събрание. При липса на кворум на
основание чл. 9, ал. 6 от устава на камарата и
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един
час по-късно – от 15 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
2681
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14. – Управителният съвет на Синдиката на
локомотивния персонал в България (СЛПБ),
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание със статут на конференция на
23.06.2015 г. в 12 ч. в София, бул. Княгиня МарияЛуиза 114А, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчета на управителния съвет за дейността
на СЛПБ през 2014 г.; 2. приемане на отчет на
финансово-контролната комисия за финансовата 2014 г.; 3. приемане на годишния финансов
отчет за 2014 г.; 4. приемане на изменения и
допълнения в устава на СЛПБ; 5. избиране и
освобождаване, включително освобождаване от
отговорност на членове на управителния съвет
и ФКК; 6. приемане на основните насоки и
програми за дейността на СЛПБ през 2015 г. и
следващите; 7. обсъждане и приемане на щата
и бюджета на СЛПБ за настоящата година; 8.
приемане на проекти за колективни трудови
договори и споразумения; 9. приемане на мерки
и форми за провеждане на ефективни синдикални действия; 10. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
отложи с един час и ще се проведе на същото
място, при същия дневен ред и ще бъде редовно,
колкото и членове да се явят.
2685
27. – Управителният съвет на сдружение
„SOS Детски селища България“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 14
от устава на сдружението и решение на УС от
4.02.2015 г. свиква двадесет и петото редовно
общо събрание на сдружението на 25.06.2015 г.
в 15 ч. в сградата на Представителството на
Европейската ком иси я в Бъ л гари я с а д рес
София, ул. Раковски 124, при следния дневен
ред: 1. приемане на дневния ред на заседанието; 2. приемане на протокола от двадесет и
четвъртото общо събрание на сдружението; 3.
приемане на годишния отчет за дейността на
сдружение „SOS Детски селища България“ през
2014 г. и основните насоки в дейността през
2015 г.; 4. приемане на доклада от финансовия одит и заверения от одиторите – „КПМГ
България“ – ООД, годишен счетоводен отчет
за 2014 г.; 5. избор на независима одиторска
фирма за извършване на одита на сдружението
за финансовата 2015 г.; 6. приемане на бюджета
на сдружението за 2015 г.; 7. промени в състава
на общото събрание на сдружение „SOS Детски
селища България“; 8. разни. Писмените материали по дневния ред ще бъдат на разположение
на членовете на общото събрание в офиса на
сдружението от датата на обнародване на поканата в „Държавен вестник“. Регистрацията на
членовете на общото събрание ще се извърши
от 14,30 ч. в деня на събранието. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 15
от устава на сдружението общото събрание ще
се проведе същия ден в 16 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
2656
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Обществен център за у рбанизъм и околна среда“ – Благоевград, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и т. 6 от устава на
сдружението свиква общо събрание на члено-
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вете на сдружението на 16.06.2015 г. в 11 ч. в
Благоевград, ул. Марица 2, ап. 52, при следния
дневен ред: 1. промяна на органите на управление на сдружението; 2. промяна в броя на
състава на управителния съвет; 3. избор на
членове на управителния съвет; 4. прекратяване на членството в сдружението на негови
членове; 5. промяна на адреса на сдружението;
6. приемане на променен устав. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе в 12 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
2698
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Гражданско сдружение Заедно за Божурище“ – гр. Божурище, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
5.06.2015 г. в 12 ч. в големия салон на Народно
читалище „Христо Ботев 1934“ – Божурище, при
следния дневен ред: 1. приема финансовия отчет
на „Гражданско сдружение Заедно за Божурище“
за 2014 г.; 2. приема проектобюджет за 2015 г.;
3. приема доклад за дейността на „Гражданско
сдружение Заедно за Божурище“ за 2014 г.; 4.
приема програма за дейността на сдружението
за 2015 г.; 5. приема решение за определяне
размера и сроковете за внасяне на годишния
членски внос за 2015 г.; 6. продължаване мандата на управителния съвет на „Гражданско
сдружение Заедно за Божурище“ с 5 години; 7.
предлага кандидат и дава съгласие за подкрепа
на кандидатури за кмет на община, кметове
на кметства и общински съветници на местните избори 2015 – 2020 г.; 8. разни. Поканват
се членовете на сдружение с нестопанска цел
„Гражданско сдружение Заедно за Божурище“
или у пълномощени техни представители да
присъстват на събранието. Регистрацията на
присъстващите – 11 ч. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 13 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
2655
20. – Управителният съвет на сдружение
„Спортен к луб Ча-на“, Велико Търново, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ по собствена инициатива свиква общо събрание на сдружението
на 10.06.2015 г. в 13 ч. във Велико Търново на
адрес: ул. Пейо Яворов 34, вх. А, ап. 3, при
следния дневен ред: 1. избор на нов управителен съвет и председател на сдружението за
срок 5 години; 2. п редложение за п ром яна
на чл. 10, ал. 6 от устава на сдружението; 3.
предложение за промяна на настоящия адрес
на управление на сдружението. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе един час по-късно на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на явилите се членове.
2702
12. – Управителният съвет на Спортен клуб
„А хрида – МВР – Кърджали“, Кърджали, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на спортния клуб на 1.06.2015 г. в
10 ч. в Кърджали, бул. България 39, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на Спортен клуб
„А хрида – МВР – Кърджали“ за 2013 и 2014 г.;
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2. освобождаване на членовете на управителния
съвет и на председателя на управителния съвет;
3. освобождаване на членовете на контролния
съвет и на председателя на контролния съвет;
4. избор на нови членове на управителния съвет
и на нов председател на управителния съвет; 5.
избор на нови членове на контролния съвет; 6.
приемане на промени в устава на Спортен клуб
„Ахрида – МВР – Кърджали“, свързани с мястото на публикуване на поканата за свикване на
общото събрание – променя се чл. 18, ал. 3 от
устава на сдружението, като текстът „Поканата
се обнародва в „Държавен вестник“ и се поставя
на мястото за обявление в сградата, в която
се намира управлението на клуба, най-малко
един месец преди насрочения ден.“ се променя
по следния начин: „Поканата се обнародва в
един местен регионален вестник и се поставя
на мястото за обявления в сградата, в която
се намира управлението на клуба, най-малко
един месец преди насрочения ден.“ Поканата
се поставя на мястото за обявления в сградата,
в която се намира управлението на клуба, в
Кърджали, бул. България 39, най-малко един
месец преди насрочения ден.
2657
11. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Асоциация на студентите
медици“ – Пловдив (АСМ – Пловдив), на ос-
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нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 31.05.2015 г. в 10 ч. в Медицинския университет – Пловдив, бул. Васил Априлов 15А, при
следния дневен ред: 1. прием на кворум; 2.
избор на протоколчик на общото събрание; 3.
избор на председател на общото събрание на
АСМ – Пловдив; 4. промени в устава на сдружението; 5. отчет на УС за периода декември
2014 г. – май 2015 г.; 6. избор на нов УС и КС;
7. други. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
2711
1. – Управителят на сдружение с нестопанска
цел „Лайън рейсинг тийм“, Силистра, на основание чл. 23 от устава на сдружението и чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 1.06.2015 г. в 10 ч. в седалището на сдружението в Силистра, ул. Ген. Скобелев 18, вх. А,
ет. 1, ап. 2, при следния дневен ред: 1. вземане
на решение за прекратяване на дейността на
сдружението и обявяването му в ликвидация;
проект за решение: ОС приема предложеното
решение; 2. избор на ликвидатор и определяне на
срок, в който следва да завърши ликвидацията;
проект за решение: ОС избира за ликвидатор
управителя на сдружението и определя 6 месеца
срок за ликвидация.
2710

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

