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София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Закон за изменение и допълнение
на Закона за акцизите и данъчните
складове
Министерски съвет
 Постановление № 91 от 17 април
2015 г. за изменение на Тарифата за
пристанищните такси, събирани от
Държавно предприятие „Пристанищ
на инфраструктура“, приета с Пос
тановление № 97 на Министерския
съвет от 2007 г.
 Постановление № 92 от 17 април
2015 г. за одобряване на допълнител
ни разходи/трансфери от резерва по
чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1 от Зако
на за държавния бюджет на Репуб
лика България за 2015 г. за непред
видени и/или неотложни разходи за
предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
 Постановление № 93 от 17 април
2015 г. за одобряване на допълнителни
разходи/трансфери за 2015 г. за изпла
щане на стипендии по Програмата на
мерките за закрила на деца с изявени
дарби от държавни и общински учили
ща през 2015 г., приета с Постановление
№ 40 на Министерския съвет от 2015 г.
 Постановление № 94 от 17 април
2015 г. за одобряване на допълнител
ни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2015 г.
 Постановление № 95 от 17 април
2015 г. за одобряване на допълнителни
разходи за 2015 г. по бюджета на Ми
нистерството на регионалното раз
витие и благоустройството за 2015 г.
за финансиране на ремонтно-възста
новителни дейности на участъци от
автомагистрала „Тракия“ и автомагистрала „Хемус“
 Постановление № 96 от 17 април
2015 г. за приемане на Тарифа за так
сите, които се събират от Изпълни
телната агенция по сортоизпитване,
апробация и семеконтрол по Закона за
закрила на новите сортове растения
и породи животни и по Закона за посевния и посадъчния материал
 Постановление № 97 от 20 април
2015 г. за изменение и допълнение на
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Устройствения правилник на Минис
терството на образованието и нау
ката, приет с Постановление № 11 на
Министерския съвет от 2010 г.
 Постановление № 98 от 21 април
2015 г. за условията и реда за опреде
ляне на управляващи и сертифицира
щи органи по програмите, финансира
ни от Европейските структурни и ин
вестиционни фондове, програмите на
Европейския съюз за териториално съ
трудничество и от Фонда за европей
ско подпомагане на най-нуждаещите
се лица, и на отговорен орган по Фонд
„Убежище, миграция и интеграция“
и по Фонд „Вътрешна сигурност“
 Постановление № 99 от 21 април
2015 г. за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на Държа
вен фонд „Земеделие“, приет с Поста
новление № 151 на Министерския съвет от 2012 г.
 Решение № 251 от 17 април 2015 г. за
приемане на отчета за дейността на
Управителния съвет на Националния
компенсационен жилищен фонд за 2014 г.
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Министерство
на здравеопазването
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 10 от 2009 г. за условия
та и реда за заплащане на лекарстве
ни продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от
Закона за лекарствените продукти в
хуманната медицина, на медицински
изделия и на диетични храни за спе
циални медицински цели, както и на
лекарствени продукти за здравни дей
ности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона
за здравето
42
Министерство
на отбраната
 Наредба № Н-5 от 2 април 2015 г. за
условията, реда и нормите за осигу
ряване на безплатна храна и ободря
ващи напитки на военнослужещите и
цивилните служители от Министер
ството на отбраната, структурите
на пряко подчинение на министъра на
отбраната и Българската армия и на
курсантите във висшите военни училища в мирно време
44
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 62
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за акцизите и данъчните складове, приет от
ХLІІI Народно събрание на 9 април 2015 г.
Издаден в София на 17 април 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 91
от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34,
63, 80, 81, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108
и 109 от 2007 г., бр. 36 и 106 от 2008 г., бр. 6,
24, 44 и 95 от 2009 г., бр. 55 и 94 от 2010 г.,
бр. 19, 35, 82 и 99 от 2011 г., бр. 29, 54 и 94
от 2012 г., бр. 15, 101 и 109 от 2013 г. и бр. 1
и 105 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 52 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 6:
„6. използва средства за измерване и кон
трол на местата за въвеждане или извеждане
на енергийни продукти от и към нефтопровода
или нефтопродуктопровода, част от данъчния
склад, към и от местата за производство
и/или складиране, когато данъчният склад е
разположен на територията на повече от едно
митническо учреждение.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Допуска се използване на едно сред
ство за измерване и контрол в случаите на
общо място за въвеждане или извеждане на
енергийни продукти от и към нефтопровода
или нефтопродуктопровода, част от данъчния
склад, към и от:
1. местата за производство и/или склади
ране, част от данъчния склад в случаите по
ал. 1, т. 6;
2. друг данъчен склад.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 4.
Допълнителна разпоредба
§ 2. Митнически учреждения по смисъла
на чл. 52, ал. 1, т. 6 са митническите учреж
дения по Закона за митниците, установени
към влизането в сила на този закон.

Заключителни разпоредби
§ 3. (1) В случай че до влизането в сила на
този закон за данъчен склад, разположен на
територията на повече от едно митническо
учреждение, Агенция „Митници“ е одобри
ла разположението на точките за контрол
на местата за въвеждане или извеждане на
енергийни продукти от и към нефтопровода
или нефтопродуктопровода, част от данъч
ния склад, към и от местата за производство
и/или складиране и ако няма промяна в тех
нологичната схема, тези точки за контрол са
местата по чл. 52, ал. 1, т. 6.
(2) В случай че до влизането в сила на този
закон Агенция „Митници“ е одобрила разпо
ложението на точките за контрол на местата
за въвеждане или извеждане на енергийни
продукти от и към нефтопровода или нефто
продуктопровода, част от данъчен склад, към
и от друг данъчен склад, след обединяването
на данъчните складове, тези точки за контрол
са местата по чл. 52, ал. 1, т. 6.
§ 4. В двумесечен срок от влизането в сила
на този закон лицензираните складодържатели
привеждат дейността си в съответствие с него.
§ 5. В едномесечен срок от влизането в
сила на този закон министърът на финансите
привежда в съответствие с него наредбата по
чл. 103а, ал. 2.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 9 април 2015 г. и е подпечатан с официал
ния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2599

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 91
ОТ 17 АПРИЛ 2015 Г.

за изменение на Тарифата за пристанищните
такси, събирани от Държавно предприятие
„Пристанищна инфраструктура“, приета с
Постановление № 97 на Министерския съвет
от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 38 от 2007 г.; изм. и
доп., бр. 56 от 2007 г., бр. 2 от 2008 г., бр. 38
от 2010 г. и бр. 72 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 4, ал. 6 числото „0,5“ се заменя
с „0,4“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2747
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 92
ОТ 17 АПРИЛ 2015 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел
II, т. 4.1 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2015 г. за непредвидени
и/или неотложни разходи за предотвратяване,
овладяване и преодоляване на последиците
от бедствия
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер 28 145 409 лв. за изпълне
ние на проекти/дейности за предотвратяване,
овладяване и преодоляване на последици от
бедствия, разпределени, както следва:
1. по бюджетите на общините – 27 170 242 лв.
съгласно приложение № 1;
2 . по бюд же т а на М и н ис т ер ск и я с ъ
вет – 159 025 лв. съгласно приложение № 2;
3. по бюд жета на Министерст вото на
вътрешните работи – 104 258 лв. съгласно
приложение № 2;
4. по бюджета на Министерството на енерге
тиката – 20 500 лв. съгласно приложение № 2;
5. по бюд жета на Министерст вото на
здравеопазването – 19 083 лв. съгласно при
ложение № 2;
6. по бюджета на Министерството на зе
меделието и храните – 500 000 лв. съгласно
приложение № 2;
7. по бюджета на Министерството на отбра
ната – 121 772 лв. съгласно приложение № 2;
8. по бюд жета на Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията – 50 529 лв. съгласно приложе
ние № 2.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят
за сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи в частта за предотвратява
не, овладяване и преодоляване на последици
от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2015 г.
Чл. 3. Със сумата по чл. 1, т. 2 да се уве
личат разходите по бюджета на Министерския
съвет за 2015 г. по „Политика в областта на
осъществяването на държавните функции
на територията на областите в България“,
бюджетна програма „Осъществяване на дър
жавната политика на областно ниво“ и показа
телите по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2015 г.
Чл. 4. (1) Със сумата по чл. 1, т. 3 да се
увеличат разходите по бюджета на Минис
терството на вътрешните работи за 2015 г. по
„Политика в областта на пожарната безопас
ност и защита на населението при извънредни
ситуации“, бюджетна програма „Пожарна
безопасност и защита на населението при
пожари, бедствия и извънредни ситуации“.
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(2) Със сумата в размер 60 975 лв. да се уве
личат показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България за
2015 г.
Чл. 5. Със сумата по чл. 1, т. 4 да се увели
чат разходите по бюджета на Министерството
на енергетиката за 2015 г. по „Политика в
областта на устойчивото и конкурентоспособ
но енергийно развитие“, бюджетна програма
„Подобряване на процесите на концесиони
ране и управление на подземните богатства и
геоложките изследвания“ и показателите по
чл. 20, ал. 3 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2015 г.
Чл. 6. Със сумата по чл. 1, т. 5 да се увели
чат разходите по бюджета на Министерството
на здравеопазването за 2015 г. по бюджетна
програма „Администрация“ и показателите по
чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2015 г.
Чл. 7. Със сумата по чл. 1, т. 6 да се увеличат
разходите по бюджета на Министерството на
земеделието и храните за 2015 г. по „Политика
в областта на земеделието и селските райо
ни“, бюджетна програма „Хидромелиорации“
и показателите по чл. 23, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2015 г.
Чл. 8. Със сумата по чл. 1, т. 7 да се уве
личат разходите по бюджета на Министер
ството на отбраната за 2015 г. по „Политика
в областта на отбранителните способности“,
бюджетна програма „Подготовка и използва
не на въоръжените сили“ и показателите по
чл. 11, ал. 3 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2015 г.
Чл. 9. Със сумата по чл. 1, т. 8 да се увели
чат разходите по бюджета на Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията за 2015 г. по „Политика в об
ластта на транспорта“, бюджетна програма
„Организация, управление на транспорта,
осигуряване на безопасност, сигурност и еко
логосъобразност“ и показателите по чл. 24,
ал. 3 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2015 г.
Чл. 10. Първостепенните разпоредители с
бюджет по чл. 1, т. 2 – 8 да извършат съот
ветните промени по бюджетите си за 2015 г.
и да уведомяват министъра на финансите.
Чл. 11. Министърът на финансите да из
върши налагащите се промени по бюджетните
взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2015 г.
Чл. 12. Министърът на финансите да из
върши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2015 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 180 на Минис
терски съвет от 2014 г. за одобряване на
допълнителни разходи/трансфери от резерва
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по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.1 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2014 г. за непредвидени и/или неотложни
разходи за предотвратяване, овладяване и
преодоляване на последиците от бедствия
(ДВ, бр. 57 от 2014 г.), в приложение № 1
към чл. 1, т. 1, в колона 2, в пореден номер
24.11 думите „Укрепване откос на улица в
с. Караманци“ се заменят с „Изграждане на
подпорна стена за укрепване на срутище в
с. Минерални бани“.
§ 2. Постановлението се приема на основа
ние чл. 43, ал. 3, чл. 51, ал. 2 и чл. 109, ал. 3
от Закона за публичните финанси и чл. 88,
ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Ре
публика България за 2015 г.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на заместник министър-председа
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теля по коалиционна политика и държавна
администрация и министър на вътрешните
работи, на министъра на енергетиката, на
министъра на здравеопазването, на министъ
ра на земеделието и храните, на министъра
на отбраната, на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията,
на главния секретар на Министерския съвет,
на областните управители на областите Кър
джали, Ловеч, Пазарджик, Плевен и Ямбол и
на кметовете на съответните общини.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение № 1
към чл. 1, т. 1

№ по
ред

Област (наименование на проекта/дейността)

Община
бенефици
ент

Сума
(в лв.)

1

2

3

4

1.
1.1.
2.

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
Укрепване с подпорна стена на ската под път при входа на с. Полена

Община
Симитли

161 348

ОБЛАСТ БУРГАС

2.1.

За поетапно разплащане на разходите за овладяване на бедствeно поло
жение с цел нормализиране на обстановката в гр. Бургас – кв. „Долно
Община
Езерово“, „Лозово“, „Ветрен“, „Сарафово“, в. о. „Черниците“ и част от
Бургас
селата на територията на общината (50 на сто от сумата на отчетените
разходи)

778 296

2.2.

Допълнително към т. 2.1 от приложение № 1 към чл. 1, т. 1 на Поста
новление № 367 на Министерския съвет от 2014 г. за разплащане на
Община
разходи за овладяване на бедствeно положение с цел нормализиране
Бургас
на обстановката и гарантиране на нормалното функциониране на ин
фраструктурата

431 009

2.3.

Трайно възстановяване на общински имоти – жилищни и нежилищни,
Община
училища, детски заведения (150 000 лв.), спортни обекти (298 729 лв.) и
Бургас
улици и пътища (1 376 000 лв.) на територията на общината

1 824 729

2.4.

Изграждане на отводнителен канал за предотвратяване на наводнения Община
в кв. „Долно Езерово“ и кв. „Лозово“, гр. Бургас – първи етап
Бургас

1 996 986

2.5.

Корекция на дере и на коритото на р. Отманлийска, община Бургас – Община
етапно финансиране (50 на сто от сметната стойност)
Бургас

3 180 900

2.6.

Допълнително към т. 2.2 от приложение № 1 към чл. 1, т. 1 на Поста Община
новление № 367 на Министерския съвет от 2014 г. за изграждане на Сунгур
отводнително съоръжение и на подпорни стени в с. Манолич
ларе

909 833

2.7.

Аварийно почистване коритото на р. Оряшка около общинския мост и
Община
извършване на неотложни аварийни работи на мост, на общински път
Царево
BGS 2281 с. Лозенец – с. Фазаново

24 004

2.8.

За разплащане на разходи за неотложни аварийни работи на общинската
Община
инфраструктура в с. Кости – почистване на улица и на речно корито,
Царево
възстановяване на пътна настилка и на пътно съоръжение

25 487

3.
3.1.

ОБЛАСТ ВАРНА
Аварийно възстановяване на ул. 1-ва, ул. 9-а и ул. 10-а до ул. 3-та в Община
с. Долище – етапно финансиране (50 на сто от сметната стойност)
Аксаково

811 890
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3.2.

За разплащане на разходите за извършени спасителни и неотложни
Община
аварийно-възстановителни дейности от ДКЦ „Св. Иван Рилски“, кв.
Варна
„Аспарухово“, гр. Варна

10 244

3.3.

За разплащане на разходи за извършени неотложни аварийно-възстано
вителни работи по укрепването на терените с ремонт и изграждане на Община
укрепителни съоръжения на територията на кв. „Аспарухово“ – подпорна Варна
стена на ул. „Найчо Цанов“ № 71 – 73, гр. Варна

27 658

3.4.

За разплащане на разходи за извършени неотложни аварийно-възстано
вителни работи по укрепването на терените с ремонт и изграждане на Община
укрепителни съоръжения на територията на кв. „Аспарухово“ – подпорна Варна
стена на ул. „Маркови кули“ № 10, гр. Варна

31 833

3.5.

За разплащане на разходи за извършени неотложни аварийно-възстано
вителни работи по укрепването на терените с ремонт и изграждане на Община
укрепителни съоръжения на територията на кв. „Аспарухово“ – подпорна Варна
стена на ул. „Калач“ № 19 – 21, гр. Варна

38 492

3.6.

За разплащане на разходи за извършени неотложни аварийно-възстано
вителни работи по укрепването на терените с ремонт и изграждане на Община
укрепителни съоръжения на територията на кв. „Аспарухово“ – подпорна Варна
стена на ул. „Маркови кули“ № 26 – 28 – 30, гр. Варна

58 800

3.7.

За разплащане на разходи за извършени неотложни аварийно-възстано
вителни работи по укрепването на терените с ремонт и изграждане на Община
укрепителни съоръжения на територията на кв. „Аспарухово“ – подпорна Варна
стена на ул. „Кирил Патриков“ № 1 – 3, гр. Варна

63 265

3.8.

За разплащане на непредвидени разходи за електроенергия, водоснаб
дяване, охрана, поддръжка, сметоизвозване и други текущи разходи Община
на селище за временно настаняване на пострадалите от наводнението Варна
жители на кв. „Аспарухово“, гр. Варна

198 000

3.9.

Аварийно почистване на дерета на територията на община Варна

Община
Варна

997 555

3.10.

А вариен ремонт на покривната конструкция на Медицински цен Община
тър – с. Ветрино
Ветрино

104 691

3.11.

Ремонтни работи на обществена сграда – кметство, здравна служба и Община
читалище „Поука“, с. Доброплодно
Ветрино

148 599

3.12.

Спешни аварийни работи по паднала метална конструкция на коопе Община
ративния пазар, гр. Провадия
Провадия

48 890

4.

ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

4.1.

Възстановяване на ул. 16-а и ул. 14-а, с. Миндя

Община
Велико
Търново

21 270

4.2.

Възстановяване на улици в с. Ново село – водостоци

Община
Велико
Търново

42 976

4.3.

Възстановяване на път VTR 3015 (път ІІІ-5302) – Велчево

Община
Велико
Търново

45 016

4.4.

За разплащане на разходи за почистване от наноси и растителна маса Община
около мостове, осигуряване проходимостта на улици и пътища, възстано Велико
вяване на пътни съоръжения – гр. Дебелец, гр. Килифарево, с. Райковци Търново

82 500

4.5.

Община
Възстановяване на общински път с. Войнежа – с. Поповица и на водо
Велико
сток в с. Войнежа
Търново

95 624

4.6.

Община
Възстановяване на път VTR1021 (път ІІІ-551) – Велчево – Капиновски
Велико
манастир
Търново

100 045
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4.7.

Допълнително към т. 4.1 от приложение № 1 към чл. 1, т. 1 на Постанов Община
ление № 367 на Министерския съвет от 2014 г. за разплащане на разходи Велико
за овладяване на бедствено положение на 25 октомври 2014 г.
Търново

57 926

4.8.

Възстановяване на улици и отводнителен канал в с. Райковци

Община
Велико
Търново

179 716

4.9.

Възстановяване на разрушен участък от общински път VTR 1010 (ре Община
публикански път І-5) – жп гара Дебелец – кв. „Чолаковци“, гр. Велико Велико
Търново, при км 0+550
Търново

425 716

4.10.

Укрепване на земната основа и заздравяване сградата на църква „Свето Община
Преображение“, гр. Свищов
Свищов

624 481

4.11.

Укрепване с подпорна стена на ул. 5-а, с. Асеново

Община
Стражица

447 989

5.1.

Община
За разплащане на разходи за резитба на клони, отсичане на дървета и
Белоград
извозване на растителни отпадъци
чик

12 959

5.2.

Община
Възстановяване на уличното осветление чрез доставка и монтаж на
Белоград
кабел, на необходими части, както и демонтаж на разрушени части
чик

20 969

5.3.

Ремонт на път VID 1140 (ІІІ-1403) Цар Шишманово – Макреш – Толо Община
вица, от км 0+675 до км 0+747
Макреш

5.

6.

ОБЛАСТ ВИДИН

ОБЛАСТ ВРАЦА
Община
Криводол

6.1.

Възстановяване на мост на р. Ботуня при с. Добруша

6.2.

За разплащане на разходите за техническа експертиза по установява
Община
не на текущото състояние на мостовете по р. Скът в с. Крушовица и
Мизия
гр. Мизия след наводнението през 2014 г.

7.
7.1.
8.

59 811
31 200

ОБЛАСТ ГАБРОВО
Допълнително към т. 7.1 от приложение № 1 към чл. 1, т. 1 на По
становление № 367 на Министерския съвет от 2014 г. за разплащане Община
на разходи за овладяване на бедствено положение от наводнения и Габрово
интензивни валежи

58 240

ОБЛАСТ ДОБРИЧ

8.1.

Корекция на речно корито на р. Краневска, включително прилежаща Община
инфраструктура – мостови съоръжения и пасарелки
Балчик

8.2.

Възстановяване проходимостта на ул. 3-та, с. Батово, и възстановяване Община
на асфалтовата настилка на улицата
Добричка

9.

226 125

764 540
60 498

ОБЛАСТ КЪРДЖ АЛИ

9.1.

За разплащане на разходи за възстановяване на насипи и подходи към Община
мост на път (ІІ-58) URZ 1336 Комунига – Женда – яз. „Боровица“ – Без Черно
водно, на км 18+000
очене

27 597

9.2.

Община
Възстановяване на мост на път (ІІІ-5071, Три могили – Драганово) – Бър
Черно
за река
очене

3 546

9.3.

Община
За разплащане на разходи за възстановяването на мост на път (ІІІ-5071,
Черно
Три могили – Драганово) – Бърза река
очене

6 976

10.

ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

10.1.

Аварийно-възстановителни работи на мостово съоръжение на ул. „Вълко Община
Йонков“, гр. Априлци
Априлци

74 157

10.2.

Изграждане на подпорна стена – Злиевци, и нормализиране на достъпа Община
до централната градска част на гр. Априлци
Априлци

99 050

10.3.

За разплащане на разходи за спасителни и неотложни работи в община Община
Ловеч по време на обилен снеговалеж
Ловеч

21 016
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За разплащане на разходи за разчистване на път LOV 3117 Тетевен – кв.
Община
10.4. „Политен“ – Голям извор, от свлечени земни и скални маси и от дър
Тетевен
весна растителност

2 090

Община
Тетевен

3 715

10.6.

Възстановяване на мост над р. Оселна, свързващ ул. „Димитър Крачу Община
нов“ с махала „Рендашка“, с. Голям извор
Тетевен

6 380

10.7.

Възстановяване на мост над р. Оселна за махала „Влашка“, с. Голям Община
извор
Тетевен

12 627

10.8.

Възстановяване на каменен мост над р. Оселна, свързващ ул. „Димитър Община
Крачунов“ и ул. „Дидьо Пеев“, с. Голям извор
Тетевен

15 921

10.9.

Възстановяване на каменен мост над р. Оселна до ул. „Димитър Кра Община
чунов“ № 8, с. Голям извор
Тетевен

24 813

10.10.

За разплащане на разходи за разчистване на улици, площади и зелени Община
площи от паднала дървесна маса
Троян

9 861

10.5. Възстановяване на водосток на път за махала „Бръшляница“, с. Черни Вит

11.

ОБЛАСТ МОНТАНА

11.1.

Продълбочаване и възстановяване проводимостта на коритото на Община
р. Берковска, местността „Пешеходен мост – Калето“, гр. Берковица
Берковица

3 258

11.2.

Продълбочаване и възстановяване проводимостта на коритото на р. Бер Община
ковска, местността „Лонджата“ до бл. 6, кв. „Заряница“, гр. Берковица Берковица

6 192

11.3.

Възстановяване на пътната настилка на ул. „Букет“ и ул. „Шипка“ в Община
с. Бързия
Берковица

7 129

Възстановяване на средства, изразходвани за аварийно възстановяване
Община
11.4. коритото на р. Берковска и укрепване на път и на мост в местността
Берковица
„Круша“, гр. Берковица

7 734

Продълбочаване и възстановяване проводимостта на коритото на Община
р. Берковска, местността „Казаните“, гр. Берковица
Берковица

7 800

Продълбочаване и възстановяване проводимостта на коритото на
Община
11.6. р. Берковска от стадион „Мрамор“ до общински търговски обект
Берковица
ПИ 509.222 по кадастралната карта на гр. Берковица

8 378

11.5.

11.7.

Възстановяване и ремонт на покрива на сграда – кметството с. Боровци

Община
Берковица

99 377

11.8.

Аварийно възстановяване и укрепване на р. Берковска в участъка при Община
СПТУ по дървообработване (ЛПГ), гр. Берковица
Берковица

800 723

11.9.

Община
За разплащане на разходи за спасителни и неотложни аварийни работи
Георги
на територията на общината
Дамяново

1 364

11.10.

Община
Възстановяване на мостово съоръжение в с. Георги Дамяново – мест
Георги
ността „Старата юзина“
Дамяново

7 515

11.11.

Община
Възстановяване на мостово съоръжение в с. Георги Дамяново – мест
Георги
ността „Койна ливада“
Дамяново

7 569

11.12.

Община
Възстановяване бившето легло на р. Огоста в участък, прилежащ на
Георги
кв. 41, с. Меляне
Дамяново

17 249

11.13.

Община
Изгребване нанос вток на мостово съоръжение в местността „Илчов
Георги
луг“, землище на с. Копиловци
Дамяново

22 368

11.14.

Община
Възстановяване бившето легло на р. Огоста в участък, прилежащ на
Георги
кв. 23, с. Гаврил Геново (дясно) 300 м
Дамяново

47 269
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11.15.

Община
Възстановяване бившето легло на р. Огоста в участъка югозападно от
Георги
Лопушански манастир, 400 м
Дамяново

55 767

11.16.

Община
Възстановяване бившето легло на р. Огоста в участъка западно от бив
Георги
шите рибарници, землище на с. Меляне
Дамяново

61 994

11.17.

Община
Възстановяване бившето легло на р. Огоста в участък, прилежащ на
Георги
кв. 23, с. Гаврил Геново (ляво) 350 м
Дамяново

66 434

11.18.

Община
Възстановяване бившето легло на р. Огоста, прилежащо в участъка на
Георги
кв. 22, 23, 17 и 47, с. Гаврил Геново – 300 м
Дамяново

75 526

Община
11.19. Възстановяване на настилката на ул. 21-ва, от о.т. 45 до о.т. 46, с. Говежда Георги
Дамяново

80 978

Община
Възстановяване бившето легло на р. Огоста в участъка източно от
Георги
спирката за с. Еловица – 1400 м
Дамяново

107 485

11.20.
12.

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

Инженерно-геоложки проучвания, геодезически изследвания и техни
Община
12.1. чески проект за геозащитни съоръжения в гр. Брацигово – смесени
Брацигово
системи за поройни води – Дере № 1
Аварийно възстановяване на диги и почистване на речното корито при
Община
12.2. мост на р. Тополница, о.к. 141 и о.к. 139, свързващ кв. 36, 101, 31 и 61
Лесичово
по плана за регулация на с. Калугерово

193 952

46 490

Община
Пазар
джик

125 600

Почистване коритото на р. Марица в участъка от мост „Атлантик“ до Община
12.4. моста при главния път „Билла“ в рамките на урбанизираната територия Пазар
на община Пазарджик
джик

191 195

12.3. Почистване коритото на Телки дере при с. Гелеменово

13.

ОБЛАСТ ПЕРНИК

13.1. Реконструкция на подпорна стена и на тротоар на път PER 603, с. Светля

Община
Ковачевци

13.2. Възстановяване на църква „Рождество Христово“, с. Дивотино

Община
Перник

222 643

За съдебни разноски по Решение № 6377 от 2014 г. на Административния
Община
13.3. съд – София-град, и решения на Административния съд – гр. Перник,
Перник
№ 345 и 547 от 2013 г. и № 310 и 718 от 2014 г.

1 481

14.

80 346

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
Ремонт на пътен надлез по общински път Плевен – Опанец над меж Община
дународен път Е-83 (І-3 /Бяла – Плевен – Ботевград) км 91+533
Плевен

667 600

Ремонт на пътен надлез от път PVN-1186 при км 17+720 над жп линията Община
14.2. „София – Варна“ и пътните подходи към него (км 0+000 до км 0+845) Червен
в с. Телиш
бряг

787 613

14.1.

15.

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
Ремонт на покрива на дом за възрастни хора с умствена изостаналост, Община
гр. Баня
Карлово

22 929

Община
Карлово

23 318

15.3.

Подпорна стена за укрепване на път „Лъки – Манастир – Славейно“ Община
на км 7+100
Лъки

206 761

15.4.

Изграждане на подпорна стена за укрепване на път „Лъки – Борово“ Община
при км 1+200
Лъки

453 921

15.1.

15.2. Настилка с пътни ивици на улица в с. Слатина, от о.т. 120 до о.т. 79
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Допълнително към т. 11.15 от приложение № 1 към чл. 1, т. 1 на По
Община
15.5. становление № 340 на Министерския съвет от 2014 г. за възстановяване
Пловдив
на моста на бул. „Васил Априлов“, гр. Пловдив

4
856 537

15.6.

Аварийно-възстановителни работи по реконструкция на пътен мост в Община
с. Драгойново
Първомай

179 215

15.7.

Корекция на отводнителен канал южно от о.т. 208 до вливане в р. По Община
тока (южно от ул. „Ком“), гр. Съединение – първи етап, от профил 31 Съедин е
до профил 59 с дължина 601,56 м
ние

641 350

15.8. Почистване на дере Дуков дол, с. Красново

Община
Хисаря

864

15.9.

Ремонтно-възстановителни работи на ул. 15-а, с. Красново

Община
Хисаря

1 059

15.10. Ремонтно-възстановителни работи на ул. 29-а, с. Красново

Община
Хисаря

1 306

15.11. Ремонтно-възстановителни работи на ул. 8-а, с. Красново

Община
Хисаря

1 553

15.12. Ремонтно-възстановителни работи на ул. 24-та, с. Красново

Община
Хисаря

1 870

15.13. Ремонтно-възстановителни работи на ул. 14-а, с. Красново

Община
Хисаря

1 994

15.14. Ремонтно-възстановителни работи на ул. 2-ра, с. Красново

Община
Хисаря

2 117

15.15. Ремонтно-възстановителни работи на ул. 27-а, с. Красново

Община
Хисаря

2 364

15.16. Ремонтно-възстановителни работи на ул. 17-а, с. Красново

Община
Хисаря

2 611

15.17. Почистване на Бузово дере, с. Красново

Община
Хисаря

2 880

15.18. Ремонтно-възстановителни работи на ул. 28-а, с. Красново

Община
Хисаря

2 929

15.19. Ремонтно-възстановителни работи на ул. 18-а, с. Красново

Община
Хисаря

3 423

15.20. Почистване на Дончово дере, с. Красново

Община
Хисаря

3 456

15.21. Почистване на коритото на р. Красновска, с. Красново

Община
Хисаря

3 888

15.22. Ремонтно-възстановителни работи на ул. 19-а, с. Красново

Община
Хисаря

4 164

15.23. Почистване на Бузово дере, с. Красново

Община
Хисаря

4 320

Почистване на дерета, преминаващи между кв. 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, Община
70, 74 и 75, с. Красново
Хисаря

4 320

15.25. Ремонтно-възстановителни работи на ул. 30-а, с. Красново

Община
Хисаря

6 281

15.26. Почистване на Пашово дере, с. Красново

Община
Хисаря

9 384

Възстановяване на водопиен павилион – Колонада, в УПИ 3062, кв. 26, Община
парк „Централен“, гр. Хисаря
Хисаря

324 600

15.24.

15.27.
16.

ОБЛАСТ СЛИВЕН

16.1.

Възстановяване на подпорна стена на р. Глогова, ул. „Васил Левски“, Община
гр. Котел
Котел

39 214

16.2.

Подобряване проводимостта на р. Черна и р. Голяма Камчия в регу Община
лацията на с. Тича
Котел

159 995
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16.3.

За разплащане на спешни аварийно-възстановителни работи по фасадата Община
на сграда – Художествена галерия „Димитър Добрович“, гр. Сливен
Сливен

9 054

16.4.

Аварийно-възстановителни работи по овладяване на бедствено положе Община
ние вследствие наводнение по поречието на р. Дюлева река, гр. Сливен Сливен

59 782

16.5.

Аварийно-възстановителни работи по овладяване на бедствено поло Община
жение вследствие на наводнение в селищно образувание „Селището“ Сливен

70 139

Аварийно-възстановителни работи по улици, път за гробищния парк,
Община
16.6. отводнителни съоръжения и укрепване на западния бряг на р. Сотир
Сливен
ска в с. Сотиря

145 743

17.

ОБЛАСТ СМОЛЯН

17.1.

За разплащане на разходи за осигуряване проводимостта на речните легла

Община
Доспат

54 888

17.2.

Допълнително към т. 19.12 от приложение № 1 към чл. 1, т. 1 на Поста
новление № 367 на Министерския съвет от 2014 г. за възстановяване на Община
ул. „Капитан Петко войвода“ и ул. „Граничар“ между о.т. 47 и о.т. 237, Доспат
обслужваща кв. 10, 11, 12 и 15, гр. Доспат

113 270

17.3.

Почистване на свлечена земна маса на ул. „Гео Милев“, с. Старцево

Община
Златоград

580

17.4.

За разплащане на неотложни аварийно-възстановителни разходи на те
Община
риторията на с. Аламовци и махала „Кобилин дол“ вследствие свличане
Златоград
на земни маси, запушване на водосток и разкриване на водопровод

960

17.5.

За разплащане на разходи по разчистването на общински път за с. Ала
Община
мовци и махала „Кобилин дол“ от свлечена земно-скална и дървесна
Златоград
маса и подравняване на пътното платно

1 272

17.6.

Изграждане на дъждовен водосток на ул. „Рожен“, доизграждане на
Община
дъждовен водосток по ул. „Рила“ и отводняване на кръстовище на
Златоград
ул. „Ст. Стамболов“ – нов мост над р. Голяма, гр. Златоград

427 802

17.7.

Почистване и извозване на наноси от дере по ул. „Васил Райдовски“
Община
№ 31, кв. „Устово“, гр. Смолян – почистване на водосток и отводняване
Смолян
на уличното платно

4 941

17.8.

Възстановяване на подпорна стена на път „SML3261/ ІІІ-866, Стойки Община
те – Широка лъка / – Кукувица – махала „Бистрица“, при км 0+330
Смолян

79 324

17.9.

Подпорна стена на ул. „Гимназиална“ № 16, гр. Смолян, до жилищна Община
сграда на сем. Николови
Смолян

118 440

17.10.

Възстановяване на укрепително съоръжение на пътя Смолян – Мугла Община
при км 21+350
Смолян

163 917

18.

СОФИЙСК А ОБЛАСТ

За разп лащане на разходи за изк ърпване на общинск и улици в
с. Ямна – 700 кв.м, възстановяване на пътна настилка с. Ямна – „Зла Община
18.1.
тичора“, и възстановяване на отводнителни съоръжения от горната Етрополе
страна на главната улица в махала „Златичора“
Аварийно възстановяване на подпорни стени, корекция на речно ко
Община
18.2. рито и възстановяване на мост на р. Гугов дол от о.т. 178 до о.т. 182 по
Златица
плана на с. Петрич
18.3.

29 323

200 806

Възстановяване на мост над р. Мирковска при о.т. 160 – о.т. 161, с. Мир Община
ково
Мирково

57 922

Община
Мирково

60 351

18.4. Възстановяване на мост над р. Мирковска при о.т. 117 – о.т. 217, с. Мирково
18.5.

За разплащане на разходи за неотложни аварийно-възстановителни Община
работи на територията на общината
Своге

65 915

18.6.

Възстановяване проводимостта на р. Трескавец и устои под мост на Община
общински път с. Гара Бов
Своге

129 934

18.7.

Неотложни аварийно-възстановителни дейности на устои на мост на Община
р. Батулийска, с. Батулия
Своге

566 968
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18.8. Авариен ремонт на мост на р. Селска, ул. „Малина“ № 33, с. Чавдар

Община
Чавдар

11 582

18.9.

Община
Чавдар

161 173

Аварийно-възстановителни работи по ул. „Гурко“, с. Чавдар

19.

ОБЛАСТ СОФИЯ

19.1.

Проект за поддържане на откосите на язовирните стени и осигуряване
проводимостта на водата при висока вълна на разстояние до 500 м след Столична
язовирните стени на яз. „Суходол-2“, яз. „Мрамор“ („Църна бара“), яз. община
„Мърчаево“ и яз. „Бистрица“

122 331

19.2.

Разплащане на дейности по премахване на сухи, стари и опасни дървета Столична
и отстраняване на щети по растителността
община

552 583

20.

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

За разплащане на разходи за аврийно изграждане на дига около под
Община
20.1. станция „Гълъбово“, гр. Гълъбово, вследствие скъсване на дига на р.
Гълъбово
Сазлийка

388 410

Допълнително към т. 15.2 от приложение № 1 към чл. 1, т. 1 на Поста
новление № 340 на Министерския съвет от 2014 г. – разход за ДДС за Община
20.2.
обект „Ремонт и реконструкция на мост на р. Тунджа на път SRZ1082- Мъглиж
ІV при с. Юлиево“

124 871

Реконструкция и ремонт на мостово съоръжение над р. Сливитовска,
Община
20.3. път SZR 3085-ІV, К+2400, с. Ветрен – с. Сливито, в землището на
Мъглиж
с. Ветрен

191 282

20.4.

Възстановяване на мост за пешеходци над р. Дунда на мястото на от Община
несена пасарелка в с. Трънково
Раднево

23 160

20.5.

Възстановяване на стоманобетонов мост за пешеходци над р. Дунда Община
на мястото на стоманена пасарелка в с. Трънково
Раднево

26 740

20.6.

Мост над р. Дунда и пътна настилка с асфалтово покритие на моста и Община
прилежащи улици в с. Трънково
Раднево

61 990

21.

ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
Мерки за предотвратяване на наводнения от р. Поповска в регулацията
на гр. Попово от км 5+519,61 до км 6+305, Подобект І. Корекция на Община
р. Поповска от км 5+519,61 до км 5+726,76 (от площад „3-ти март“ до Попово
ул. „29-и юли“)

21.1.
22.

796 998

ОБЛАСТ ХАСКОВО

Допълнително към т. 17.1, 17.2, 17.3 и 17.4. от приложение № 1 към чл. 1,
Община
22.1. т. 1 на Постановление № 340 на Министерския съвет от 2014 г. – за
Любимец
проектни разходи
Общо

32 280
27 170 242

Приложение № 2
към чл. 1, т. 2 – 8
№
по
ред

Министерства

Програма/проект/дейност

Сума
(в лв.)

1

2

3

4

1.

Администрация на Министер Бюджетна програма „Осъществяване на държавната
159 025
ския съвет
политика на областно ниво“

1.1.

Мероприятия за корекция на река Кокез дере в зоната
Областен управител на област
на мост на път (ІІ-58) URZ 1336 Комунига – Женда – яз.
Кърджали
„Боровица“ – Безводно, при км 18+000

23 880

1.2.

Областен управител на област Възстановяване сградата на Гложенския манастир, общ.
Ловеч
Тетевен

13 448

1.3.

Областен управител на област Ремонт на покрива на обект „Механата“, кв. „Вароша“,
Ловеч
гр. Ловеч

40 434
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1.4.

Областен управител на област Проект за възстановяване на подпорна стена в района
Пазарджик
на вододайната зона на гр. Пазарджик

60 000

1.5.

Проектни работи за укрепване на разрушен участък
Областен управител на област от брега на р. Искър в землището на с. Глава, община
Плевен
Червен бряг, и за премахване на полуразрушен бетонов
бент в коритото на р. Искър в землището на гр. Искър

19 800

1.6.

Областен управител на област Разходи за закупуване и транпортиране на пясък за
Ямбол
надграждане на предпазни диги по брега на р. Тунджа

1 463

2.

Министерство на вътрешните Бюджетна програма „Пожарна безопасност и защитa на
104 258
работи
населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации“

2.1.

Допълнителни финансови разходи, извършени от струк
Министерство на вътрешните
тури на МВР при овладяване на извънредни ситуации,
работи
възникнали в периода септември – октомври 2014 г.

67 515

2.2.

Допълнителни финансови разходи, извършени от струк
Министерство на вътрешните
тури на МВР при овладяване на извънредни ситуации,
работи
възникнали през декември 2014 г.

36 743

3.

Бюджетна програма „Подобряване на процесите на
Министерство на енергетиката концесиониране и управление на подземните богатства
и геоложките изследвания“

20 500

Разплащане на разходи за изготвяне на проект за авариен
водоотлив на котлована на рудник „Кремиковци“

20 500

3.1. Министерство на енергетиката
4.
4.1.
5.
5.1.
6.

Министерство на здравео паз
Програма „Администрация“
ването

19 083

Аварийно-възстановителни работи на сграда „Медицински
Министерство на здравео паз
център за специализирана извънболнична медицинска
ването
помощ по белодробни болести“

19 083

Министерство на земеделиет о
Бюджетна програма „Хидромелиорации“
и храните

500 000

Министерство на земеделиет о Дейности за временно извеждане от експлоатация на
500 000
и храните
язовири, определени в предаварийно състояние
Министерство на отбраната

Бюджетна програма „Подготовка и използване на въ
121 772
оръжените сили“

6.1. Министерство на отбраната

Разходи на сили и средства от състава на Военноморските
сили за оказване помощ на населението при бедствия

23 753

6.2. Министерство на отбраната

Разходи за участие на сили и средства от състава на Су
хопътните войски за оказване на помощ на населението
при бедствия в периода 05.08 – 16.09.2014 г.

51 638

6.3. Министерство на отбраната

Разходи за неутрализиране на невзривени бойни припаси
на територията на страната през октомври 2014 г.

3 383

6.4. Министерство на отбраната

Разходи за неутрализиране на бойни припаси на тери
торията на страната

6 252

6.5. Министерство на отбраната

Разходи на формирования от състава на Сухопътните
войски за оказване на помощ на населението при овла
дяване и преодоляване на последиците от бедствия

33 985

6.6. Министерство на отбраната

Разходи на формирования на Българската армия за неут
рализиране на бойни припаси на територията на страната

2 761

Министерство на транспорта, Бюд же т на п рог рама „Орга н иза ц и я, у п ра влен ие на
информационните технологии транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и
и съобщенията
екологосъобразност“

50 529

Министерство на транспорта, Аварийно-възстановителни работи за ликвидиране на
7.1. информационните технологии последствията от авария на контактната мрежа в учас
и съобщенията
тъка Царева ливада – Габрово

2 611

7.
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Министерство на транспорта, Неотложни аварийно-възстановителни работи в меж
7.2. информационните технологии дугарието Кюстендил – Гюешево, от км 68+650 до км
и съобщенията
68+680 на 6-а жп линия

3 543

Ликвидиране на последствията от свличане на земноМинистерство на транспорта, скална маса и възстановяване параметрите на желез
7.3. информационните технологии ния път след портал № 2 на тунел № 1 в междугарието
и съобщенията
Мост – Кърджали по 4-та жп линия Русе – Стара Заго
ра – Подкова

20 439

Спешно аварийно обрушване на ерозирали скатове за
Министерство на транспорта, обезопасяване на железния път и влаковото движение в
7.4. информационните технологии междугарието Ботев – Калофер по 3-та жп линия Илиян
и съобщенията
ци – Карлово – Тулово – Карнобат – Синдел – Варна,
фериботна в района на жп секция Пловдив

23 936

Общо

975 167

2748

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 93
ОТ 17 АПРИЛ 2015 Г.
за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на стипендии по
Програмата на мерките за закрила на деца
с изявени дарби от държавни и общински
училища през 2015 г., приета с Постановление № 40 на Министерския съвет от 2015 г.
(ДВ, бр. 18 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер 185 180 лв. за изплащане
на стипендии на учениците от общинските
училища и на учениците от държавните учи
лища, финансирани от Министерството на
образованието и науката.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. по бюджетите на общините – в размер
135 095 лв., разпределени съгласно приложе
нието;
2. по бюджета на Министерството на об
разованието и науката – в размер 50 085 лв.,
в т. ч. за трансфер за Техническия универси
тет – София, 675 лв.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури
за сметка на предвидените средства по цен
тралния бюджет за 2015 г.
Чл. 3. (1) Със сумата 49 410 лв. да се уве
личат разходите по „Политика в областта на
всеобхватно, достъпно и качествено образова
ние и обучение в предучилищното възпитание
и подготовка и училищното образование.
Учене през целия живот“, бюджетна програ

ма „Развитие на способностите на децата и
учениците“ по бюджета на Министерството
на образованието и науката за 2015 г.
(2) Със сумата 4455 лв. да се увеличат по
казателите по чл. 16, ал. 3, т. 1 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2015 г.
(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличат по
казателите по чл. 16, ал. 3, т. 2 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2015 г.
Чл. 4. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2015 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да из
върши налагащите се промени по централ
ния бюджет, включително по бюджетните
взаимоо тношения на общините с централния
бюджет за 2015 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 88, ал. 2 от Закона за държав
ния бюджет на Република България за 2015 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и на
уката и на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

С Т Р.
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Приложение
към чл. 1, ал. 2, т. 1

ВЕСТНИК
Община

БРОЙ 30
Област

Разпределение на допълнителните трансфери
за изплащане от общинските училища на стипендии на ученици по Програмата на мерките
за закрила на деца с изявени дарби през 2015 г.
Община

Област

Средства за сти
пендии по Програ
мата на мерките
за закрила на деца
с изявени дарби
през 2015 г. (в лв.)

Благоевград

Благоевград

7 020

Бургас

Бургас

12 150

Варна

Bарна

7 560

Суворово

Bарна

540

Вел и ко Тър  Bелико Tър
ново
ново

2 835

Горна Оряхо Bелико Tър
вица
ново

405

Полски Тръм Bелико Tър
беш
ново

270

Bелико Tър
ново

675

Стражица

Bелико Tър
ново

540

Видин

Bидин

1 485

Враца

Bраца

1 620

Трявна

Габрово

1 620

Добрич

Добрич

Кърджали

Kърджали

1 215

Кюстендил

Kюстендил

1 620

Ловеч

Ловеч

Монтана

Mонтана

Велинград

Пазарджик

Плевен

Плевен

Пловдив

Пловдив

11 205

Разград

Pазград

1 620

Русе

Pусе

3 240

Ценово

Pусе

405

Силистра

Cилистра

540

Тутракан

Cилистра

4 860

Сливен

Cливен

1 890

Елин Пелин
Етрополе

Самоков

Софийска
област

1 080

Казанлък

Cтара Загора

3 915

Търговище

Tърговище

Димитров
град

Xасково

Любимец

Xасково

540

Хасково

Xасково

8 235

Шумен

Шумен

4 455

Ямбол

Ямбол

3 375

Общо

540
3 240

135 095

2749

Свищов

Столична об София-град
щина

Средства за сти
пендии по Програ
мата на мерките
за закрила на деца
с изявени дарби
през 2015 г. (в лв.)

675

405
1 890
540
7 250

32 535

Софийска
област

1 620

Софийска
област

1 485

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 94
ОТ 17 АПРИЛ 2015 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на външните
работи за 2015 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер 55 104 лв. по бюджета на Минис
терството на външните работи за 2015 г. за
реставриране на паметника на България в
мемориален комплекс Маутхаузен, Австрия.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените средства по централ
ния бюджет за 2015 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по Политика в областта
на развитието на ефективна дипломатическа
служба, бюджетна програма „Управление на
задграничните представителства и подкрепа
на българските граж дани в чужбина“ по
бюджета на Министерството на външните
работи за 2015 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увели
чат показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2015 г.
Чл. 3. Министърът на външните работи да
извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на външните работи за
2015 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да из
върши съответните промени по централния
бюджет за 2015 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.

БРОЙ 30

ДЪРЖАВЕН

§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на външните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2750

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 95
ОТ 17 АПРИЛ 2015 Г.

за одобряване на допълнителни разходи за
2015 г. по бюджета на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството
за 2015 г. за финансиране на ремонтно-възстановителни дейности на участъци от автомагистрала „Тракия“ и автомагистрала „Хемус“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на регионал
ното развитие и благоустройството за 2015 г. в
размер до 100 000 000 лв. (сто милиона лева)
за финансиране на ремонтно-възстановител
ни дейности на участъци от автомагистрала
„Тракия“ и автомагистрала „Хемус“.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените трансфери по чл. 1,
ал. 2, раздел ІІІ, т. 1.12 от Закона за държав
ния бюджет на Република България за 2015 г.
(3) Средствата по ал. 1 се предоставят по
бюджета на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството за 2015 г. на
базата на фактически извършените разходи.
Чл. 2. Министърът на регионалното раз
ви т ие и благоуст ройст вото на базата на
фактически извършените разходи да извър
ши съответните промени по бюджета на
Министерството на регионалното развитие
и благоустройството за 2015 г. и да уведоми
министъра на финансите.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се уве
личат разходите по „Политика за поддържане,
модернизация и изграждане на техническата
инфраструктура, свързана с подобряване на
транспортната достъпност и интегрираното
управление на водните ресурси и геозащита“,
Бюджетна програма „Рехабилитация и изграж
дане на пътна инфраструктура“ по бюджета
на Министерството на регионалното развитие
и благоустройството за 2015 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увели
чат показателите по чл. 22, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2015 г.
Чл. 4. Министърът на финансите да из
върши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2015 г.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на регионалното
развитие и благоустройството.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2751

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 96
ОТ 17 АПРИЛ 2015 Г.

за приемане на Тарифа за таксите, които
се събират от Изпълнителната агенция по
сортоизпитване, апробация и семеконтрол по
Закона за закрила на новите сортове растения
и породи животни и по Закона за посевния
и посадъчния материал
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Тарифа за таксите,
които се събират от Изпълнителната агенция
по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
по Закона за закрила на новите сортове
растения и породи животни и по Закона за
посевния и посадъчния материал.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Тарифата за таксите, които
се събират от Изпълнителната агенция по
сортоизпитване, апробация и семеконтрол по
Закона за закрила на новите сортове растения
и породи животни и по Закона за посевния и
посадъчния материал, приета с Постановление
№ 310 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ,
бр. 104 от 2004 г.).
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
ТАРИФА
за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация
и семеконтрол (ИАСАС) по Закона за посевния и посадъчния материал и по Закона
за закрила на новите сортове растения и
породи животни
Чл. 1. За изпитване за биологични и сто
пански качества на един сорт от видовете
земеделски култури в един пункт за една
година се събират следните такси:

С Т Р.
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ВЕСТНИК

БРОЙ 30

№
по
ред

Култура, наименование

Такса
(в лв.)

№
по
ред

Култура, наименование

Такса
(в лв.)

1

2

3

1

2

3

5.

Hordeum v ulgare L . – Ечем и к
двуреден пролетен

190,00

6.

Oryza sativa L. – Ориз

462,00

7.

Panicum milliaceum L. – Просо,
Phalaris canariensis L. – Канарско
просо

194,00

8.

Secale cereale L. – Ръж – за зърно

206,00

9.

Sorghum bicolor (L.) Moench – Сор
го, за зърно

195,00

10.

Sorghum bicolor (L.) Moench – Сор
го, за зелена маса и техническо
сорго

306,00

11.

Sorghum bicolor (L.) Moench – Сор
го за силаж

212,00

12.

Sorghum sudanensе (Piper) Stapf.,
Sorghum bicolor (L.) MoenchX
S o r g h u m s u d a n e n s е ( P i p e r)
Stapf. – Суданка и сорго-судан
кови хибриди

195,00

І.

Цвекло

1.

Beta vulgaris L. – Захарно и фу
ражно цвекло, поливно

288,00

2.

Beta vulgaris L. – Захарно и фу
ражно цвекло, неполивно, вкл.
и ризомания

ІІ.

Фуражни

1.

Gramineae – Житни многогодиш
ни треви

2.

Fabaceae – Бобови многогодишни
треви, поливно

352,00

3.

Fabaceae – Бобови многогодишни
треви, неполивно

246,00

4.

Pisum sativum L. (partim) – Грах
фуражен зимен за зърно

284,00

5.

Pisum sativum L. (partim) – Грах
фуражен пролетен за зърно

276,00

6.

Pisum sativum L. (partim) – Грах
фуражен за зелена маса

215,00

7.

Vicia faba L. – Бакла

239,00

13.

X Triticosecale Wittm. – Тритикале

211,00

8.

Vicia L. – Фий за зърно, бурчак

276,00

14.

9.

Vicia L. – Фий за зелена маса

214,00

10.

Vigna sinensis (L.) Endl. (Phaseolus
radiatus) – Папуда (птичи боб)

Triticum aestivum L. emend. Fiori
et Paol. – Пшеница обикновена
зимна

211,00

276,00

15.

11.

Ornithopus sativus Brotero –
Серадела

276,00

Triticum aestivum L. emend. Fiori
et Paol. – Пшеница обикновена
пролетна

196,00

12.

Brassica napus L. var.narobrassica
(L.) Rchb. – Брюква

16.

246,00

Triticum durum Desf. – Пшеница
твърда

211,00

13.

Perco – Репко

298,00

Triticum spelta L. – Пшеница спел
та и Фарро

211,00

14.

Brassica oleracea L. convar. acephala
(DC.) Alef. var. medullosa Thell. Var.
viridis L. – Kръмно (фуражно) зеле

18.
301,00

Zea mays L. – Царевица за зърно,
поливна

232,00

15.

Raphanus sativa L. – Фу ра ж на
рапица

19.

300,00

Zea mays L. – Царевица за зърно,
неполивна

188,00

16.

Tifon – Тифон

271,00

17.

Lathyrus sativus – Секирче

Zea mays L. – Царевица за силаж,
поливна

355,00

276,00

21.

18.

Phacelia tanacetifolia Benth. – Фа
целия

Zea mays L. – Царевица за силаж,
неполивна

298,00

245,00

22.

Зимни житни за зелена маса

201,00

19.

Raphanus sativus L.var. oleiformis
Pers. – Фуражна ряпа

246,00

245,00

245,00

ІІІ. Зърнени
Gramineae – Житни
1.

Avena sativa L. – Овес зимен

211,00

2.

Avena sativa L. – Овес пролетен

188,00

3.

Hordeum v ulgare L . – Ечем и к
многореден зимен

205,00

4.

Hordeum v ulgare L . – Ечем и к
двуреден зимен

205,00

17.

20.

Fabaceae – Бобови
23.

Ciсer ariеtinum L. – Нахут

ІV.

Маслодайни и влакнодайни култури

1.

Arachis hypogea L. – Фъстъци,
поливни

618,00

Brassica juncea (L .) Czernj. et
Cosson – Кафяв синап, Sinapis alba
L. – Бял синап и Brassica nigra
(L.) Koch – Черен синап

300,00

2.

225,00

БРОЙ 30
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№
по
ред

Култура, наименование

Такса
(в лв.)

№
по
ред

Култура, наименование

Такса
(в лв.)

1

2

3

1

2

3

3.

Brassica napus L. (partim) – Рапица
зимна и пролетна поливна

5.

4.

Brassica napus L. (partim) – Рапица
зимна и пролетна неполивна

Тютюн ориенталски, баши бали,
Харманли, Крумовград, Топо
ловград

620,00

6.

5.

Brassica rapa L. var.silvestris (Lam.)
Briggs – Репица зимна и пролетна,
неполивна

Тютюн ориенталски, баши бали,
Източен Балкан, Северна Бъл
гария

575,00

239,00

6.

Camelina sativa L. – Камелина

239,00

Тютюн едролистен, Виржиния
и Бърлей

525,00

7.

Cannabis sativa L. – Коноп

298,00

8.

Carthamus tinctorius L. – Сафлор

270,00

9.

Carum carvi L. – Ким

383,00

10.

Crambe ssp. – Крамбе

239,00

11.

Cuminum cyminum L. – Кимион

276,00

12.

Datura stramonium L. – Татул

293,00

13.

Glycine max (L.) Merrill. – Соя,
поливно

14.

300,00
237,00

7.

VII. Зеленчукови
1.

Allium ascalonicum L. – Лук шалот

346,00

2.

Allium cepa L. – Лук

346,00

3.

Allium fistulosum L. – Лук батун

161,00

4.

Allium porrum L. – Праз

345,00

5.

Allium sativum L. – Чесън

345,00

6.

Anethum graveolens L. – Копър

159,00

293,00

7.

Glycine max (L.) Merrill. – Соя,
неполивно

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. –
Кервел (градински балдаран)

159,00

189,00

8.

Apium graveolens L. – Целина

258,00

15.

Gossypium sp. – Памук, поливно

404,00

9.

Asparagus officinalis L. – Аспержи

258,00

16.

Gossypium sp. – Пам у к, непо
ливно

10.
310,00

Beta vulgaris L. var. vulgaris – Ман
голд

258,00

17.

Helianthus annuus L. – Слънчо
глед, неполивно

11.

199,00

Beta v ulgaris L . var. conditiva
Alef. – Салатно цвекло

258,00

18.

Lalemantia iberica L. – Лалеман
ция

12.

271,00

Brassica oleracea L. convar. botrytis
(L.) Alef.var. botrytis L. – Карфиол

358,00

13.

Brassica oleracea L. convar. botrytis
(L.) var. cymosa Duch. – Броколи

358,00

14.

Brassica oleracea L. convar. oleracea
var. gemmifera DC. – Брюкселско
зеле

358,00

15.

Brassica oleracea L. convar. capitata
(L.) Alef. var. alba DC. – Бяло
главесто зеле

358,00

Brassica oleracea L. convar. capitata
(L.) Alef. var. rubra DC. – Червено
главесто зеле

358,00

17.

Brassica oleracea L. convar. capitata
(L.) Alef. var. sabauda L. – Савой
ско зеле

256,00

18.

Brassica oleracea L. convar. acephala
(DC.) Alef. var. gongylodes – Aла
баш

256,00

Brassica oleracea L. convar. acephala
(DC.) Alef. var.sabellica L. – Лист
но зеле

256,00

20.

Brassica pekinensis (Lour.) Rupr. –
Китайско зеле

256,00

21.

Brassica rapa L. var.rapa – Турнепс

256,00

22.

Capsicum annuum L. – Пипер

365,00

19.

Linum usitatissimum L. – Лен (мас
лодаен, влакнодаен и междинен),
неполивно

297,00

Papaver somniferum L. – Културен
(сънотворен) мак

307,00

21.

Pimpinella anisum L. – Анасон

293,00

22.

Ricinus communis L. – Рицин

293,00

23.

Sesamum indicum L . – С уса м,
поливно

V.

Solanum tuberosum L. – Картофи

1.

Картофи, поливни

475,00

2.

Картофи, неполивни

383,00

20.

VI.
1.

16.
538,00

Nicotiana tabacum L. – Тютюн
Tютюн ориенталски, басми, Дже
бел
1 299,00

2.

Тютюн ориенталски, басми, Не
врокоп

869,00

3.

Тютюн ориенталски, баши бали,
Мелник, Дупница

869,00

4.

Тютюн ориенталски, баши бали,
Пловдив

483,00

19.
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ВЕСТНИК

БРОЙ 30

№
по
ред

Култура, наименование

Такса
(в лв.)

№
по
ред

Култура, наименование

Такса
(в лв.)

1

2

3

1

2

3

23.

Cichorium endivia L. – Ендивия

24.

Cichorium intybus L. (partim) – Ци
кория

53.

Rhaphanus sativus L. – Репички

160,00

54.

Rheum rhaponticum L. – Ревен

168,00

182,00

55.

Rumex acetosa L. – Киселец

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum.
et Nakai – Дини

182,00

330,00

56.

Satureja hortensis L. – Чубрица

159,00

26.

Cucumis melo L. – Пъпеши

331,00

57.

Cucumis sativus L. – Краставици
салатни на открито

Scorzonera hispanica L. – Черен
корен

27.

301,00

372,00

58.

28.

Cucumis sativus L. – Краставици
късоплодни на земя

Solanum melongena L. – Патла
джан

364,00

372,00

59.

Spinacia oleracea L. – Спанак

182,00

29.

Cucumis sativus L. – Краставици
късоплодни на телена конструкция

60.
482,00

Valerianella locusta (L.) Laterr. –
Полска (кълнова) салата

160,00

30.

Cucumis sativus L. – Краставици в
полиетиленови оранжерии

566,00

61.

Vicia faba L. (partim) – Бакла

329,00

31.

Cucumis sativus L. – Краставици
в оранжерии
1 124,00

62.

Zea mays ssp. saccharata Strut. – За
харна царевица

231,00

32.

Cucurbita maxima Duchesnе – Тиква

330,00

VIII. Zea mays L. ssp. everta Strut. – Пуклива царевица

168,00

33.

Cucurbita moschata Duch. – Тиква
мускатна

330,00

34.

Cucurbita pepo L. – Тиквички

373,00

35.

Cynara scolymus L. – Артишок

185,00

36.

Daucus carota L. – Моркови

311,00

37.

Foeniculum vulgare Miller – Резене

159,00

38.

Hibiscus esculentus L. – Бамя

330,00

39.

Lactuca sativa L. – Салата

159,00

40.

Lens culinaris Medic. – Леща

264,00

41.

Lepidium sativum L. – Градински
крес

185,00

42.

Lycopersicon esculentum Mill. – До
мати детерминантни

384,00

43.

Lycopersicon esculentum Mill. – До
мати индетерминантни

526,00

44.

Lycopersicon esculentum Mill. – До
мати под полиетилен

573,00

45.

Lycopersicon esculentum Mill. – До
мати оранжерийни

873,00

46.

Pastinaca sativa L. – Пащърнак

47.

25.

168,00

IX.

Овощни видове

1.

Actinidia chinensis L. – Актинидия

282,00

2.

Aronia melanocarpa L. – Арония

205,00

3.

Castanea sativa Mill. – Кестен

389,00

4.

Cornus mas L. – Дрян

282,00

5.

Corylus ssp. L. – Лешник, лес
ка – засаждане

314,00

6.

Corylus ssp. L. – Лешник, лес
ка – неплододаващ

201,00

7.

Corylus ssp. L. – Лешник, лес
ка – плододаващ

722,00

8.

Cydonia oblonga Mill. – Дюля – за
саждане

353,00

9.

Cydonia oblonga Mill. – Дюля – не
плододаваща

221,00

10.

Cydonia oblonga Mill. – Дюля –
плододаваща

381,00

11.

Fragaria x ananassa Duch. – Яго
да – засаждане

132,00

256,00

12.

Petroselinum sativum L. – Маг
даноз

Fragaria x ananassa Duch. – Яго
да – плододаваща

148,00

212,00

13.

Ficus carica L. – Смокиня

282,00

48.

Phaseolus coccineus L. – Много
цветен фасул

14.
228,00

Grosularia reclinata – Бод ливо
немско грозде

205,00

49.

Phaseolus vulgaris L. – Фасул пол
ски

15.
228,00

Hippophae rhamnoides L. – Об
лепиха

149,00

16.

Humulus lupulus L. – Хмел

374,00

17.

Juglans regia L. – Орех – засаж
дане

652,00

18.

Juglans regia L. – Орех – непло
додаващ

369,00

50.

Phaseolus vulgaris L. – Фасул гра
дински

330,00

51.

Pisum sativum L. (partim) – Грах, с
изключение на полски грах

330,00

Rhaphanus sativus L. – Ряпа

254,00

52.

БРОЙ 30
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ВЕСТНИК
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Култура, наименование

Такса
(в лв.)

№
по
ред

Култура, наименование

Такса
(в лв.)

1

2

3

1

2

3

19.

Juglans regia L. – Орех – плодо
даващ

973,00

44.

Prunus domestica L. – Слива – не
плододаваща

437,00

20.

Malus Mill. – Ябълка – засаждане

285,00

21.

Malus Mill. – Ябълка – неплодо
даваща

Prunus domestica L. – Слива – пло
додаваща

678,00

214,00

22.

Malus Mill. – Ябълка – плодо
даваща

Prunus persica. Batsch – Праско
ва – засаждане

571,00

359,00

23.

Mespilus germanica L. – Мушмула

297,00

Prunus persica. Batsch – Праско
ва – неплододаваща

571,00

24.

Morus sp. – Черница за плод – пло
додаваща

48.
270,00

Prunus persica. Batsch – Праско
ва – плододаваща

570,00

25.

Morus sp. – Черница – засаждане

208,00

49.

Pirus communis L. – Круша – за
саждане

289,00

26.

Morus sp. – Черница – неплодо
даваща

65,00

50.

Pirus communis L. – Круша – не
плододаваща

214,00

27.

Morus sp. – Черница – плодода
ваща

51.

Pirus communis L. – Круша – пло
додаваща

379,00

52.

Prunus insititia L. – Трънкослива

323,00

53.

Prunus mahaleb L. – Махалебка

323,00

54.

Punica granatum L. – Нар

282,00

55.

Ribes nigrum L. – Касис – засаж
дане

134,00

56.

Ribes nigrum L. – Касис – непло
додаващ

99,00

57.

Ribes nigrum L. – Касис – пло
додаващ

183,00

58.

Ribes rubrum L. – Червено френ
ско грозде

205,00

59.

Rosa sp. – Шипка

282,00

60.

Rubus Benth – Къпина

208,00

61.

Rubus idaeus L. – Малина – за
саждане

133,00

62.

Rubus idaeus L. – Малина – не
плододаваща

211,00

63.

Rubus idaeus L. – Малина – пло
додаваща

190,00

64.

Sorbus domestica L. – Скоруша

374,00

65.

Vaccinium sp. L. – Боровинка

208,00

X.

Vitis L. – Лоза

1.

Лоза десертна – засаждане

211,00

2.

Лоза десертна – неплододаваща

154,00

3.

Лоза десертна – плододаваща

307,00

4.

Лоза винена – засаждане

304,00

5.

Лоза винена – неплододаваща

315,00

6.

Лоза винена – плододаваща

434,00

Bomby x mori L . – Коп ри нена
пеперуда

168,00

213,00

28.

Piospyrus kaki L. – Райска ябълка

29.

Prunus amygdalus Batsch – Ба
дем – засаждане

392,00

30.

Prunus amygdalus Batsch – Ба
дем – неплододаващ

244,00

31.

Prunus amygdalus Batsch – Ба
дем – плододаващ

32.

Prunus armeniaca L. – Кайсия – за
саждане

33.
34.
35.
36.

P r u nu s a r m e n i a c a L . – К а й 
сия – неплододаваща
P r u nu s a r m e n i a c a L . – К а й 
сия – плододаваща
Prunus avium L. – Череша – за
саждане
Prunus avium L. – Череша – не
плододаваща

282,00

688,00

531,00
420,00
309,00

38.

Prunus avium L. – Дива череша
подложка

323,00

39.

Prunus cerasifera Ehrh. – Джанка,
Афъзка

323,00

40.

Prunus cerasus L. – Вишна – за
саждане

524,00

42.
43.

Prunus cerasus L. – Вишна – пло
додаваща
Prunus domestica L. – Слива – за
саждане

47.

288,00

Prunus avium L. – Череша – пло
додаваща

Prunus cerasus L. – Вишна – не
плододаваща

46.

496,00

37.

41.

45.

857,00

345,00
882,00
559,00

XI.
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ДЪРЖАВЕН

Чл. 2. За сортоизпитване за различимост,
хомогенност и стабилност на един сорт от
видовете земеделски култури в един пункт
за една година се събират следните такси:
№
по
ред
1
І.
1.

Групи култури

Такса
(в лв.)

2

3

Цвекло
Захарно и фуражно цвекло, Beta
vulgaris L.

ІІ.

Тревни култури

1.

Житни – Gramineae, бобови –
Fabaseae

III.
1.

584,00

ВЕСТНИК
№
по
ред

1.1.

семенни подложки

242,00

1.2.

вегетативни подложки

196,00

2.

408,00

3.

Царевица – Zea mays L.

1.

550,00

IV.

Маслодайни култури – слънчоглед, рапица, сусам, фъстък, соя

1.

Директни сортове

426,00

2.

Хибридни сортове

596,00

V.

Влакнодайни култури памук,
лен, коноп и др.

580,00

VI.

Картофи – Solanum tuberosum L.

605,00

VII.

Тютюн – Nicotiana tabacum L.

592,00

1

1.1.
2.

VIII. Зеленчукови култури
741,00
1 351,00

Цветни култури
Едногодишни сортове

303,00

2.

Двугодишни сортове

377,00

3.

Многогодишни сортове

453,00
3.1.

Медицински и ароматни култури

1.

Едногодишни сортове

383,00

2.

Двугодишни сортове

457,00

3.

Многогодишни сортове

534,00

XI.
1.

4.

Овощни видове
Семкови

257,00

382,00

2.

Костилкови

410,00

3.

Орехоплодни

425,00

4.

Ягодоплодни

228,00

5.

Видове с ограничено разпрост
ранение

228,00

6.

Горско-дървесни видове

260,00

335,00

Вид на услугата

Мяр
ка

Такса
(в лв.)

2

3

4

За полска инспекция на се
мепроизводствени посеви
от пшеница, ръж, ечемик,
овес, т ритика ле, просо,
ориз, суданка, спелта, ли
мец, сорго и царевица – ди
ректни сортове
декар

1,20

За повторен преглед

декар

1,20

За полска инспекция на се
мепроизводствени посеви
от царевица, слънчоглед
и сорго (самоопрашени
линии, прости хибриди,
сестрински-линейни кръс
тоски, тройни хибриди и
двойно линейни хибриди) декар

3,40

2.1. За повторен преглед
3.

1.

X.

Лозови подложки

Чл. 3. За полска инспекция на семепроиз
водствени посеви се събират следните такси:

490,00

IX.

426,00

Овощни подложки

440,00

Оранжерийно производство

3

1.

Зърнено-бобови – Fabaceae на
хут, бакла, грах и фий зърно

2.

2
Лоза – Vitis vinifera L.

XIII. Подложки

№
по
ред

Полско производство

Такса
(в лв.)

XIV. Копринена пеперуда

Зърнени култури

1.

Групи култури

1
XII.

З ъ р н е н о -ж и т н и – G r a m i ne ae
пшеница, ечемик, тритикале,
ръж, овес, сорго, ориз, просо

2.

БРОЙ 30

декар

0,85

За полска инспекция на
семепроизводствени по
севи от нахут, полски и
градински грах, фасул, фий,
соя, бакла и леща
декар

2,00

За повторен преглед

декар

1,00

За полска инспекция на се
мепроизводствени посеви
от лен, коноп, памук, слън
чоглед – директни сортове,
фъстъци, мак, сусам, ким
и кимион
декар

1,70

4.1. За повторен преглед
5.

5.1.

декар

0,85

За полска инспекция на
семепроизводствени по
севи от цвекло, лук, праз,
целина, пащърнак, алабаш,
моркови, ряпа, репички,
магданоз и други корено
плодни
декар

4,80

За повторен преглед

2,40

декар

БРОЙ 30
№
по
ред

ДЪРЖАВЕН
Вид на услугата

1
2
5.2. За полска инспекция на
семепроизводствени посеви
от цвекло, лук, праз, целина,
пащърнак, алабаш, морко
ви, ряпа, репички, магданоз
и други кореноплодни

ВЕСТНИК

Мяр
ка

Такса
(в лв.)

№
по
ред

Вид на услугата

Мяр
ка

Такса
(в лв.)

3

4

1

2

3

4

тон
За полска инспекция на
семепроизводствени посе
ви от анасон, кориандър,
майоран, декоративни, ме
дицински култури и тютюн декар
6.1. За повторен преглед
декар
7. За полска инспекция на се
мепроизводствени посеви
от житни и бобови фураж
ни треви, репко, техничес
ка метла, лупина, синап,
репица, сафлор, рицин и др. декар
7.1. За повторен преглед
декар

47,40

6.

За полска инспекция на
семепроизводствени по
севи от полски и зелен
чукови тиквени култури
(тикви – бели, полски, мус
катни, фуражни, тиквички,
дини, пъпеши) и картофи декар
8.1. За повторен преглед
декар
9. За полска инспекция на
семепроизводствени посе
ви от зеленчукови култури
(домати, пипер, патладжан,
краставици, чесън, салати,
марули, спанак, зеле – гла
вес т о и ц ве т но, коп ър,
резене, чубрица и др.) – ди
ректни сортове
декар
9.1. За повторен преглед
декар
10. За полска инспекция на се
мепроизводствени посеви
от хетерозисни зеленчуко
декар
ви култури
10.1. За повторен преглед
декар

2.

За полска инспекция на
лозови маточници
декар

11,00

3.

За полска инспекция на
маточни лозя
декар

32,30

3.1. За повторен преглед

1 бр.

4,30

5.

За полска инспекция на
овощен разсадник, семе
нилище, вегетативен ма
точник и питомник І и ІІ
година
декар

16,40

6,00

5.1. За повторен преглед

декар

8,20

6.

За полска инспекция на
маточни насаж дения от
касис и френско грозде
декар

13,00

7.

За полска инспекция на
маточни насаж дения от
ягоди, малини и къпини
декар

32,30

2,00

За полска инспекция на
семенници от полск и и
зеленчукови култури
декар
11.1. За повторен преглед
декар

7.1. За повторен преглед
8.
4,80
2,40

28,30
14,00

11.

4,80
4,80

Чл. 4. За полска инспекция на маточни
насаждения за производство на посадъчен
материал се събират следните такси:

1
1.

Вид на услугата

Мяр
ка

2
3
За полска инспекция на
лозово вкоренилище
декар
1.1. За повторен преглед
декар

декар

16,15

За полска инспекция на
декар
хмелово вкоренилище

19,70

8.1. За повторен преглед
9.

декар

9,85

За полска инспекция на
маточно наса ж дение от
декорат и вна роза, мас
лодайна роза, лавандула,
мента и други медицински
декар
и ароматни култури

15,80

9.1. За повторен преглед
14,40
14,40

Такса
(в лв.)

10.

15,75

декар

7,90

За полска инспекция на
вкоренилище от декоратив
на роза, маслодайна роза,
лавандула, мента и други
медицински и ароматни
култури
декар

15,90

10.1. За повторен преглед

декар

7,95

Чл. 5. За окачествяване на посадъчен ма
териал се събират следните такси:
№
по
ред
1

Вид на услугата

Мярка

Такса
(в лв.)

2

3

4

1.

Окачествяване на лозови
резници за калеми и под
ложки
1000 бр.

3,68

2.

Окачествяване на вкоре
нени лози, присадени и
неприсадени
100 бр.

4,80

3.

Окачествяване на вегетати
вен и семенен подложков
овощен посадъчен материал 1000 бр.

10,50

4
31,50

16,15

За полска инспекция на
маточни овощни дървета

12,00

2,00

декар

4.

8.

№
по
ред

С Т Р. 2 1
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№
по
ред

Вид на услугата

Мярка

Такса
(в лв.)

№
по
ред

Вид на услугата

1

2

3

4

1

2

4.

Окачествяване на овощни
резници – калеми за при
саждане
1000 бр.

19,40

5.

Окачествяване на овощен
посадъчен материал
1000 бр.

11,10

6.

Окачествяване на ягодов
посадъчен материал
1000 бр.

6,60

7.

Окачествяване на мали
нов и къпинов посадъчен
материал
1000 бр.

8.

9.

Окачествяване на вкорене
ни и невкоренени резници
от касис, хмел, френско
грозде
1000 бр.
Окачествяване на лаванду
лов и ментов разсад и други
медицински и ароматни
култури
1000 бр.

10. Окачествяване на масло
дайна и декоративна роза 1000 бр.

7,90

11,90

3,30
13,00

Чл. 6. За окачествяване на посевен мате
риал се събират следните такси:
№
по
ред

Вид на услугата

1

2

3

Окачествяване на картофи
в чували или в контейнери

проба

1.

Мярка

№
по
ред
1
1.

Вид на услугата
2

Мяр Такса
ка
(в лв.)
3

4

Зърнени култури и соя

1.1. до 200 чувала

проба

12,70

1.2. над 200 чувала

проба

16,40

2.

Царевица – за проверка на
фракции, за всяка фракция проба

18,40

3.

Царевица – за проверка на
сортова автентичност и сор
това чистота, от посев
проба

35,30

4.

5.

Зеленчукови едросеменни
култу ри – аспержи, бамя,
дини, краставици, пъпеши,
тикви и тиквички
проба

17,00

Зеленчукови култури (без
едросеменни), декоративни,
мед и ц и нск и и ар омат н и
култури
проба

21,40

4

Маслодайни и влакнодайни
култури, овощни култури
проба

21,40

7.

Тютюн

проба

17,00

8.

Фуражни култури – бобови
треви

8.1. до 100 чувала

проба

12,70

8.2. над 100 чувала

проба

16,40

9.1. до 100 чувала

проба

15,50

9.2. над 100 чувала

проба

20,00

10. Куску тосъдържащи видо
ве – за механизирано из
следване за кускута, от всяка
опаковка
проба

0,80

9.

Фуражни култури – житни
треви

11. Цвекло обработено

проба

11,30

12. Цвекло необработено

проба

15,30

13. Картофи – вземане на проба
проба
за грунтов контрол:
до 10 дка

проба

от 10 до 20 дка

проба

18,80

от 20 до 50 дка

проба

24,40

над 50 дка

проба

31,60

Картофи от внос – вземане
14. на проба за грунтов контрол проба

14,20

4

Чл. 7. За вземане на проби се събират
следните такси:

3

6.

Такса
(в лв.)

14,10

Мяр Такса
ка
(в лв.)

14,50

Чл. 8. За лабораторни анализи на проби
семена по групи култури се събират след
ните такси:
№
по
ред

Вид на услугата

1

2

1.

Л аб о р ат о рн а оц ен к а н а
семена от зърнено-житни
култури

Мяр Такса
ка
(в лв.)
3

1.1. анализ за чистота, абсолют
на маса
проба

4

21,20

1.2. анализ за кълняемост

проба 24,00

1.3. анализ за влага

проба

21,20

1.4. анализ колдтест

проба

33,90

1.5. анализ за съответствие по
фракции
проба

21,20

2.

Лабораторна оценка на се
мена о т зърнено - бобови
култури

2.1. анализ за чистота, абсолют
на маса
проба 22,60
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№
по
ред

Вид на услугата

1

2

Мяр Такса
ка
(в лв.)
3

4

2.2. анализ за кълняемост

проба 24,00

2.3. анализ за влага

проба

3.

21,20

Лабораторна оценка на се
мена от маслодайни и влак
нодайни култури

3.1. анализ за чистота, абсолют
на маса
проба 28,30
3.2. анализ за кълняемост

проба 24,00

3.3. анализ за влага

проба

21,20

механизирано изследване
3.4. за кускута
проба

42,40

4.

Лабораторна оценка на се
мена от маслодайни и влак
нодайни култури – соя

4.1. анализ за чистота, абсолют
на маса
проба

35,30

проба 24,00

4.3. анализ за влага

проба

21,20

Лабораторна оценка на се
мена от зеленчукови едро
семенни култури
21,20

5.2. анализ за кълняемост

проба 24,00

5.3. анализ за влага

проба

21,20

Лабораторна оценка на се
мена от зеленчукови средно
семенни култури

6.1. анализ за чистота, абсолют
проба 28,30
на маса
6.2. анализ за кълняемост

проба 24,00

6.3. анализ за влага

проба

7.

21,20

Лабораторна оценка на се
мена от зеленчукови дребно
семенни, цветни, медицин
ски и ароматни растения

7.1. анализ генетичен маркер на
хибридни домати
проба
7.2. анализ за чистота, абсолют
на маса
проба

42,40
31,10

7.3. анализ за кълняемост

проба 28,30

7.4. анализ за влага

проба

8.

№
по
ред

Вид на услугата

1

2

Мяр Такса
ка
(в лв.)
3

8.4. механизирано изследване
за кускута
проба
9.

4
39,60

Лабораторна оценка на се
мена от бобови треви – звез
дан

9.1. анализ за чистота, абсолют
на маса
проба 60,90
9.2. анализ за кълняемост

проба 28,30

9.3. анализ за влага

проба

21,20

9.4. механизирано изследване
за кускута
проба

42,40

10.

Лабораторна оценка на се
мена от житни треви
56,60

10.2. анализ за кълняемост

проба 28,30

10.3. анализ за влага

проба

11.

21,20

Лабораторна оценка на се
мена от обработено цвекло

11.1. анализ за чистота, абсолют
на маса
проба 28,30

5.1. анализ за чистота, абсолют
проба
на маса

6.

С Т Р. 2 3

10.1. анализ за чистота, абсолют
на маса
проба

4.2. анализ за кълняемост
5.

ВЕСТНИК

21,20

Лабораторна оценка на се
мена от бобови треви

8.1. анализ за чистота, абсолют
на маса
проба

39,50

8.2. анализ за кълняемост

проба

29,70

8.3. анализ за влага

проба

21,20

11.2. анализ за кълняемост

проба 24,00

11.3. анализ за влага

проба

21,20

11.4. анализ за еднокълновост

проба

14,10

12.1. анализ за чистота, абсолют
на маса
проба

31,10

12.

Л аб о р ат о рн а оц ен к а н а
семена о т необрабо т ено
цвекло

12.2. анализ за кълняемост

проба 28,30

12.3. анализ за влага

проба

21,20

13.1. анализ за чистота, абсолют
на маса
проба

56,60

13.

Лабораторна оценка на се
мена от тютюн, чубрица,
мак, декоративен тютюн

13.2. анализ за кълняемост

проба 34,00

13.3. анализ за влага

проба

21,20

14.1. анализ за чистота, абсолют
на маса
проба

87,70

14.

Лабораторна оценка на се
мена от култури, изискващи
допълнителна обработка

14.2. анализ за кълняемост

проба 34,00

14.3. анализ за влага

проба

21,20

Разделяне на тревна смеска
на компоненти
проба

33,90

15.

С Т Р.
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№
по
ред

Вид на услугата

1

2

Мяр Такса
ка
(в лв.)
3

4

ВЕСТНИК
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№
по
ред

Вид на услугата

Мяр
ка

Такса
(в лв.)

1

2

3

4

16.

Анализ за кълняемост на
всеки компонент от смеската проба 28,30

7.

Грунтов контрол на проби
от семена на домати
проба

200,80

17.

Лабораторна оценка на се
мена от овощни видове

8.

Грунтов контрол на про
би от семена на пипер и
патладжан
проба

152,10

Грунтов контрол на проби
от семена на главесто зеле,
цветно зеле и алабаш
проба

114,80

Грунтов контрол на проби
от семена на листни и зе
ленчукови култури (салати,
спанак, ендивия, цикория,
копър, чубрица и др.)
проба

80,40

11.

Тест „Милдиу“ на хибриден
слънчоглед
проба

78,10

12.

Тест електрофореза*

проба

233,00

13.

Тест „Елайза“

проба

82,10

14.

Грунтов контрол на кар
тофи

17.1. анализ за чистота

проба

17.2. анализ за кълняемост
(тетразолов тест)

проба 36,80

32,60

Чл. 9. За извършване на последващ контрол
на партиди семена се събират следните такси:
№
по
ред

Вид на услугата

Мяр
ка

Такса
(в лв.)

1

2

3

4

1.

2.

3.

Грунтов контрол на проби
от семена на зърнено-жит
ни култури (пшеница, ръж,
тритикале, ечемик, овес и
просо)
проба
Грунтов контрол на проби
от семена от царевица, сор
го, метла (самоопрашени
линии, сестринско-линей
ни кръстоски, прости и
двойнолинейни хибриди) проба

80,40

177,90

10.

14.1.

до 10 декара

проба

39,60

14.2.

от 10 до 20 декара

проба

51,50

14.3.

от 20 до 50 декара

проба

67,00

14.4.

над 50 декара и от внос

проба

87,10

* Тестовете се правят на проби от посеви, одо
брени при полско обследване.

Грунтов контрол на проби
от семена от полски и зе
ленчукови зърнено-бобови
(фасул, грах, соя, бакла,
бамя, леща, лупина, еспар
зета, люцерна, детелина,
фий, фацелия), житни и
фуражни треви, репко и др. проба

123,40

Грунтов контрол на проби
от семена на технически
култури (ориз, слънчоглед,
памук, фъстъци, лен, ко
ноп, тютюн, етеричномас
лени, цветни и лекарствени
култури)
проба

180,70

5.

Грунтов контрол на проби
от семена на кореноплод
ни полски и зеленчукови
култури (захарно цвекло,
кръмно цвекло, сал. цвек
ло, л у к, праз, моркови,
магданоз, пащърнак, ряпа,
репички и др.)
проба

100,40

6.

Грунтов контрол на про
би от семена от полски
и зелен ч у кови т и к вен и
култури (тикви – полски,
бели, фуражни, мускатни,
тиквички, дини, пъпеши,
краставици и др.)
проба

129,10

4.

9.

Чл. 10. За извършване на полска инспекция
на посеви за производство на предбазови и
базови семена таксата по чл. 3 се увеличава
с 50 на сто.
Чл. 11. За допълнителен преглед по искане
на заявителя се заплаща такса в размер 40
на сто от таксата по чл. 3.
Ч л. 12. При арби т ра жен п реглед, по 
твърждаващ заключението на акта за полска
инспекция, заявителят заплаща таксата по
чл. 3 за съответната култура и фактически
извършените транспортни разходи.
Чл. 13. При окачествяване след презагото
вка заявителят заплаща определената такса
за брой или проба и фактически извършените
транспортни разходи.
Чл. 14. При вземане на проба от предбазови
и базови семена таксата по чл. 7 се увеличава
с 50 на сто.
Чл. 15. При вземане на проба от третира
ни семена таксата по чл. 7 се увеличава със
100 на сто.
Чл. 16. При вземане на проба за провер
ка на кълняемостта таксата е 70 на сто от
определената такса по чл. 7 за съответната
група култури.
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Чл. 17. При лабораторен анализ на тре
тирани семена таксата по чл. 8 се увеличава
със 100 на сто.
Чл. 18. При вземане на проба от посеви,
бракувани при полско обследване, таксата за
електрофореза се увеличава два пъти.
Чл. 19. При анализ на тревни смески от
житни треви, от бобови треви и от житни и
бобови треви таксата за анализа за кълняемост
се определя като сбор от таксите за анализ
за кълняемост на всеки компонент с повече
от 10 на сто участие в смеската.
Чл. 20. За други дейности, извършвани от
Изпълнителната агенция по сортоизпитване,
апробация и семеконтрол (ИАСАС), се събират
следните такси:
№
по
ред

Дейност

Такса
(в лв.)

1

2

3

1.

Провеждане на курс по програ
ма, утвърдена от изпълнителния
директор на ИАСАС, за лица, же
лаещи да извършват сортоизпит
ване за биологични и стопански
качества

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Провеждане на изпит за издаване
на разрешение за сортоизпитва
не за биологични и стопанск и
качества
Извършване на проверка относно
спазването на изискванията, при
които е издадено разрешението за
сортоизпитване за биологични и
стопански качества
Вписване на заявка за сортоизпит
ване в регистрационната книга на
ИАСАС
Разглеждане на искане за вписва
не на промяна в заявеното наи
менование след приключване на
експертизата (преди издаване на
документ за закрила)
Издаване на заключение за закрила
на сорт, включително изпращане
на доклад, описание и реферат в
Патентното ведомство
Провеждане на курс по програ
ма, утвърдена от изпълнителния
д и р ек т ор на И АСАС за п р ед
с та ви т ел и по и н т елек т уа л ната
собственост
Полагане на изпит пред изпитна
комисия, назначена от Изпълни
телния директор на ИАСАС, за
придобиване на права на пред
ставител по интелектуална соб
ственост

580,00

580,00

370,00

34,00

45,00

50,00

580,00

580,00

ВЕСТНИК
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№
по
ред

Дейност

Такса
(в лв.)

1

2

3

9.

Полагане на изпит за издаване на
разрешение на физически лица за
провеждане на полска инспекция
с цел сертификация на определени
категории семена

580,00

10. Извършване на проверка за съ
о т ве т с т вие с и зиск ва н и я т а з а
одобря ва не на лаборат ории за
извършване на анализи за опре
деляне на посевните качества на
семената с цел сертификация и
лабораторни анализи на търгов
ски семена и смески по чл. 9 от
Закона за посевния и посадъчния
материал
2000,00
11. Издаване на разрешение на физи
чески и юридически лица за про
изводство на посевен и посадъчен
материал

160,00

12. Издаване на разрешение на физиче
ски и юридически лица за заготовка
на посевен и посадъчен материал

220,00

13. Вписване в регистър на физиче
ските и юридическите лица, които
търгуват на едро с посевен и поса
дъчен материал

350,00

14. Вписване в регистър на физичес
ките и юридическите лица, които
търгуват на дребно с посевен и
посадъчен материал

100,00

15. Издаване на сертификат

15,00

16. Издаване на документ за търговия
със семена от внос

15,00

17. Издаване на документ за търговски
семена

15,00

18. Издаване на акт за полска ин
спекция

2,50

19. Издаване на протокол за вземане
на проба

2,00

20. Издаване на документ от послед
ващ контрол

2,50

21. Издаване на документ от лабора
торен анализ

3,00

22. Издаване на свидетелство за ка
чество на сертифициран лозов и
овощен посадъчен материал

5,00

23. Издаване на свидетелство за ка
чество на стандартен лозов ма
териал

5,00

24. Издаване на свидетелство за ка
чество на посевен материал от
картофи

5,00

С Т Р.
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№
по
ред

Дейност

Такса
(в лв.)

1

2

3

25. Издаване на свидетелство за ка
чество на посадъчен материал от
медицински и ароматни култури

5,00

26. Издаване на международен сер
тификат (оранжево свидетелство)

75,00

27. Издаване на международен OECD
сертификат

45,00

Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Събраните до влизането в сила на тази
тарифа такси по неприключили производства
не подлежат на връщане.
§ 2. Тарифата се приема на основание
чл. 42, ал. 1 от Закона за закрила на новите
сортове растения и породи животни и чл. 6,
ал. 7, чл. 10, ал. 2, чл. 18, ал. 13, чл. 22, ал. 1
и 2, чл. 28, ал. 6, чл. 38, ал. 1, чл. 44, ал. 1,
чл. 46, ал. 1, чл. 51, ал. 1 и чл. 61, ал. 8 от
Закона за посевния и посадъчния материал.
2769

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 97
ОТ 20 АПРИЛ 2015 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Министерството на образованието и науката, приет с Постановление № 11
на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ,
бр. 12 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 56, 74 и 102
от 2010 г., бр. 33, 48 и 77 от 2011 г., бр. 22 от
2012 г., бр. 62 и 74 от 2013 г. и бр. 81, 86 и 94
от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 20:
„20. организира дейността на управляващия
орган на Оперативна програма „Наука и обра
зование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“
2. Досегашната т. 20 става т. 21.
§ 2. Член 53 се изменя така:
„Чл. 53. (1) Главна дирекция „Структур
ни фондове и международни образователни
програми“:
1. отговаря и координира дейностите по
изпълнение на ангажиментите на минис
терството, предвидени в националното и в
европейското законодателство, за развитие
и изпълнение на политика за сближаване на
Европейския съюз, както и на други програми
и инструменти, подкрепящи образованието
и науката;
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2. изпълнява функциите на управляващ
орган на Оперативна програма „Наука и об
разование за интелигентен растеж“ и всички
произтичащи от това задължения и отговор
ности съгласно регламентите на Европейския
съюз, включително:
а) организира, координира и съгласува в
рамките на координационния механизъм за
управление на средствата от Европейския съюз
Оперативна програма „Наука и образование
за интелигентен растеж“;
б) ръководи дейността на териториалните
звена в районите от ниво 2 съгласно чл. 4,
ал. 3 от Закона за регионалното развитие;
в) организира разработването и актуали
зирането на системи от индикатори за мо
ниторинг на Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж“;
г) осигурява разработването и публикува
нето на покани по схеми за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна
програма „Наука и образование за интелиген
тен растеж“, както и организира оценяването
на постъпилите проектни предложения;
д) подготвя и сключва договори за предос
тавяне на безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма „Наука и образование
за интелигентен растеж“;
е) извършва оценка на риска и осъщест
вява оперативно, финансово и процедурно
наблюдение на операциите, финансирани от
Оперативна програма „Наука и образование
за интелигентен растеж“;
ж) осъществява предварителен, текущ и
последващ контрол върху изпълнението на
ск лючените договори с бенефициенти по
Оперативна програма „Наука и образование
за интелигентен растеж“;
з) организира и осигурява технически и
административно заседанията на Комитета
за наблюдение на Оперативна програма „На
ука и образование за интелигентен растеж“,
като изпълнява функциите на секретариат
и отговаря за изпълнението на взетите от
Комитета решения;
и) отговаря за изграждането и поддръж
ката на система за събиране на достоверни
финансови и статистически данни относно
прилагането на индикаторите за мониторинг
и оценка и въвежда редовно информация в
Информационната система за управление и
наблюдение на средствата от Структурните
инструменти на Европейския съюз в Република
България, поддържана от дирекция „Системи
за управление на средствата от Европейския
съюз“ към Министерския съвет;
к) осигурява провеждането на предвари
телна, междинна и последваща оценка на
управляваната програма;
л) отговаря за въвеждането и използва
нето от страна на бенефициентите и други
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участващи звена, ангажирани в управлението
и изпълнението на програмата, на отделна
счетоводна аналитичност за всички предви
дени дейности, финансирани в рамките на
Оперативна програма „Наука и образование
за интелигентен растеж“;
м) извършва плащания и трансфер на
средства до бенефициентите по Оперативна
програма „Наука и образование за интели
гентен растеж“;
н) следи за законосъобразността на финан
совите операции чрез въвеждането на системи
и мерки за надеждно финансово управление
и контрол;
о) извършва наблюдения и прилага ко
рективни мерки съгласно изискванията на
Европейската комисия при констатиране на
нередности;
п) осигурява публичност и обществена
осведоменост за дейности, свързани с изпъл
нението на Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж“;
р) изготвя годишни доклади и заключите
лен доклад за изпълнението на Оперативна
програма „Наука и образование за интелиген
тен растеж“ и ги представя на Европейската
комисия след одобряването им от Комитета
за наблюдение и от Съвета за управление на
средствата от Европейския съюз към Минис
терския съвет;
с) осъществява мониторинг на системите
за управление и контрол на Оперативна про
грама „Наука и образование за интелигентен
растеж“ и гарантира надеждна одитна пътека;
т) потвърждава, че дейностите и разходите
са действително извършени от бенефициентите
по операциите и са в съответствие с правилата
на Общността и на страната;
у) гарантира наличието на система за впис
ване и съхраняване в компютризиран вид на
счетоводните документи за всяка операция по
Оперативна програма „Наука и образование
за интелигентен растеж“ и набора от данни,
необходими за изпълнението, финансовото
управление, наблюдение, проверка, одит и
оценка;
3. изпълнява функциите на междинно зве
но по Приоритетни оси 3 и 4 на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“
2007 – 2013 г. по отношение на управление,
договаряне, наблюдение и контрол на средства
от Европейския социален фонд и произтича
щите от това задължения;
4. изпълнява функциите на програмен
оператор по Финансовия механизъм на Ев
ропейското икономическо пространство и
произтичащите от това задължения;
5. осъществява функции на администра
тор на държавна помощ, предоставяна в
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изпълнение на Оперативна програма „Наука
и образование за интелигентен растеж“, и
операциите по други програми в компетент
ността на главната дирекция в съответствие
с изискванията на Закона за държавните
помощи;
6. подготвя доклади за изпълнението на
Приоритетни оси 3 и 4 по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013 г.
и ги предоставя на управляващия орган на
програмата;
7. изготвя годишни и редовни прогнози за
разходи (плащания) на ресурси на Оперативна
програма „Наука и образование за интели
гентен растеж“, Приоритетни оси 3 и 4 по
Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ 2007 – 2013 г. и на Програма „Деца
и младежи в риск“;
8. съхранява документацията, свързана с
изпълнението на проекти по Приоритетни
оси 3 и 4 по Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси“ 2007 – 2013 г. и по
Програма „Деца и младежи в риск“, наймалко за период, установен в съответните
регламенти на Европейския съюз или на
страните донори;
9. изпълнява и други дейности, произтичащи
от задълженията по изпълнение, управление и
контрол на програмни инструменти, подкре
пящи науката и образованието или възложени
по решение на Министерския съвет или от
министъра със заповед.
(2) Главна дирекция „Структурни фондове и
международни образователни програми“ има
териториални звена в районите на планиране
от ниво 2 съгласно чл. 4, ал. 3 от Закона за
регионалното развитие.
(3) Главна дирекция „Структурни фондове
и международни образователни програми“ се
ръководи от главен директор. В изпълнение
на своите правомощия главният директор
се подпомага от трима заместник главни
директори.
(4) Осъществяването на функциите по ал. 1,
т. 2 – 4 се подпомага от служители, заема
щи по трудово правоотношение длъжността
„сътрудник по управление на европейски
проекти и програми“, назначени за срок до
приключване на съответната програма или
проект, финансирани с европейски средства,
когато това е предвидено в длъжностното
разписание.“
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 98
ОТ 21 АПРИЛ 2015 Г.

за условията и реда за определяне на управляващи и сертифициращи органи по програмите,
финансирани от Европейските структурни и
инвестиционни фондове, програмите на Европейския съюз за териториално сътрудничество
и от Фонда за европейско подпомагане на
най-нуждаещите се лица, и на отговорен орган
по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“
и по Фонд „Вътрешна сигурност“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Управляващите органи и серти
фициращите органи на програмите, съфинан
сирани от Европейския фонд за регионално
развитие, Европейския социален фонд, Кохе
зионния фонд, Европейския фонд за морско
дело и рибарство и от Фонда за европейско
подпомагане на най-нуждаещите се лица, както
и на програмите на Европейския съюз (ЕС)
за териториално сътрудничество подлежат на
определяне съобразно изискванията на чл. 124
от Регламент (ЕС) 1303/2013 на Европейския
парламент и на Съвета за определяне на
общоприложими разпоредби за Европейския
фонд за регионално развитие, Европейския
социален фонд, Кохезионния фонд, Европей
ския земеделски фонд за развитие 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, Европейския земеделски фонд за разви
тие на селските райони и Европейския фонд
за морско дело и за отмяна на Регламент
(ЕО) 1083/2006 на Съвета, чл. 21 от Регламент
(ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент
и на Съвета относно специални разпоредби за
подкрепа от Европейския фонд за регионално
развитие по цел „Европейско териториално
сътрудничество“ и чл. 35 от Регламент (ЕС)
№ 223/2014 на Европейския парламент и на
Съвета относно Фонда за европейско подпо
магане на най-нуждаещите се лица.
(2) Компетентният орган по Фонд „Убе
жище, миграция и интеграция“ и по Фонд
„Вътрешна сигурност“ подлежи на определяне
съобразно изискванията на чл. 26, параграф 1
от Регламент (ЕС) № 514 на Европейския
парламент и на Съвета от 16 април 2014 го
дина за определяне на общи разпоредби за
Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и
за Инструмента за финансово подпомагане
на полицейското сът рудни чест во, п редо
твратяването и борбата с престъпността и
управлението на кризи.
(3) Извършва се текущо наблюдение на
изпълнението на критериите за определяне
на управляващи органи, на сертифициращи
органи и на отговорен орган.
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Чл. 2. Определянето на управляващи ор
гани и на сертифициращи органи по чл. 1,
ал. 1 се извършва на следните етапи:
1. изготвяне и одобряване на системи за
управление и контрол;
2. оценка на съответствието;
3. определяне на управляващ и на серти
фициращ орган за всяка отделна програма.
Чл. 3. (1) За изпълнение на чл. 2, т. 1 уп
равляващите органи, съответно сертифици
ращият орган, изготвят и одобряват системи
за управление и контрол и тяхното описание.
(2) Описанието на действащите функции и
процедури, свързани с управляващия орган и
със сертифициращия орган на програма, из
готвено съгласно образеца по Приложение ІІІ
на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1011/2014
на Комисията, се одобрява от ръководителя на
управляващия орган на съответната програма.
(3) Одобреното описание на действащите
функции и процедури, свързани с управля
ващия орган и със сертифициращия орган
на програма, се предоставя на съответния
независим одитен орган от управляващия
орган на съответната програма.
Чл. 4. (1) За изпълнение на чл. 2, т. 2 се
извършва оценка на съответствието с критери
ите за определяне на управляващи и сертифи
циращи органи съгласно Приложение ХІІІ на
Регламент (ЕС) № 1303/2013 и Приложен ие ІV
на Регламент (ЕС) № 223/2014.
(2) Оценката за съответствие се извърш
ва не по-късно от три месеца от датата на
получаване от съответния независим одитен
орган на одобреното описание на действа
щите функции и на процедурите, свързани с
управляващия орган и със сертифициращия
орган на съответната програма.
(3) Независимият одитен орган изготвя одит
но становище и доклад за всяка програма на
базата на оценката за съответствие по ал. 2 и ги
представя на заместник министър-председателя
по европейските фондове и икономическата
политика в срок три дни от издаването им.
Чл. 5. (1) За изпълнение на чл. 2, т. 3,
в срок до един месец от представянето на
документите по чл. 4, ал. 3 и при неква
лифицирано одитно становище, заместник
минист ър-председател ят по европейск ите
фондове и икономическата политика предлага
на Министерския съвет да приеме решение за
окончателно определяне на управляващ и на
сертифициращ орган по съответната програма.
(2) Като част от решението на Минис
терския съвет по ал. 1 заместник министърпредседателят по европейските фондове и
икономическата политика може да предложи
на Министерския съвет да вземе решение
за представяне на Европейската комисия на
доклада и на становището на независимия
одитен орган, както и на описанието на функ
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циите и процедурите на управляващия орган
и на сертифициращия орган за съответната
програма.
(3) В случай на квалифицирано или отри
цателно одитно становище заместник минис
тър-председателят по европейските фондове
и икономическата политика определя срок,
в който да бъдат подобрени системите за
управление и контрол по съответната про
грама и да бъдат отразени препоръките на
независимия одитен орган, както и срок, в
който следва да се представи ново описание на
действащите функции и процедури, свързани
с управляващия орган и със сертифициращия
орган на програма.
(4) Срокът за подобряване на системите,
отразяване на препоръките и изготвяне на
ново описание на действащите функции и
процеду ри не може да надхвърля четири
месеца от датата на издаване на доклада на
независимия одитен орган.
(5) При повторно квалифицирано или от
рицателно одитно становище на независимия
одитен орган заместник министър-председате
лят по европейските фондове и икономическата
политика предлага на Министерския съвет да
бъде определена нова/нови структура/структу
ри за изпълнението на съответната функция.
(6) В срок 5 работни дни от датата на
решението на Министерския съвет по ал. 1
заместник министър-председателят по евро
пейските фондове и икономическата политика
информира Европейската комисия за опреде
лянето на управляващ и сертифициращ орган.
Чл. 6. (1) При делегиране на функции на
междинно звено в рамките на програмния
период управляващи ят и/или сертифици
ращият орган предоставят на независимия
одитен орган необходимото допълнение към
описанието на функциите и процедурите в
срок два месеца от датата на решението на
Министерския съвет за определяне на съот
ветното междинно звено.
(2) Независимият одитен орган потвърждава
адекватността на промените в системите и
тяхното съответствие с критериите за опре
деляне на управляващи и сертифициращи
органи в срок три месеца от получаването
на допълненото описание на функциите и
процедурите и уведомява заместник минис
тър-председателя по европейските фондове и
икономическата политика за резултатите от
извършения одит.
Чл. 7. Наблюдението на изпълнението на
критериите за определяне на управляващи
и сертифициращи органи се извършва чрез
анализ на резултатите от проведени одити и
проверки в управляващите и сертифицира
щите органи за потвърждаване наличието на
съответствие с критериите за определяне на
управляващи и сертифициращи органи, както
и на друга относима информация.
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Чл. 8. (1) По преценка на заместник ми
нистър-председателя по европейските фондове
и икономическата политика може да бъде
установен период на специално наблюдение
за съответен управляващ или сертифициращ
орган.
(2) Период на специално наблюдение се
установява в следните случаи:
1. за програма, за която през последните
три години е имало прекъсване на крайния
срок на плащане или спиране на плащанията
(по смисъла на чл. 83 и 142 от Регламент (ЕС)
№ 1303/2013 и/или по чл. 91 и 92 от Регламент
(ЕС) 1083/2006, като последните са приложи
ми, в случай че независимият одитен орган
се е възползвал от възможността по чл. 124,
параграф 2, изречение последно от Регламент
1303/2013) от страна на Европейската комисия;
2. за програма, за която е налице високо
остатъчно ниво на грешки за предходната
година, надхвърлящо 2 на сто;
3. в доклада на независимия одитен орган
от одита за съответствие е включен параграф
за обръщане на внимание.
(3) Периодът на специално наблюдение
не може да бъде по-кратък от шест месеца и
по-дълъг от две години.
(4) В началото на периода на специално
наблюдение се определя типът допълнителна
информация, която ще бъде изисквана от уп
равляващия и/или от сертифициращия орган.
Чл. 9. (1) Когато в резултат от проведени
одити и проверки е установено, че определен
управляващ и/или сертифициращ орган не
изпълнява критериите за определяне, замест
ник министър-председателят по европейските
фондове и икономическата политика препо
ръчва корективни действия, които съответ
ният орган да предприеме, като определя и
изпитателен период, в който тези действия да
бъдат предприети.
(2) Изпитателен период може да бъде
определен и ако в резултат на специалното
наблюдение е установено, че даден управля
ващ и/или сертифициращ орган не изпълнява
критериите за определяне.
(3) Изпитателният период не може да се
установи за срок, по-дълъг от 12 месеца.
(4) В зависимост от сериозността на откри
тите несъответствия с критериите за опреде
ляне на управляващите и сертифициращите
органи заместник министър-председателят
по европейските фондове и икономическата
политика може да налага временна забрана
за извършване на плащания по съответната
програма до изтичането на изпитателния срок,
за което информира съответния управляващ
и сертифициращ орган.
(5) Задължително се определя изпитателен
срок за органите, които са получили от одитния
орган обща оценка на системите „3“ или „4“.
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(6) След изтичане на поставения изпита
телен срок и на базата на неквалифицирано
одитно становище на одитния орган относно
предприетите мерки за подобряване на сис
темите за управление и контрол и изпълне
ние на критериите за определяне заместник
минист ър-председател ят по европейск ите
фондове и икономическата политика взема
решение за спиране на изпитателния срок и
вдигане на временната забрана за извършва
не на плащания по програмата, ако такава е
била наложена по реда на ал. 4.
(7) В срок 5 работни дни от вземането
на решението за определяне на изпитателен
срок заместник министър-председателят по
европейск ите фондове и икономическата
политика уведомява Европейската комисия,
че определен орган е поставен в изпитателен
срок, за причините за това, както и за про
дължителността на изпитателния срок.
(8) В срок 5 работни дни от вземането на
решение заместник министър-председателят
по европейските фондове и икономическата
политика уведомява Европейската комисия
за спирането на изпитателния срок.
(9) Ако в рамките на определения изпи
тателен период определен управляващ и/или
сертифициращ орган не изпълни приложимите
критерии за определяне, заместник минис
тър-председателят по европейските фондове
и икономическата политика предлага на
Министерския съвет да приеме решение за
отнемане на статута му на управляващ и/или
сертифициращ орган и за определяне на нова
структура, която да изпълнява функциите на
управляващ и/или сертифициращ орган.
(10) В срок 5 работни дни от датата на
решението на Министерския съвет по ал. 9
заместник министър-председателят по евро
пейските фондове и икономическата политика
уведомява Европейската комисия за отнемане
на статута на съответния управляващ и/или
сертифициращ орган.
Чл. 10. (1) Заместник министър-председате
лят по европейските фондове и икономическа
та политика може да изисква предоставянето
на всяка информация, която е свързана с
наблюдението на изпълнението на критериите
за определяне на управляващи органи и на
сертифициращи органи.
(2) За целите на наблюдението одитният
орган предоставя на заместник министърпредседателя по европейските фондове и ико
номическата политика одитното становище в
съответствие с чл. 127, параграф 5, буква „а“
на Регламент (ЕС) № 1303/2013 и контролния
доклад в съответствие с чл. 127, параграф 5,
буква „б“, в срок 15 дни от издаването им.
(3) За целите на наблюдението управля
ващите и сертифициращите органи предос
тавят на заместник министър-председателя
по европейските фондове и икономическата
политика:
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1. представените им окончателни одитни
доклади и доклади от проверки, извършени
от контролни и/или одитни органи, в срок
10 дни от получаването им; предоставят се
само доклади, които не са публично достъп
ни или налични в Системата за обмен на
информация с Европейската комисия „SFC
2014“ и „SFC 2007“;
2. годишен план за извършване на проверки
на място и методология за оценка на риска,
въз основа на която са планирани проверките
на място за съответната програма, в срок до
31 януари на текущата година;
3. тримесечно обобщение на докладите
от извършените проверки от съответната
структура, съдържащо информация за броя на
извършените проверки, основни установени
слабости и грешки, както и предприети мер
ки; обобщението се представя до 10-о чис ло
на месеца, следващ тримесечието, за което
се отнася.
(4) В случай на установено специално на
блюдение управляващите и/или сертифици
ращите органи представят на заместник ми
нистър-председателя по европейските фондове
и икономическата политика изискуемата до
пълнителна информация в указаните срокове.
(5) В случай на установен изпитателен
период ръководителят на съответния орган
докладва ежемесечно на заместник минис
тър-председателя по европейските фондове
и икономическата политика за постигнатия
напредък.
Чл. 11. (1) За целите на чл. 1, ал. 2 се
изготвят системи за управление и контрол
и тяхното описание за отговорния орган по
Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и
по Фонд „Вътрешна сигурност“.
(2) Одитният орган по чл. 26, параграф 3 от
Регламент (ЕС) № 514/2014 извършва оценка
на съответствието с критериите за опреде
ляне съгласно Делегиран регламент (ЕС)
№ 1042/2014 на Комисията от 25 юли 2014 г.
за допълване на Регламент (ЕС) № 514/2014
и документира своите одитни констатации,
заключения и становище в одитен доклад до
заместник министър-председателя по европей
ските фондове и икономическата политика.
(3) За определянето на отговорен орган
заместник министър-председателят по евро
пейските фондове и икономическата политика
преценява съответствието с критериите за
определяне и дава указания за отстраняване
на констатираните несъответствия в опреде
лен срок.
(4) До постигане на съответствие с крите
риите на предложения отговорен орган може
да бъде даден временен статут на отговорен
орган за срок не повече от 12 месеца, а продъл
жителността на този срок е пропорционална
на установените несъответствия.
(5) При пос т и га не на с ъо т ве т с т вие с
критериите за определяне заместник минис
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тър-председателят по европейските фондове
и икономическата политика предлага на
Министерския съвет да приеме решение за
определяне на отговорен орган.
(6) При определяне на отговорния орган
заместник министър-председателят по евро
пейските фондове и икономическата политика
уведомява незабавно Европейската комисия
посредством „SFC 2014“ на Европейската
комисия.
Чл. 12. (1) Заместник министър-председа
телят по европейските фондове и икономи
ческата политика упражнява контрол върху
отговорния орган и проследява констатираните
недостатъци, като получава информация от
одитния орган по Фонд „Убежище, миграция
и интеграция“ и по Фонд „Вътрешна сигур
ност“, доколко отговорният орган изпълнява
критериите за определяне.
(2) Заместник минист ър-председател ят
по европейските фондове и икономическата
политика поставя отговорния орган под на
блюдение, когато отговорният орган вече не
изпълнява изцяло критериите за определяне
или системата му за вътрешен контрол има
толкова недостатъци, че препятства способ
ността му да изпълнява своите задачи.
(3) Заместник минист ър-председател ят
по европейските фондове и икономическата
политика изготвя план с коригиращи мерки,
който отговорният орган трябва да изпълни
в срок, съобразен със сериозността на несъ
ответствието или на недостатъка, като този
срок не надвишава 12 месеца от началото на
срока на наблюдение.
(4) Заместник минист ър-председател ят
по европейските фондове и икономическата
политика незабавно уведомява Европейската
комисия за всеки план с коригиращи мерки,
както и за постигнатия напредък по изпъл
нението на този план.
(5) При прекратяване на правомощията
на отговорния орган в съответствие с чл. 26,
параграф 1 от Регламент (ЕС) № 514/2014
заместник министър-председателят по евро
пейските фондове и икономическата политика
незабавно стартира процедура за определяне
на друг отговорен орган, за да се гарантира,
че плащанията към бенефициерите продъл
жават без прекъсване.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 70 на Минис
терския съвет от 2010 г. за координация при
управлението на средствата от Европейския
съюз (обн., ДВ, бр. 31 от 2010 г.; изм. и доп.,
бр. 64, 90 и 95 от 2010 г., бр. 25 и 54 от 2011 г.,
бр. 7 и 80 от 2012 г., бр. 65 от 2013 г. и бр. 10,
34, 58, 76, 94 и 101 от 2014 г.) се правят след
ните изменения и допълнения:
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1. В чл. 1, ал. 2:
а) в т. 7 се създава буква „з“:
„з) Фонд „Убежище, миграция и интегра
ция“ и Фонд „Вътрешна сигурност;“
б) създават се т. 27, 28 и 29:
„27. е компетентен орган за провеждане на
процедурата за определяне на управляващи
органи и на сертифициращи органи по сми
съла на чл. 124 от Регламент (ЕС) 1303/2013
на Европейския парламент и на Съвета за
определяне на общоприложими разпоредби за
Европейския фонд за регионално развитие, Ев
ропейския социален фонд, Кохезионния фонд,
Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони и Европейския фонд за мор
ско дело и рибарство и за определяне на общи
разпоредби за Европейския фонд за регионално
развитие, Европейския социален фонд, Кохези
онния фонд, Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони и Европейския
фонд за морско дело и за отмяна на Регламент
(ЕО) 1083/2006 на Съвета, чл. 21 от Регламент
(ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент
и на Съвета относно специални разпоредби за
подкрепа от Европейския фонд за регионално
развитие по цел „Европейско териториално
сътрудничество“ и чл. 35 от Регламент (ЕС)
№ 223/2014 на Европейския парламент и на
Съвета относно Фонда за европейско подпо
магане на най-нуждаещите се лица;
28. е компетентен орган за наблюдение на
изпълнението на критериите съгласно Прило
жение ХІІІ на Регламент (ЕС) № 1303/2013 и
Приложение ІV на Регламент (ЕС) № 223/2014
за определяне на управляващи органи и на
сертифициращи органи по отношение на ор
ганите, определени по реда на т. 27;
29. е компетентен орган за провеждане на
процедурата по определяне на отговорен орган
по смисъла на чл. 26, параграф 1 от Регламент
(ЕС) № 514 на Европейския парламент и на
Съвета от 16 април 2014 година за определя
не на общи разпоредби за Фонд „Убежище,
миграция и интеграция“ и за Инструмента
за финансово подпомагане на полицейското
сътрудничество, предотвратяването и борбата
с престъпността и управлението на кризи
(Регламент (ЕС) № 514/2014).“
2. В чл. 5 се създава ал. 3:
„(3) По изключение, в случаите, когато
председателят на Съвета не е определил за
местник по ал. 2, неговите функции по ал. 1,
т. 2 се изпълняват от секретаря на Съвета.“
3. В чл. 9а ал. 3 и 4 се отменят.
§ 2. В чл. 8 от Наредбата за прилагане на
Класификатора на длъжностите в админи
страцията, приета с Постановление № 129 на
Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49
от 2012 г.; попр., бр. 75 от 2012 г.; изм. и доп.,
бр. 80 и 103 от 2012 г.), се правят следните
изменения:
1. В ал. 4:
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а) точка 1 се изменя така:
„1. административните структури, кои
то изпълняват функциите по управление,
мони т оринг и кон т рол на С т ру к т у рни т е
фондове, Кохезионния фонд и Европейски
те структурни и инвестиционни фондове, в
т. ч. Централното координационно звено,
Сертифициращият орган, Одитният орган,
управляващите органи и междинните звена
на оперативните програми на Европейския
съюз и Отговорният орган по Европейския
интеграционен фонд (ЕИФ);“
б) точка 3 се изменя така:
„3. административните звена в конкретните
бенефициенти на Оперативна програма „Транс
порт“ 2007 – 2013 г., Оперативна програма
„Околна среда“ 2007 – 2013 г., Оперативна
програма „Транспорт и транспортна инфра
структура“ 2014 – 2020 г. и на Оперативна
програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г.“
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Длъжността по ал. 1 се заема по тру
дово правоотношение, като възнагражденията
на служителите се финансират изцяло от
техническата помощ на съответната програма
по ал. 1, Оперативна програма „Техническа
помощ“ или Оперативна програма „Добро
управление“. Възнагражденията на служите
лите могат да се финансират и от средствата,
свързани с организацията и управлението
на проектите, финансирани по програмите
по ал. 1.“
§ 3. Постановлението се приема на ос
нование чл. 7а от Закона за нормативните
актове във връзка с чл. 124 от Регламент
(ЕС) 1303/2013 на Европейския парламент и
на Съвета за определяне на общоприложими
разпоредби за Европейския фонд за регио
нално развитие, Европейския социален фонд,
Кохезионния фонд, Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони и Евро
пейския фонд за морско дело и рибарство и
за определяне на общи разпоредби за Евро
пейския фонд за регионално развитие, Евро
пейския социален фонд, Кохезионния фонд,
Европейския земеделски фонд за развитие
на селските райони и Европейския фонд за
морско дело и за отмяна на Регламент (ЕО)
1083/2006 на Съвета, чл. 21 от Регламент
(ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент
и на Съвета относно специални разпоредби
за подкрепа от Европейския фонд за регио
нално развитие по цел „Европейско терито
риално сътрудничество“, чл. 35 от Регламент
(ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент
и на Съвета относно Фонда за европейско
подпомагане на най-нуждаещите се лица и
чл. 26, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 514
на Европейския парламент и на Съвета от
16 април 2014 година за определяне на общи
разпоредби за Фонд „Убежище, миграция и
интеграция“ и за Инструмента за финансово
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подпомагане на полицейското сътрудничество,
предотвратяването и борбата с престъпността
и управлението на кризи.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2824

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 99
ОТ 21 АПРИЛ 2015 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Държавен фонд „Земеделие“,
приет с Постановление № 151 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 55 от
2012 г.; изм., бр. 60 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Фондът е юридическо лице със седали
ще в София. Фондът е държавно учреждение,
което съставя, изпълнява и отчита бюджет на
първостепенен разпоредител с бюджет, който
е част от държавния бюджет.“
2. В ал. 2:
а) точка 2 се изменя така:
„2. предоставя целеви кредити в областта
на земеделието и прилага държавните помощи
в областта на земеделието и рибарството със
средства от държавния бюджет;“
б) в т. 4 след думите „сектор „Рибарство“
се добавя „и по „Програмата за морско дело
и рибарство 2014 – 2020“ (ПМДР)“;
в) в т. 5 думите „Регламент (ЕО) № 485/2008
на Съвета относно проверките от страна на
държавите членки на трансакции, съставля
ващи част от системата за финансиране на
Европейския фонд за гарантиране на земеде
лието (ЕФГЗ)“ се заменят с „Регламент (ЕС)
№ 1306/2013 на Европейския парламент и
на Съвета относно финансирането, управле
нието и мониторинга на общата селскосто
панска политика и за отмяна на регламенти
(ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, № 2799/98,
№ 814/2000, № 1290/2005 и № 485/2008 на
Съвета (Регламент (ЕС) № 1306/2013) (OB, L
347, 20.12.2013 г.)“.
§ 2. В чл. 5, ал. 4:
1. В изречение първо след думите „и храни
те“ се поставя запетая и се добавя „като наймалко двама от тях са заместник-министри“.
2. В изречение второ думите „енергетиката
и туризма“ и запетаята пред тях се заличават.
§ 3. В чл. 6, ал. 2 се правят следните из
менения и допълнения:
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1. В т. 3, буква „б“ след думата „програми“
се добавя „и схеми“.
2. Точка 8 се изменя така:
„8. приема проекта и отчета на годишните
разчети на сметката за средства от Европей
ския съюз на ДФ „Земеделие“;“.
3. Точка 9 се отменя.
4. В т. 10 думите „ал. 10ж ЗПЗП“ се за
менят с „чл. 10а, ал. 5 от Закона за прила
гане на общата организация на пазарите на
земеделски продукти на Европейския съюз
(ЗПООПЗПЕС)“.
5. Точка 11 се отменя.
§ 4. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Решенията се вземат с явно гласуване
с квалифицирано мнозинство 3/4 от присъст
ващите членове. Членовете не могат да упъл
номощават други лица да ги представляват.“
2. Създава се ал. 5:
„(5) Решенията на Управителния съвет се
публикуват на интернет страниците на фонда и
на Министерството на земеделието и храните
на следващия ден след тяхното приемане.“
§ 5. В чл. 9 т. 6, 7 и 8 се изменят така:
„6. в качеството си на министър на земе
делието и храните съгласувано с министъра
на финансите и при спазване на законоус
тановените срокове внася в Министерския
съвет за утвърждаване годишни разчети на
сметката за средства от Европейския съюз на
ДФ „Земеделие“;
7. в качеството си на министър на земеде
лието и храните внася в Министерския съвет
годишния отчет за дейността на Разплащател
ната агенция по утвърдените годишни разчети
на сметката за средства от Европейския съюз;
8. представя до 30-и април в Министер
ския съвет отчет за дейността на фонда за
предходната година.“
§ 6. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 след думата „фонда“ се добавя
„и е първостепенен разпоредител с бюджет“.
2. Точка 15 се изменя така:
„15. определя служителите на фонда, които
да издават актове за установяване на наруше
ния съгласно чл. 50, ал. 1 ЗПЗП;“.
§ 7. В чл. 12, ал. 2 думите „1660 щатни
бройки“ се заменят с „1546 щатни бройки“.
§ 8. В чл. 14, ал. 2 т. 3 и 4 се изменят така:
„3. осъществява общия контрол за изпъл
нение на възложените задачи;
4. създава условия за нормална и ефективна
работа на структурните звена във фонда;“.
§ 9. В глава трета раздел IV се изменя така:
„Раздел IV
Звено „Сигурност на информацията“
Чл. 15. (1) Звено „Сигурност на информаци
ята“ е на пряко подчинение на изпълнителния
директор със статут на отдел и подпомага
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служителя по сигурността на информацията
при изпълнение на възложените му със Закона
за защита на класифицираната информация
(ЗЗКИ) задачи. Служителят, който ръководи
звеното, е служител по сигурността на ин
формацията.
(2) Служителят по сигурността на инфор
мацията осъществява дейността по защита на
класифицираната информация, като:
1. отговаря за защитата и контрола на
дост ъп до к ласифицираната информация,
информационната сигурност на автоматизи
раните информационни системи;
2. следи за спазването на изискванията
на ЗЗКИ и на други нормативни актове, ре
гламентиращи защитата на класифицираната
информация;
3. разработва план за защита на класифи
цираната информация чрез организационни,
физически и технически средства;
4. следи за правилното определяне на
нивото на класификация на информацията
във фонда;
5. организира и провежда обучението на
служителите във фонда за работа с класифи
цирана информация и прилагането на про
грамно-техническите и физическите средства
за защита;
6. организира и извършва периодични
проверки за движението и отчетността на
мат ериа ли т е и док у мен т и т е, съд ържащ и
класифицирана информация, както и води на
отчет случаите на нерегламентиран достъп и
взетите мерки;
7. провежда процедура за обикновено про
учване по чл. 47 ЗЗКИ и води регистър на
издадените разрешения за достъп до инфор
мация с ниво на класификация „поверително“
и по-високо;
8. организира подготовката и изпращането
на необходимите документи за извършване
на разширено и специално проу чване на
служители във фонда за получаване на раз
решение за достъп до информация с ниво на
класификация „секретно“ и по-високо;
9. извършва анализ на риска, разработва
и периодично актуализира мероприятия за
намаляване на рисковете за нерегламентиран
достъп до класифицирана информация и за
повишаване на информационната сигурност
във фонда;
10. разработва план за защита на класифи
цираната информация при положение на война,
при военно или друго извънредно положение;
11. ръководи регистратурата за класифи
цирана информация;
12. участва в изграждането и акредитацията
на автоматизирани информационни системи
или мрежи за създаване, обработка и съхра
няване на класифицирана информация, като
контролира тяхната сигурност и експлоатация;
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13. изпълнява и други задачи, произтича
щи от нормативни актове, регламентиращи
защитата на класифицираната информация.
(3) При подпомагане на служителя по си
гурността на информацията звено „Сигурност
на информацията“:
1. организира и отговаря за правилното съх
раняване, създаване, приемане, предоставяне
и пренасяне на класифицираната информация;
2. участва при провеждането на всички
мероприятия по защитата на класифицираната
информация, предвидени в ЗЗКИ и в актовете
по прилагането му;
3. регистрира и води на отчет движението
на класифицираната информация;
4. осигурява дейността на регистратурата
за класифицирана информация.“
§ 10. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. (1) Дирекция „Вътрешен одит“ е
функционално обособена структура, независи
ма от останалите организационни структури
на фонда, която осъществява дейността си съ
гласно Закона за вътрешния одит в публичния
сектор (ЗВОПС), международните стандарти
за професионална практика по вътрешен одит
и Стандартите за вътрешен одит в публичния
сектор. Функцията на дирекцията е свързана с
извършване на независима и обективна дейност
по предоставяне на увереност и консултиране,
предназначена да носи полза и да подобрява
дейността на фонда. Дирекцията помага на
фонда да постигне целите си чрез прилагане
на систематичен и дисциплиниран подход за
оценяване и подобряване ефективността на
процесите на управление на риска, контрола
и управлението.
(2) Дирекция „Вътрешен одит“ е на пряко
административно подчинение на изпълнител
ния директор.
(3) Дирекция „Вътрешен одит“ извършва
вътрешен одит на всички структури, програми,
дейности и процеси във фонда по финансово
подпомагане на регистрираните земеделски
стопани с държавни помощи и със средства
по Европейския земеделски фонд за развитие
на селските райони, Европейския фонд за
гарантиране на земеделието (ЕФГЗ), както
и структури, дейности и процеси, свързани с
дейността на общата администрация.
(4) Дирекция „Вътрешен одит“:
1. планира, извършва и докладва дейността
по вътрешен одит в съответствие с изисквани
ята на ЗВОПС, международните стандарти за
професионална практика по вътрешен одит,
правото на ЕС и указанията на ЕК, Етичния
кодекс на вътрешните одитори, статута на
вътрешния одит и утвърдената от министъра
на финансите Методология за вътрешен одит
в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска
петгодишен стратегически план и годишен
план за дейността си, които се одобряват и
утвърждават от изпълнителния директор;
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3. изготвя одитен план за всеки одитен
ангажимент, който съдържа обхват, цели,
времетраене и разпределение на ресурсите
за изпълнение на ангажимента;
4. дава на изпълнителния директор неза
висима и обективна оценка за състоянието
на одитираните системи за финансово упра
вление и контрол;
5. оценява процесите за идентифициране,
оценяване и управление на риска, въведени
от изпълнителния директор;
6. проверява и оценява: съответствието на
дейностите със законодателството, вътрешните
актове и договори; надеждността и всеобхват
ността на финансовата и оперативната инфор
мация; създадената организация по опазване
на активите и информацията; ефективността,
ефикасността и икономичността на дейности
те; изпълнението на задачите, договорите,
поетите ангажименти и постигането на целите;
7. подпомага изпълнителния директор по
негово искане, като дава съвети, мнение, из
вършва обучение и др. с цел да се подобрят
процесите на управление на риска и контролът,
без да поема управленска отговорност за това;
8. докладва и обсъжда с изпълнителния
директор и с ръководителите на структурите,
чиято дейност е одитирана, резултатите от
всеки извършен одитен ангажимент и пред
ставя одитен доклад;
9. дава препоръки в одитните доклади за
подобряване на адекватността и ефективност
та на системите за финансово управление и
контрол, получава утвърден от изпълнител
ния директор план за действие във връзка с
дадените в одитните доклади препоръки и
извършва проверки за проследяване на из
пълнението им;
10. изготвя и представя на изпълнителния
директор годишен доклад за дейността по въ
трешен одит в съответствие с чл. 40 ЗВОПС;
11. осигурява повишаването на професио
налната квалификация на вътрешните одитори
и осъществява контакти с другите звена за
вътрешен одит от организациите от публич
ния сектор с цел обмяна на добри практики;
12. оценява дали насоките на дейност и
процедурите на вътрешен контрол, изградени
във фонда, са адекватни срещу измами или
неоторизирано използване на средства по
националните схеми на подпомагане и фон
довете на ЕС по прилагане на ОСП.“
§ 11. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо след думите
„ОСП и ОРП“ се поставя запетая и се доба
вя „както и администриране на средства от
националния бюджет“.
2. В ал. 2, т. 9 изречение първо се заличава.
§ 12. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
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а) точка 1 се изменя така:
„1. осъществяват предварителен контрол
за законосъобразност на всички документи и
действия, свързани с финансовата дейност на
фонда, осъществяват проверки преди взема
нето на решения за поемане на задължения и
извършване на разход със средства, получени
от републиканския бюджет; при осъществява
нето на предварителния контрол финансовите
контрольори изразяват мнение за законосъ
образност преди поемане на задължения и/
или извършване на разходи;“
б) точка 2 се отменя.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Финансовите контрольори са на пряко
подчинение на изпълнителния директор на
фонда.“
§ 13. В чл. 20 накрая се добавя „и по ПМДР“.
§ 14. В чл. 22 се създава т. 7:
„7. отговаря за съставянето на отчетите
по ПМДР, посочени в член 59, параграф 5,
буква „а“ от Регламент № 966/2012 на Ев
ропейския парламент и на Съвета относно
финансовите правила, приложими за общия
бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент
(ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (OB, L
298 от 26.10.2012 г.), съобразно изискванията
на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европей
ския парламент и на Съвета за определяне на
общоприложими разпоредби за Европейския
фонд за регионално развитие, Европейския
социален фонд, Кохезионния фонд, Европей
ския земеделски фонд за развитие на селските
райони и Европейския фонд за морско дело
и рибарство и за определяне на общи разпо
редби за Европейския фонд за регионално
развитие, Европейския социален фонд, Кохе
зионния фонд и Европейския фонд за морско
дело и рибарство и за отмяна на Регламент
(ЕО) № 1083/2006 на Съвета (Регламент (ЕС)
№ 1303/2013) (OB, L 347 от 20.12.2013 г.).“
§ 15. В чл. 28, ал. 2 се правят следните
изменения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. извършва проверки по получени сигнали
за нередности или при възникнало съмнение
за нередност;“.
2. В т. 4 думата „нарушенията“ се заменя
с „нередностите и измамите“.
3. В т. 6 думите „и контролира“ се заличават.
§ 16. В чл. 31, т. 9 думите „Финансово уп
равление“ се заменят с „Финансова“.
§ 17. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. отговаря за прилагането на одобрените
от Управителния съвет на фонда кредитни
схеми и схемите за държавни помощи съгласно
действащото законодателство за създаване и
придобиване на дълготрайни активи в земе
делието и в селските райони;“.
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2. В т. 11 след думата „администрира“ се
добавя „въвеждането на данните в“, а след
думата „инвестицията“ съюзът „или“ се за
меня със запетая.
3. В т. 12 думите „на план-сметката“ се
заличават.
§ 18. В чл. 33 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. отговаря за прилагането на краткосрочни
схеми за подпомагане за държавни помощи
и кредитни схеми съгласно действащото за
конодателство;“.
2. В т. 4, 5 и 6 думата „програми“ се заменя
със „схеми“.
3. В т. 7 думата „програмите“ се заменя с
„указанията“.
§ 19. Член 34 се изменя така:
„Чл. 34. Дирекция „САПАРД“:
1. отговаря за изпълнението на Програма
„САПАРД“;
2. актуализира работните процедури и
контролните листа, свързани с работата на
дирекцията;
3. оказва съдействие на други организа
ционни структури на фонда и на външни
институции при необходимост от предоста
вяне на информация, касаеща дейността на
дирекцията;
4. методически ръководи и контролира об
ластните дирекции на фонда при изпълнение на
задълженията за опазването и съхраняването
на документацията по Програма „САПАРД“;
5. следи за изпълнението на задълженията
на външните институции относно Програма
„САПАРД“;
6. отговаря на постъпили запитвания от
ползватели на финансова помощ по програмата;
7. анализира информацията, получена при
осъществяване на правомощията є, и изготвя
отчети относно Програма „САПАРД“;
8. отговаря за процесите на осчетоводяване
на всички приходи и разходи, възникнали във
връзка с изпълнението на схемите и мерките за
подпомагане по Програма „САПАРД“, изготвя
и изпраща месечни, тримесечни и годишни
отчети на дирекция „Национален фонд“ на
Министерството на финансите;
9. получава всички сигнали за нередно
сти и информация за изискуеми задължения
при дейността на дирекция „САПАРД“ при
усвояване на европейски средства; извършва
проверка на регистрираните сигнали за не
редности и стартира процедура по добровол
но възстановяване на дължими средства по
Програма „САПАРД“; предоставя на дирекция
„Правна“ необходимата информация за снаб
дяване с изпълнителни листове, завеждане
на граждански и наказателни производства с
оглед защита на интересите на фонда;
10. води Книгата на длъжниците за суми
те, които следва да бъдат възстановени на
дирекция „САПАРД“;
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11. следи за възстановяване на средствата,
предоставени на недобросъвестни ползватели
от бюджета на ЕС и от държавния бюджет
на Република България;
12. следи за събиране на вземанията по
Програма „САПАРД“ от Националната аген
ция за приходите;
13. обработва и съхранява информацията от
дирекция „Правна“ за развитието на образува
ните граждански и наказателни производства
за защита на интересите на фонда;
14. осъществява взаимодействие с компе
тентните национални и европейски органи по
въпроси, свързани с отчитане на установените
нередности и със събиране вземанията на
дирекция „САПАРД“;
15. докладва на годишна база чрез дирек
ция „Национален фонд“ на Министерството
на финансите на Европейската комисия – Ге
нерална дирекция „Земеделие и развитие на
селските райони“, във връзка с установените
нередности и изискуеми вземания при урав
няване на сметките по Програма „САПАРД“;
16. докладва нередности на дирекция „За
щита на финансовите интереси на Европейския
съюз (АФКОС)“ на Министерството на вътреш
ните работи (МВР) съгласно процедурите за
администриране на нередности, установени в
Наредбата за определяне на процедурите за
администриране на нередности по фондове,
инструменти и програми, съфинансирани от
Европейския съюз (НОПАНФИПСЕС), приета
с Постановление № 285 на Министерския съвет
от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 97 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 5 и 90 от 2010 г., бр. 7 от 2011 г., бр. 6
от 2012 г. и бр. 60 от 2014 г.);
17. отговаря за опазването и съхраняването
на оригиналната документация за проектите
по Програма „САПАРД“.“
§ 20. В чл. 35 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Дирекция „Селскостопански пазарни
механизми“ изпълнява следните функции по
прилагане на ОСП по следните мерки и схеми:
1. по отношение на търговията с трети
страни:
а) администрира системата за лицензиите
за износ и сертификатите за предварително
фиксиране на възстановяванията при износ,
удостоверения за възстановяване за продукти
извън Приложение I на Договора за функци
ониране на Европейския съюз (преработени
земеделски продукти);
б) администрира възстановявани я при
износ за земеделски продукти от Приложе
ние I на Договора за Европейския съюз и на
продукти извън Приложение I на Договора за
функциониране на Европейския съюз (прера
ботени земеделски продукти);
в) администрира гаранции по издадени
лицензии, сертификати за предварително фик
сиране и удостоверения за възстановяване за
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продукти извън Приложение I на Договора за
функциониране на Европейския съюз;
2. администрира схеми, свързани с публична
интервенция на полски култури и предос
тавяне на изкупените продукти по схема за
подпомагане на най-нуждаещите се лица в ЕС,
установени в съответните нормативни актове;
3. по отношение на пазара на плодове и
зеленчуци:
а) администрира схеми за получаване на
помощ за плодове и зеленчуци от организации
на производители, асоциации на организации
на производители и групи на производители;
б) администрира схема „Училищен плод“
за предлагане на плодове и зеленчуци в учи
лищата;
4. по отношение на пазара на захарта:
а) одобрява производители на изоглюкоза;
б) администрира квотния режим на изо
глюкоза в Република България и събира такси
за производство на изоглюкоза;
в) упражнява контрол и налага санкции
съгласно правото на Европейския съюз във
връзка с дейността на одобрените произво
дители на изоглюкоза;
г) одобрява рафинерии на пълен работен
ден и отнема одобренията, които е издала;
д) извършва проверки, осъществява кон
трол и налага санкции съгласно правото на
Европейския съюз във връзка с дейността на
одобрените рафинерии на пълен работен ден;
5. администрира програми за подпомагане
в лозаро-винарския сектор, одобрени от ЕК;
6. администрира одобрените от ЕК промо
ционални програми за популяризирането на
продукти на селското стопанство на пазара
на ЕС и в трети страни;
7. по отношение на пазара на мляко:
а) администрира регулирането на пазара
на млякото чрез прилагане на системата
млечни квоти;
б) администрира договорните отношения
в сектора на млякото;
в) администрира схема за предлагане на
мляко в училищата;
г) администрира интервенционни схеми
на пазара на млечни продукти;
8. администрира интервенционните схеми
на пазара на месо;
9. администрира националните програми
по пчеларство, одобрени от ЕК;
10. администрира извънредни и кризисни
мерки, приети от ЕК.“
2. В ал. 2, т. 5 думите „за следващия про
грамен период 2014 – 2020“ се заличават.
§ 21. В чл. 36 се създава т. 1а:
„1а. организира и осъществява обработ
ването на заявленията за подпомагане и из
вършва оторизация по схемите за преходна
национална помощ, схемите за обвързано
подпомагане, Мярка 12 „Плащания по На
тура 2000 и Рамковата директива за водите“,
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Мярка 13 (подмярка 13.1 – „Компенсаторни
плащания в планински райони“, и подмярка
13.2 – „Компенсационни плащания за други
райони, засегнати от значителни природни
ограничения“), Мярка 10 „Агроекология и
климат“ и Мярка 11 „Биологично земеделие“
от Програмата за развитие на селските райони
за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020);“.
§ 22. В чл. 37 т. 1 се изменя така:
„1. отговаря за прилагането на мерките от
Програмата за развитие на селските райони
(ПРСР) съгласно договор за уреждане на пра
вата и задълженията във връзка с прилагане
на ПРСР за периода 2007 – 2013 г. между
Разплащателната агенция и Управляващия
орган на програмата и по ПРСР 2014 – 2020;“.
§ 23. Член 38 се изменя така:
„Чл. 38. Дирекция „Оторизация на пла
щанията по прилагане на мерки за развитие
на селските райони“ (ОППМРСР) по ПРСР
2007 – 2013 и по ПРСР 2014 – 2020:
1. отговаря за одобряване/отказ на заявени
суми за плащане;
2. извършва финансов контрол на заявките
за плащане;
3. извършва проверки на допустими разходи,
посочени в заявките за плащане;
4. попълва и проверява контролните листове
за оторизация на плащанията;
5. осъвременява и контролира работните
процедури и контролните листове, свързани
с оторизацията на плащанията;
6. извършва риск-анализ с цел определяне
на кандидатите или на заявките за плащане,
които следва да бъдат проверени на място от
дирекция „Технически инспекторат“;
7. методически ръководи и контролира об
ластните дирекции на фонда при изпълнение
на задълженията им по прилагане на мерките
по ПРСР 2007 – 2013 и по ПРСР 2014 – 2020;
8. следи за спазване на нормативните и
договорните задължения от страна на полз
вателите след извършване на плащане по
проектите;
9. участва при изготвяне на доклади за на
предъка по прилагането на мерките от ПРСР
2007 – 2013 и от ПРСР 2014 – 2020, представяни
на компетентните органи и институции;
10. анализира пропуските и проблемите
по прилагането на нормативните актове и
работните процедури и документи по ПРСР
2007 – 2013 и по ПРСР 2014 – 2020 и изготвя
предложения за тяхното изменение;
11. осъществява контрол по отношение
на спазването на договорите след проведени
процедури, по които ползвателите се явяват
възложители по ЗОП;
12. за изпълнение на дейностите по Стра
тегията за местно развитие одобрява или
не одобрява за финансиране разходите по
предложените от местни инициативни групи
(МИГ) проекти;
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13. участва при изготвяне на бюджетните
прогнози за съфинансирането на разходите
по ПРСР 2007 – 2013 и по ПРСР 2014 – 2020
от националния бюджет.“
§ 24. В чл. 39 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Основният текст се изменя така:
„Чл. 39. Дирекция „Рибарство и аквакулту
ри“ (РБА) изпълнява функциите по верифи
кация на разходите по Европейския фонд за
рибарство (ЕФР) съгласно чл. 59, буква „б“ от
Регламент (ЕО) 1198/2006 на Съвета от 2006 г.
за Европейския фонд за рибарство и по вери
фикация на разходите по Европейския фонд за
морско дело и рибарство съгласно Регламент
(ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент
и на Съвета за Европейския фонд за морско
дело и рибарство и за отмяна на регламенти
(ЕО) № 2328/2003, № 861/2006, № 1198/2006
и № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС)
№ 1255/2011 на Европейския парламент и
на Съвета (Регламент (ЕС) № 508/2014) (OB,
L 149/1 от 20.05.2014 г.), което включва из
вършване на административни проверки за
удостоверяване, че съфинансираните продукти
и услуги са доставени и че декларираните
от бенефициентите разходи са действително
извършени и съответстват на националното
и европейското законодателство, като:“.
2. В т. 4, 6 и 7 след абревиатурата „ОПРСР“
се добавя „и ПМДР“.
§ 25. Член 40 се изменя така:
„Чл. 40. (1) Дирекция „Финансова“ отгова
ря за финансовото управление, бюджетната
дисциплина и счетоводната политика при
спазване на действащата нормативна уредба.
(2) Дирекция „Финансова“ управлява фи
нансовите ресурси на фонда, като:
1. изготвя средносрочна бюджетна прогноза,
придружена от доклад;
2. изготвя бюджета на фонда по показатели
и в програмен формат по области на полити
ки и бюджетни програми и доклад към него;
3. изготвя заявка за ежемесечен лимит за
плащане и прогноза за следващите два месеца;
4. при необходимост предлага извършване
на промени по бюджета на фонда при спазва
не на разпоредбите на Закона за публичните
финанси;
5. следи за изпълнението на бюджета на
фонда;
6. изготвя месечно разпределение на при
ходите, разходите, трансферите, бюджетното
салдо и финансирането по бюджета и сметка
за средства от Европейския съюз (ССЕС) на
фонда в съответствие с Единната бюджетна
класификация (ЕБК) по функции, групи и
параграфи, както и по отделните бюджетни
програми в рамките на ежегодно утвърдените
с постановлението за изпълнение на държав
ния бюджет разходи по области на политики
и бюджетни програми.
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(3) Дирек ци я „Финансова“ разработ ва
проект на бюджет и средносрочна бюджетна
прогноза съгласно ЕБК и в програмен фор
мат, като:
1. изготвя прогнози, анализи, проект на
бюджет и доклад към него;
2. съгласува и внася за одобрение проекта
на бюджет и доклада към него;
3. изготвя от чети за изпълнението на
бюджета;
4. изготвя прогнози за изпълнението на
бюджета, базирани на прогнозите от компе
тентните структурни звена;
5. изготвя анализи и препоръки на базата
на изпълнението на бюджета или на базата
на прогнози, когато съществува достатъчна
вероятност за неизпълнението му или – при
поискване, за управленски цели.
(4) Дирек ци я „Финансова“ организира
прилагането и създава условия за спазването
на бюджетната методология, като:
1. изготвя счетоводната политика на фонда
и отговаря за организацията на финансовата
и счетоводната отчетност;
2. методически ръководи структурните зве
на на фонда при изпълнение на задълженията
им по финансово-счетоводната отчетност.
(5) Дирекция „Финансова“ осчетоводява
всички приходи, разходи и други операции,
разплаща или прихваща при спазване на
действащата нормативна уредба, като:
1. извършва проверка на относимите до
кументи;
2. получава и обработва информация от
компетентните структурни звена за учредени
банкови гаранции и за издаване на платежни
нареждания за усвояването или освобожда
ването им;
3. извършва текущ и последващ контрол
по изпълнението на задълженията на тери
ториалните структурни звена по финансовосчетоводната отчетност.
(6) Дирекция „Финансова“ поддържа ре
гистър на вземанията и задълженията на ДФ
„Земеделие“, съдържащ информация за лицето,
основанието, размера, падежа, лихвите, раз
носките и други данни, свързани с вземането
или задължението, като:
1. получава и обработва всички документи,
с които се установяват вземания или задъл
жения от компетентните структурни звена;
2. отразява извършените погашения, при
хващания или разплащания.
(7) Дирекция „Финансова“ поддържа ре
гистър на нередностите, като:
1. получава всички документи, с които се
установяват нередности от компетентните
структурни звена или от трети лица, и въвежда
в регистъра информацията за лицето, осно
ванието, описание и размера на нередността,
падежа, лихвите, разноските и други данни,
свързани с нередността;
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2. отразява предприетите мерки и действия
от компетентните структурни звена.
(8) Дирекция „Финансова“ отговаря за
събираемостта на вземанията на фонда, като:
1. инициира действия по принудително съ
биране и получава информация за събраните
суми от Националната агенция за приходите
(НАП);
2. следи за изтичане на давност и уведомява
компетентните структурни звена за предпри
емане на незабавни действия;
3. отписва вземания или задължения съ
гласно действащото законодателство.
(9) Дирекция „Финансова“ изготвя междин
ните финансови отчети и годишния финансов
отчет на фонда и на сметката на средствата
от Европейския съюз, като:
1. изготвя междинни и годишни отчети
за касовото изпълнение на бюджета, както
и оборотни ведомости и доклади съгласно
действащата нормативна уредба;
2. организира, координира и обобщава от
чета за изпълнение на капиталовите разходи;
3. публикува на интернет страницата на
фонда отчети и друга финансово-счетоводна
информация съгласно законовите изисквания;
4. изготвя годишен доклад за констатирани
те нарушения, измами и изискуеми вземания
съгласно изискванията на правото на ЕС;
5. докладва нередности на дирекция „Защи
та на финансовите интереси на Европейския
съюз (АФКОС)“ на МВР съгласно процедурите
за администриране на нередности, установени
в НОПАНФИПСЕС;
6. изготвя годишни и междинни отчети
и оборотни ведомости на сметката на сред
ствата от ЕС.
(10) Дирекция „Финансова“ в рамките на
своята компетентност изготвя:
1. финансови обосновки по проекти на
нормативни актове, предлагани от фонда;
2. предложения за промяна на нормативни
актове.
(11) Дирекция „Финансова“ предприема
съответните действия по забележки, препо
ръки и констатации на компетентните органи
за подобряване на финансово-счетоводното
управление в ДФ „Земеделие“.
(12) Дирекция „Финансова“ участва в подго
товката и извършването на годишните инвен
таризации на активите и пасивите на фонда.“
§ 26. Член 41 се изменя така:
„Чл. 41. (1) Дирекция „Технически инспек
торат“:
1. ръководи методически, възлага задачи
и извършва последващ контрол на дейността
на областните дирекции при изпълнение на
задълженията им по извършването на про
верки на място на кандидати/ползватели по
схемите и мерките, които се прилагат;
2. изготвя годишен план за дейността на
дирекцията и на териториалните структурни
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звена относно извършване на проверки на
място и отговаря за изпълнението му;
3. изготвя контролни листове, инструкции
и правилници за работата на служителите в
дирекцията и в териториалните структурни
звена относно извършване на проверки на мяс
то и изработва програми за тяхното обучение;
4. отговаря за разработването и актуали
зирането на методи за проверки на място на
кандидати/ползватели по схемите и мерките,
които се прилагат;
5. изготвя графици за контролни провер
ки, извършва контролни проверки, изготвя
доклад за контролните проверки, извършва
мониторинг върху резултатите от извършените
контролни проверки;
6. прави периодични оценки на резулта
тите от контролната дейност, анализира и
изготвя предложения и системни мерки за
предотвратяване на слабостите в проверките
на място на кандидати/ползватели по схемите
и мерките, които се прилагат;
7. води писмена документация и изготвя
отчети за всички извършени проверки.
(2) Дирекция „Технически инспекторат“
извършва контрол съгласно Регламент (ЕС)
№ 1306/2013 на Европейския парламент и на
Съвета, като:
1. изготвя годишна програма за провер
ки, които ще бъдат извършвани по време
на следващия контролен период, съгласно
изискванията на Регламент (ЕС) № 1306/2013,
всяка година до 15 април;
2. изготвя годишно предложение за анализ
на риска съгласно изискванията на Регламент
(ЕС) № 1306/2013, което съдържа информация
за метода, техниките и критериите, които ще
се използват, както и за начина на реализация,
и го изпраща ежегодно на ЕК до 1 декември;
3. прилага риск-анализ за избор на пред
приятията и транзакциите, които ще бъдат
проверявани, съгласно изискванията на Ре
гламент (ЕС) № 1306/2013 в съответствие с
предложението по ал. 1, т. 2;
4. по време на контролния период, опреде
лен съгласно изискванията на Регламент (ЕС)
№ 1306/2013, извършва проверки на търговски
те документи на лицата, които са получили
или осъществили плащания, свързани пряко
или косвено със системата за финансиране на
Европейски фонд за гарантиране в земеделието
(ЕФГЗ), както и на трети лица по смисъла
на чл. 79, параграф 3, буква „б“ от Регламент
(ЕС) № 1306/2013; целта на проверките е да
се установи дали транзакциите, формиращи
частта от финансирането на ЕФГЗ, действител
но са били проведени и изпълнени правилно;
5. при извършване на проверките прове
ряващите лица имат право:
а) на достъп до обектите на проверка – офи
си, производствени помещения, ск ладове,
земи и други;
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б) на информация относно обекта на про
верката;
в) на достъп до всички документи, свър
зани с обекта на проверката, както и копия
и извлечения от тях;
г) на вземане на проби за контролен анализ
в случай на необходимост;
д) да изискват и да получават оригинални
документи от проверяваните лица;
6. изготвя годишен доклад по прилагане
то на Регламент (ЕС) № 1306/2013 за всеки
изминал контролен период и го изпраща на
ЕК ежегодно до 31 декември;
7. провежда съвместно сътрудничество с
останалите страни – членки на ЕС, и предос
тавя необходимата информация на ЕК за това.“
§ 27. В чл. 43 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1, буква „з“ думите „държавните
помощи“ се заменят с „краткосрочни схеми
за подпомагане“.
2. В т. 3, буква „б“ думите „директни пла
щания по схемите и мерките за директни
плащания“ се заменят с „подпомагане по
схемите и мерките, прилагани от дирекция
„Директни плащания“.
3. В т. 4:
а) в буква „в“ след абревиатурата „САПАРД“
се добавя „съгласно указанията, дадени от
изпълнителния директор и от директора на
дирекция „САПАРД“;“
б) букви „г“ и „д“ се отменят.
§ 28. В чл. 44, т. 1 след думите „сектор
„Рибарство“ се поставя запетая и се добавя
„ПМДР“.
§ 29. В чл. 45 основният текст се изменя
така:
„Чл. 45. Областните дирекции със седали
ща в област София, Варна, Пловдив, Плевен,
Монтана и Ямбол имат следния териториален
обхват, свързан и с функциите по Програма
„САПАРД“:“.
§ 30. Член 46 се изменя така:
„Чл. 46. Областните дирекции – София,
Варна, Пловдив, Плевен, Монтана и Ямбол,
осъществяват следните функции във връзка с
дейността на фонда по Програма „САПАРД“:
1. организират, изпълняват и контролират
изпълнението на задачите и указанията, дадени
от изпълнителния директор и от директора
на дирекция „САПАРД“;
2. уведомяват дирекция „САПАРД“ при
констатирани нарушения от страна на ползва
телите на помощта по Програма „САПАРД“;
3. отговарят за опазването и съхраняването
на документацията за проектите по Програма
„САПАРД“ съгласно указанията, дадени от
изпълнителния директор и от директора на
дирекция „САПАРД“.“
§ 31. Приложението към чл. 12, ал. 3 се
изменя така:
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„Приложение
към чл. 12, ал. 3
Численост на персонала в организационните
структури на ДФ „Земеделие“ – 1546 щатни
бройки
Централно управление – 632 щатни бройки
Изпълнителен директор
1
Заместник изпълнителен директор
4
Главен секретар
1
Звено „Сигурност на информацията“
2
дирекция „Вътрешен одит“
18
Финансови контрольори
3
Звено „СРОПРС „Рибарство“
5
Звено „Интегрирана система за
администриране и контрол“
7
Инспекторат
8
Обща администрация, 
137
в т. ч.:
дирекция „Правна“
21
дирекция „Противодействие
на измамите“
13
дирекция „Връзки с обществеността
и протокол и координация“
13
дирекция „Човешки ресурси“
7
дирекция „Административностопанско обслужване“
48
дирекция „Обществени поръчки“
7
дирекция „Информационни
технологии“
28
Специализирана администрация, 
446
в т. ч.:
дирекция „Финансова“
42
дирекция „Технически инспекторат“
34
дирекция „Селскостопански пазарни
механизми“
65
дирекция „Рибарство и аквакултури“
12
дирекция „Краткосрочни схеми
за подпомагане“
12
дирекция „Инвестиционни схеми
за подпомагане“
11
дирекция „САПАРД“
15
дирекция „Директни плащания“
59
дирекция „Договориране по ПМРСР“
97
дирекция „Оторизация на плащанията
по ПМРСР“
99
Областни дирекции – 914 щатни бройки“.

Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2825

РЕШЕНИЕ № 251
ОТ 17 АПРИЛ 2015 Г.

за приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за 2014 г.
На основание чл. 9, ал. 4 от Закона за уреж
дане правата на граждани с многогодишни
жилищноспестовни влогове
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МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема отчета за дейността на Упра
вителния съвет на Националния компенса
ционен жилищен фонд за 2014 г. съгласно
приложение № 1.
2. Приема отчета за приходите и разхо
дите по бюджета на Националния компен
сационен жилищен фонд за 2014 г. съгласно
приложение № 2.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение № 1
ОТЧЕТ
за дейността на Управителния съвет на Нацио
налния компенсационен жилищен фонд при
Министерския съвет за периода 1 януари –
31 декември 2014 г.
Законът за уреждане правата на граждани
с многогодишни жилищноспестовни влогове
(ЗУПГМЖСВ) с чл. 9, ал. 1 възлага на Управи
телния съвет (УС) на Националния компенса
ционен жилищен фонд (НКЖФ) изпълнението
на следните функции:
1. Управление на имуществото на фонда.
2. Определяне на левовия индекс на спес
товното число.
3. Контрол върх у дейност та на местните
комисии.
Съгласно § 19 от преходните и заключител
ните разпоредби на Правилника за прилагане
на ЗУПГМЖСВ на УС на НКЖФ е възложено
цялостното изпълнение на разпоредбите му.
I. Управление на имуществото на фонда.
1. Организиране набирането на средствата
на фонда по реда на чл. 6, ал. 1 ЗУПГМЖСВ:
а) бюд жетни субси дии, чийто размер се
определя със закона за държавния бюджет на
Република България за съответната година;
б) постъпления от дарения и помощи от
български и чуждестранни лица;
в) петдесет на сто от постъпленията от про
дажбата на жилищни и вилни имоти, отнети в
полза на държавата със съдебен акт;
г) параграф 16 от ППЗУПГМЖСВ – възста
новени средства от продавача, получил компен
сации по този закон.
Субсидията по буква „а“ е най-големият
приходоизточник. Със Закона за държавния
бюджет на Република България за 2014 г. и в
приложение № 1 към чл. 1 на Постановление № 3
на Министерския съвет от 2014 г. за изпълнение
на държавния бюджет на Република България
за 2014 г. за НК ЖФ като второстепенен раз
поредител към Министерството на финансите
бяха предвидени за обезщетения и помощи за
домакинства (левови компенсации) в размер
11 130 000,00 лв.
С писмо № I-1208/19.12.2014 г. на основание
чл. 112, ал. 1 и 2 от Закона за публичните фи
нанси в изпълнение на Постановление № 444 на
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Министерския съвет от 2014 г. за одобряване на
вътрешнокомпенсирани промени на утвърдени
те разходи по области на политики/бюджетни
програми по бюджета на Министерството на
финансите за 2014 г. и във връзка с одобрена
промяна по бюджета на Министерството на
финансите с изх. № 9316-1514 от 22.12.2014 г.
Министерството на финансите извърши промяна
по бюджета ни, като увеличи бюджетна про
грама „Национален компенсационен жилищен
фонд“, § 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения
и помощи за домакинства“ с 1 000 000,00 лв. от
увеличение на трансферите ни от Министерството
на финансите и по уточнен план. Този параграф
е 12 130 000,00 лв.
В изпълнение на гореизложеното първо
степенни я т разпореди т ел – Минист ерст во т о
на финансите, превеждаше регулярно средства
на НКЖФ на основание на утвърдено месечно
разпределение на бюджета от главния секретар
на Министерството на финансите.
Приходоизточниците по букви „б“ и „в“ нямат
реализация.
По отчета на НКЖФ за същия период не са
постъпили средства по § 36 – 19 „Други неда
нъчни приходи“ (30 на сто от постъпленията по
фонд „Жилищно строителство“ на държавните
предприятия – чл. 6, ал. 1, т. 2 ЗУПГМЖСВ,
тъй като считано от 21 ноември 2008 г. текстът
е отменен (ДВ, бр. 100 от 2008 г.).
Постъпили са само 476,00 лв. от продадено и
бракувано електрическо, електронно оборудване
и от лек автомобил.
Постъпилите средства по буква „г“, предста
вляващи суми по § 16 ППЗУПГМЖСВ, съгласно
указание на Министерството на финансите се
отчитат като възстановен касов разход от ми
нали години, а не като приход, и са в размер
37 342,02 лв.
2. Целево изразходване на средствата на
НК ЖФ.
Съгласно ч л. 7, а л. 1 ЗУ ПГ М ЖСВ сред
ствата на НКЖФ се изразходват за финансово
компенсиране на жилищноспестовните влогове
чрез левова компенсация на определените към
31 декември 1990 г. спестовни числа по тях съ
образно действащия левов индекс.
През 2014 г. на местните комисии са преве
дени средства за компенсации общо в размер
11 582 966,31 лв., с които са компенсирани пра
воимащи спестители по 1596 влога, като средната
компенсация по един влог е 7257,50 лв.
II. Определяне на левовия индекс на спестовното число.
На основание чл. 7, ал. 2 ЗУПГМЖСВ УС на
НКЖФ определя периодично размера на лево
вия индекс на спестовното число, като основни
критерии са: инфлационните процеси в страна
та, пазарните цени на жилищата и наличните
средства по НКЖФ.
От влизането в сила на ЗУПГМЖСВ (ДВ,
бр. 82 от 1991 г.), съобразявайки се с горните
условия, УС на НКЖФ е променял многократно
левовия индекс на спестовното число, като по
следната промяна е в сила от 1 май 2008 г. и е
в размер 0,08 лв., който действа и понастоящем.
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IІІ. Контрол на дейността на местните комисии.
Контролът върху дейността на местните ко
мисии се осъществява в трите му форми – пред
варителен, текущ и последващ.
1. Предварителен контрол.
Предварителният контрол се осъществява
при утвърждаването на съставите на местните
комисии (числен състав, председател и мандат)
от страна на УС на НКЖФ, както и при утвър
ждаване на промените в местните комисии.
Контролът се изразява в проверка на спазването
на изискванията на чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ във
връзка с чл. 16, ал. 1, 2 и 3 от правилника за
прилагането му. Утвърдените състави и промени
в състави на местни комисии с решения на УС
на НКЖФ за 2014 г. са общо 20.
2. Текущ контрол.
Тек у щ и я т кон т рол с е ос ъщес т вя ва ч рез
проверки на място по цялостната дейност на
съответната местна комисия по следните дей
ности: при корекция на окончателните списъци
по данни, предоставени от клоновете на „Банка
ДСК“ – ЕАД, на правоимащите жилищноспес
товни вложители; проверка на чакащи за изпла
щане поименни списъци-искания; правилно опре
деляне на полагащата се компенсация съобразно
действащия левов индекс на спестовно число;
проверка за наличието на необходимите доку
менти, удостоверяващи начина на придобиване
съгласно чл. 11, ал. 6, т. 1 – 6 ППЗУПГМЖСВ,
както и наличието на текста по § 16, ал. 1 от
същия. Управителният съвет на НК ЖФ осъ
ществява методическа дейност чрез указания
до местните комисии по конкретни въпроси с
оглед еднаквото прилагане на разпоредбите на
закона и на правилника чрез експертна помощ
за решаването на определени случаи.
През отчетния период бяха посетени 23 мест
ни комисии и бе оказана методическа помощ за
подобряване на дейността им.
3. Последващ контрол.
Последващият контрол се осъществява чрез
проверка на решенията на местните комисии.
Елемент на този контрол е проверката на три
месечните отчети за движението на средствата
на НКЖФ на местните комисии, които се пред
ставят в Изпълнителния орган на фонда заедно
с поименни списъци на ж илищноспестовни
вложители, получили левова компенсация от
фонда. Проверка на наличната документация по
закона и правилника за прилагането му в мест
ната комисия с оглед на отговорното съхранение
и архивиране. С цел подобряване дейността и
упражняване на действен и ефективен контрол
при финансовото компенсиране на граждани и
във връзка с чл. 9 от Закона за уреждане правата
на граждани с многогодишни жилищноспестовни
влогове местните комисии по общини предоста
вят изготвените окончателни списъци по чл. 7
ППЗУПГМЖСВ, както и поименните списъци на
компенсираните жилищноспестовни вложители
за времето от влизането в сила на ЗУПГМЖСВ
(ДВ, бр. 82 от 1991 г.) на магнитен носител.
Това създава предпоставки за бързо и точно
обработване и обобщаване на информацията от
цялата страна. Като резултат от предварител
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ния и текущия контрол през отчетния период
няма констатирани неправомерни решения на
местните комисии.
ІV. Решения на УС на НКЖФ.
В изпълнение на възложените му правомощия
УС на НКЖФ е провел през отчетния период 6
заседания, на които са приети 65 решения относно:
а) приемане на годишен отчет за 2013 г. и на
тримесечни отчети за движението на средствата
на НКЖФ през 2014 г.;
б) изготвяне и приемане на отчета за дейността
на УС за 2013 г. и на отчет за приходите и раз
ходите по бюджета на фонда за същия период;
в) приемане за сведение на утвърдения от
главния секретар на Министерството на финан
сите бюджет за 2014 г. на НКЖФ, както и други
решения, свързани с дейността му;
г) у твърж даване на числени състави, на
председатели и на мандат на местните комисии;
д) утвърждаване на промени в състави на
местните комисии.
Настоящият отчет за дейността на УС на
НК ЖФ за периода 1 ян уари – 31 декем ври
2014 г. и Отчетът за приходите и разходите по
бюджета на НКЖФ за същия период са приети
с решение на УС на НКЖФ, взето по протокол
№ 1 от 17 февруари 2015 г.

Приложение № 2
ОТЧЕТ
за приходите и разходите на Националния компенсационен жилищен фонд за 2014 г.

Наименование на показателите
1
I. Приходи
1. Други неданъчни приходи – чл. 6,
ал. 1, т. 2 ЗУПГМЖСВ
2. Глоби, санкции, неустойки, наказа
телни лихви, обезщетения и начети –
§ 16 от ППЗУПГМЖСВ
II. Разходи
1. Заплати и възнаграждения за персо
нала, нает по трудови правоотношения,
и други възнаграждения и плащания
за персонала по извънтрудови право
отношения
2. Осигурителни вноски от работодатели
за Държавното обществено осигуряване
(ДОО), здравноосигурителни вноски
от работодатели и вноски за допълни
телно задължително осигуряване от
работодатели

Отчет
за
2014 г.
(в хил.
лв.)
2
0
0,5
0
11 727

119

21
40

3. Издръжка
4. Обезщетения и помощи за домакин
ства (левови компенсации по жилищ
носпестовни влогове)
5. Придобиване на дълготрайни мате
риални активи
III – V. Трансфери (субсидии)

11 546

1. Получени трансфери (+)

11 684

0,9
11 726
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Наименование на показателите
1

Отчет
за
2014 г.
(в хил.
лв.)
2

2. Предоставени трансфери (-)

-2,5

3. Трансфери за поети осигурителни
вноски (в сила от 01.07.2003 г.)

45

VI. Дефицит/излишък = I – II + III + IV + V

0

VII. Финансиране

0

2770

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 10 от 2009 г. за условията
и реда за заплащане на лекарствени прод укти
по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната мед ицина,
на медицински изделия и на диетични храни
за специални медицински цели, както и на
лекарствени продукти за здравни дейности
по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето
(обн., ДВ, бр. 24 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 34, 38
и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 67 от 2011 г.,
бр. 49 от 2012 г. и бр. 48 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 16в се създава ал. 6:
„(6) Когато при изпълнение на клиничната
пътека са вложени елементи от медицински
изделия, принадлежащи към повече от едно
групиране съгласно списъка по чл. 13, ал. 2,
т. 2, НЗОК заплаща стойност, която е сбор от
цените по елементи, отразени във фактурата,
но не по-висока от най-високата стойност, по
сочена в списъка за съответното групиране, от
чиито елементи е съставена вложената система.“
§ 2. Член 20а се изменя така:
„Чл. 20а. (1) Националната здравнооси
гурителна каса заплаща на лицата по чл. 7,
ал. 1 лекарствените продукти, за които са
договорени отстъпки:
1. намалената с договорената отстъпка
стойност на лекарствените продукти или
2. пълната стойност на лекарствените про
дукти, определена съгласно чл. 55 от Наредбата
за условията, правилата и реда за регулиране
и регистриране на цените на лекарствените
продукти.
(2) Стойността по ал. 1, т. 2 се заплаща от
НЗОК при следните условия:
1. лекарствените продукти са с един и
същ INN и/или с един и същ притежател на
разрешение за употреба;
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2. лекарствените продукти се заплащат
напълно от НЗОК;
3. налице е договор между НЗОК и при
тежателя на разрешението за употреба/негов
упълномощен представител, че договорената
съгласно чл. 45, ал. 10 ЗЗО отстъпка ще се
предоставя под формата на компенсация за
сметка на притежателя на разрешението за
употреба/негов упълномощен представител
на част от извършените от НЗОК разходи за
отпуснати и отчетени към НЗОК опаковки
от съответния лекарствен продукт.
(3) В случаите по ал. 2 отстъпката се пре
доставя чрез пряко възстановяване на НЗОК
от притежателя на разрешение за употреба/
негов упълномощен представител на догово
рената част от извършените от НЗОК разходи
за заплащането им.“
§ 3. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 9, т. 1 в края се добавя „както и
начинът на предоставяне на отстъпката“.
2. Създават се ал. 11, 12 и 13:
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„(11) Когато е договорена отстъпка съгласно
чл. 20а, ал. 3, тя се предоставя всяко тримесе
чие от притежателя на разрешение за употреба
на лекарствения продукт/негов упълномощен
представител чрез дирек тно плащане на
НЗОК след подписване на протокол съгласно
приложение № 8а, придружен със справка за
количествата от лекарствения продукт по елек
тронен отчет съгласно чл. 8, ал. 3, заплатени
от НЗОК през съответния период.
(12) Националната здравноосигурителна
каса представя на притежателя на разреше
нието за употреба/негов упълномощен пред
ставител справката по ал. 11 в 30-дневен срок
от изтичане на отчетния период.
(13) Притежателят на разрешението за
употреба/негов упълномощен представител
осъществява директното плащане към НЗОК
в 30-дневен срок след получаване на справ
ката по ал. 12.“
§ 4. Създава се приложение № 8а към
чл. 22, ал. 11:
„Приложение № 8а
към чл. 22, ал. 11

ПРОТОКОЛ
№ 000000000…

Дата:

ОРИГИНАЛ

Притежател на разрешение за
употреба/негов упълномощен
представител
Адрес:
ИН по ЗДДС/ИН по национал
ното законодателство за ДДС:
ЕИК/БУЛСТАТ:
М.О.Л.
Получател:
Адрес:
ЕИК/БУЛСТАТ:
М.О.Л.
От:
До:
За период:
За посочения период дължимата компенсация за сметка на притежателя на разрешение за употреба/
негов упълномощен негов представител на договорена част от извършените от НЗОК разходи за за
плащане на отпуснати и отчетени към НЗОК опаковки от лекарствения продукт възлиза на:
№
Лекарствен продукт
Количество
Отстъпка за единица
Отстъпка общо

Сума за плащане:

Изменение на данъчната основа общо:
ДДС ставка:
Изменение на ДДС:
Срок за плащане:
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По сметка на НЗОК: BIC/SWIFT … , IBAN …
Основание за издаване:
Член 20а, ал. 3 от Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда
за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1
от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина,
на медицински изделия и на диетични храни за специал
ни медицински цели, както и на лекарствени продукти за
здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето
Дата на възникване на данъчното събитие:
Приложение:
Справка за количествата от лекарствените продукти по
електронен отчет съгласно чл. 8, ал. 3, заплатени от НЗОК
през съответния период
За притежателя на разрешението за употреба/негов За Националната здравноосигурителна каса:
упълномощен представител:

“
Преходна разпоредба
§ 5. В срок до един месец от влизане в сила на наредбата НЗОК отправя покани до притежа
телите на разрешения за употреба на лекарствени продукти/техни упълномощени представители
за договаряне на отстъпки по чл. 20а, ал. 3 независимо дали за тези лекарствени продукти са
договорени отстъпки.
Министър:
Петър Москов
2663

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
НАРЕДБА № Н-5
от 2 април 2015 г.

за условията, реда и нормите за осигуряване
на безплатна храна и ободряващи напитки на
военнослужещите и цивилните служители от
Министерството на отбраната, структурите
на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и на курсантите
във висшите военни училища в мирно време
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят услови
ята, редът и нормите за осигуряване на без
платна храна, добавки към нея и ободряващи
напитки на военнослужещите и цивилните
служители от Министерството на отбраната,
Българската армия и структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и на
курсантите от висшите военни училища в
мирно време.
Чл. 2. (1) Осигуряването на безплатна хра
на, добавки към нея и ободряващи напитки се
извършва чрез войсково хранене или хранене
от външен изпълнител.
(2) Войсковото хранене се осъществява чрез
доставка на хранителни продукти и приготвяне
на топла храна от кухненския персонал на
военното формирование/структурата.
(3) Храненето от външен изпълнител се
осъществява при съобразяване с действащото
законодателство.
(4) Командващият на Съвместното ко
мандване на силите, командирите на видо
вете въоръжени сили и ръководителите на

структури на пряко подчинение на министъра
на отбраната определят начина на осигуря
ване на безплатна храна, добавки към нея
и ободряващи напитки за подчинените им
военни формирования, съответно структури.
Чл. 3. (1) Когато във военното формиро
вание/структура по обективни причини не е
организирано войсково хранене или хранене
от външен изпълнител, на правоимащите по
тази наредба лица се изплаща стойността на
полагащите се безплатна храна, добавки към
нея и/или ободряващи напитки на основание
заповед на командира/ръководителя.
(2) На правоимащите по тази наредба лица
при командироване в друго населено място,
където няма военно формирование/структура
с организирано войсково хранене или хранене
от външен изпълнител, се изплащат дневни
пари по реда и условията на Наредбата за
командировките в страната (ДВ, бр. 11 от
1987 г.), в случай че техният размер е по-голям
от стойността по ал. 1.
(3) В случаите по ал. 2, когато дневни пари
по Наредбата за командировките в страната
не се полагат, на правоимащите лица се из
плаща стойността по ал. 1.
Чл. 4. (1) Безплатна храна се осигурява
при изпълнение на посочените в глава трета
от наредбата дейности.
(2) Когато дейностите, при които се оси
гурява безплатна храна, са с продължител
ност, превишаваща 12 часа в денонощие, на
правоимащите се осигуряват закуска, обяд
и вечеря.
(3) Когато дейностите по ал. 1 са с продъл
жителност над 8 до 12 часа в денонощие, на
правоимащите се осигуряват закуска и/или
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обяд; обяд и/или вечеря; вечеря и/или закуска
в зависимост от разпределението на времето
във военното формирование/структурата.
(4) Когато дейностите по ал. 1 са с про
дължителност над 4 до 8 часа в денонощие,
на правоимащите се осигурява едно от трите
хранения: закуска, обяд или вечеря, в зави
симост от разпределението на времето във
военното формирование/структурата.
Чл. 5. (1) Добавка към безплатната храна
се осигурява в случаите, предвидени в глава
трета, когато дейностите са с продължител
ност, превишаваща 8 часа в денононощие.
(2) Алинея 1 не се прилага по отношение
на добавка минерална/трапезна вода по при
ложение № 13, както и в случаите, в които в
глава трета е предвидено друго.
(3) Добавка минерална/трапезна вода по
приложение № 13 се осигурява съгласно по
соченото в приложението.
(4) Правоимащите по тази наредба могат
да получават няколко добавки едновременно.
(5) В случаите, предвидени в глава трета,
добавка може да се осигурява и без да се
осигурява безплатна храна.
Чл. 6. (1) Количествата на основните хра
нителни продукти, посочени в приложения
№ 1 – 16, се отнасят за безплатната храна,
добавките към нея и ободряващите напитки
за едно лице в едно денонощие и са в препо
ръчителен състав.
(2) Безплатната храна по приложения № 1,
2, 3 и 4 се отнася за един храноден (закус
ка, обяд и вечеря) и се разпределя, както
следва: за закуска – 25 %, за обяд – 45 %, за
вечеря – 30 %.
(3) Коли чест вата основни х рани т елни
продукти, посочени в приложения № 1 – 4,
са определени в препоръчителен състав за
нуждите на изготвянето на седмично меню.
При изготвяне на седмичното меню в рамките
на стойността на съответното приложение
могат да се планират и други хранителни
продукти, минерална вода, плодови сокове и
други безалкохолни напитки.
Чл. 7. Когато военнослужещите, цивил
ните служители и курсантите имат право на
безплатна храна на няколко основания, тя се
осигурява по по-благоприятното за тях.
Г л а в а

в т о р а

ОРГА НИЗА ЦИ Я И КОНТРОЛ Н А ОСИ
ГУРЯВАНЕТО НА БЕЗПЛАТНА ХРАНА,
ДОБА ВК И КЪМ НЕЯ И ОБОДРЯВА ЩИ
НАПИТКИ
Чл. 8. (1) Командирите/ръководителите
на военни формирования/структури, в които
се осигурява безплатна храна, утвърждават
седмично меню.
(2) Седмичното меню се изготвя въз основа
на препоръчителния състав на основните хра
нителни продукти по приложения № 1, 2, 3, 4
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и 15. Стойността на хранителните продукти,
включени в седмичното меню, не може да
надвишава паричните стойности, определени
в заповедта по чл. 13.
(3) При изготвяне на седмичното меню
се оси г у ря ва за д ъ л ж и т ел но спазва не на
енергийните и веществените нормативи за
балансирано хранене по приложение № 18,
съотнесени към нормите за основен хими
чески състав и енергийна стойност на 100 гр
бруто тегло хранителни продукти, изчислени
съгласно приложение № 19.
Чл. 9. Зачисляването/отчисляването на/
от безплатна храна, добавки към нея и/или
ободряващи напитки се извършва със заповед
на командира/ръководителя по местослуже
нето/местоработата на правоимащите лица.
Чл. 10. (1) Зачисляването/отчисляването
на/от безплатна храна, добавки към нея и/или
ободряващи напитки в друго военно форми
рование/структура, където има организирано
войсково хранене или хранене от външен
изпълнител, се извършва с продоволствен
атестат по реда и условията на счетоводния
документооборот в Министерството на от
браната, Българската армия и структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната,
обявен с МЗ № ОХ-137 от 6.03.2012 г.
(2) Зачисляване по ал. 1 може да се из
вършва и с писмо, придружено с поименен
списък, който да съдържа: срока на зачисля
ване и приложенията, по които се осигуряват
безплатната храна, добавките към нея и/или
ободряващите напитки.
Чл. 11. (1) Безплатната храна се осигурява:
1. по приложение № 1 – за военнослуже
щите и цивилните служители, които не са
посочени в т. 2, 3 и 4;
2. по приложение № 2 – за военнослуже
щите и цивилните служители от плавателния
състав на кораби; от авиационно-инженернотехническия състав; парашутистите; гвардей
ците и дежурните от Националната гвардейска
част; курсантите и дежурните от висшите
военни училища;
3. по приложение № 3 – за военнослуже
щите и цивилните служители – водолази;
4. по приложение № 4 – за военнослужещи
те и цивилните служители – летателен състав.
(2) Безплатната храна се осигурява по
приложенията, посочени в ал. 1, доколкото
в глава трета не е предвидено друго.
(3) Във военните формирования/структури
те, в които е организирано безплатно хранене,
в дните, в които е обективно невъзможно
осигуряване на топла храна по приложения
№ 1, 2, 3 или 4, се осигурява суха храна по
приложение № 5.
Чл. 12. Посуда за еднократна употреба,
посочена в приложение № 17, се осигурява
на правоимащите при предоставяне на храна
извън стационарните хранителни обекти, извън
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пунктовете за постоянно базиране на корабите
и по преценка на командирите/ръководителите
в зависимост от конкретните условия с оглед
спазване на хигиенните изисквания.
Чл. 13. Ежегодно до 30 ноември министърът
на отбраната обявява със заповед максималния
размер на паричните стойности на приложения
№ 1 – 17 за следващата календарна година.
Чл. 14. Контролът на доставените храни
телни продукти, тяхното съхранение, при
г о т вя не т о, п редос та вя не т о и к ачес т во т о
на безплатната храна, добавките към нея
и ободряващите напитки се извършват в
съответствие със Закона за храните, Зако
на за ветеринарномедицинската дейност и
подзаконовите нормативни актове, издадени
по прилагането им, Устава за войсковата
служба на Въоръжените сили на Република
България и сключените договори по Закона
за обществените поръчки.
Чл. 15. Проби от готовата храна в размер
една порция от всеки вид ястие се заделят
и съхраняват съгласно Устава за войсковата
служба на Въоръжените сили на Република
България преди раздаването на храната.
Г л а в а

т р е т а

ДЕЙНОСТИ, ПРИ КОИТО СЕ ОСИГУРЯВА
БЕЗПЛАТНА ХРАНА, ДОБАВКИ КЪМ НЕЯ
И ОБОДРЯВАЩИ НАПИТКИ
Чл. 16. (1) Безплатна храна се осигурява
при носене на 12-часово и 24-часово дежурство.
(2) При носене на дежурство по ал. 1 за
времето от 22.00 до 06.00 ч. се осигурява и
добавка за утежнен енергоразход по прило
жение № 7.
Чл. 17. (1) На у частващите в занятия,
учения, тренировки и лагери се осигурява
безплатна храна по приложение № 2, като
на правоимащите по чл. 11, ал. 1, т. 3 и 4 се
осигурява безплатна храна по приложение
№ 3, съответно по приложение № 4.
(2) На лицата по ал. 1 се осигуряват и до
бавка по приложение № 8, както и добавка
минерална/трапезна вода по т. 1 от прило
жение № 13.
(3) При участие в занятия, учения, трениров
ки и лагери за времето от 22.00 до 06.00 ч. се
осигурява и добавка за утежнен енергоразход
по приложение № 7.
Чл. 18. При участие в извличане и транс
портиране на техника след приключване на
занятия, учения, тренировки, лагери и дей
ности по чл. 38 се осигуряват безплатна храна
по приложение № 5, добавка по приложение
№ 8 и добавка минерална/трапезна вода по
т. 2, буква „б“ от приложение № 13.
Ч л. 19. (1) На л и цата, оп ределен и да
участват в операции, мисии, занятия, учения,
тренировки и лагери извън територията на
страната, за времето на провеждане на не
посредствената им подготовка се осигурява
безплатна храна по приложение № 2, като
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на правоимащите по чл. 11, ал. 1, т. 3 и 4 се
осигурява безплатна храна по приложение
№ 3, съответно по приложение № 4.
(2) На лицата по ал. 1 се осигуряват и до
бавка за утежнен енергоразход по приложение
№ 7, както и добавка минерална/трапезна
вода по т. 2, буква „в“ от приложение № 13.
Чл. 20. На лицата по чл. 19, ал. 1 за периода
на подготовка за товарене и транспортиране
извън територията на страната до района на
операцията, мисията, занятието, учението,
тренировката и лагера се осиг у рява без
платна храна по приложение № 5 и добавка
минерална/трапезна вода по т. 2, буква „г“
от приложение № 13.
Чл. 21. На лицата, завърнали се от участие
в операции, мисии, занятия, учения, трениров
ки и лагери извън територията на страната,
за времето на провеждане на медицински
прегледи се осигуряват безплатна храна по
приложение № 5 или приложение № 2, както
и добавка минерална/трапезна вода по т. 2,
буква „д“ от приложение 13.
Чл. 22. На летателния състав в дните на
изпълнение на полети, както и в дните на
участие в лагер-школа в Центъра за специ
ализирана подготовка – Боровец, се осигу
ряват безплатна храна и добавка за утежнен
енергоразход по приложение № 7.
Чл. 23. На парашутистите в дните на па
рашутни скокове, както и в дните на участие
в лагер-школа в Центъра за специализирана
подготовка – Боровец, се осигурява безплатна
храна и добавка за утежнен енергоразход по
приложение № 7.
Чл. 24. На парашутистите в дните на ско
кове във вода се осигуряват безплатна храна,
добавка за утежнен енергоразход по приложе
ние № 7 и ободряващи напитки по приложение
№ 12 и добавка минерална/трапезна вода по
т. 2, буква „к“ от приложение № 13.
Чл. 25. На водолазите в дните на участие
в лагер-школа в Центъра за специализирана
подготовка – Боровец, се осигуряват безплатна
храна и добавка за утежнен енергоразход по
приложение № 7.
Чл. 26. На водолазите в дните на водолаз
ни спускания се осигуряват безплатна храна,
добавка за утежнен енергоразход по приложе
ние № 7, ободряващи напитки по приложение
№ 12 и добавка минерална/трапезна вода по
т. 3 от приложение № 13.
Чл. 27. (1) На участващите в осигуряването
на полети се осигурява безплатна храна по
приложение № 2 и добавка минерална/трапез
на вода по т. 2, буква „й“ от приложение № 13.
(2) При осигуряване на полети за времето
от 22.00 до 06.00 ч. се осигурява и добавка
за утежнен енергоразход по приложение № 7.
Чл. 28. На борда на технически изправните
летателни средства се осигурява добавка ава
риен запас по приложение № 16 за всеки един

БРОЙ 30

ДЪРЖАВЕН

от екипажа на летателното средство, която се
комплектува, заделя, използва и опреснява в
срокове и по ред, указани от командирите на
военни формирования.
Чл. 29. (1) На екипажите на кораби в дни
те на плаване или на щормова готовност се
осигуряват безплатна храна, добавка по при
ложение № 10 и добавка минерална/трапезна
вода по т. 2, буква „а“ от приложение № 13.
(2) При плаване за времето от 22.00 до
06.00 ч. на лицата по ал. 1 се осигурява и
добавка за утежнен енергоразход по прило
жение № 7.
Чл. 30. На членовете от екипажа на кора
ба, участващи в ремонта му, извън пункта за
постоянно базиране се осигурява безплатна
храна по приложение № 1 и добавка мине
рална/трапезна вода по т. 2, буква „а“ от
приложение № 13.
Ч л. 31. На изп ъ л н я ва щ и т е за дач и по
т ранспор т и ране на въоръжение, т ех ника
и други материални средства, както и по
придружаване и охраняване на ешелони се
осигуряват безплатна храна по приложение
№ 5 или по приложение № 2, както и добавка
минерална/трапезна вода по т. 2, буква „е“
от приложение № 13.
Чл. 32. На лицата, определени със заповед
да участват в дейности по осигуряването и
провеждането на официални мероприятия,
във връзка с честването на 3 март – Ден на
Освобождението на Република България от
османско иго – национален празник на Ре
публика България; 6 май – Гергьовден, Ден
на храбростта и празника на Българската
армия; празника на вида въоръжена сила или
структура на пряко подчинение на министъра
на отбраната; полагане на военна клетва;
производство в първо офицерско/сержант
ско звание и провеждане на випускния акт
на военнослужещите, завършващи Военна
академия „Г. С. Раковски“, се осигуряват
безплатна храна за обяд или вечеря по при
ложение № 2 и добавка по приложение № 14.
Чл. 33. (1) На участващите в тренировки
и провеждане на представителни строеви ме
роприятия (парад, заря, поднасяне на венци и
други почести) се осигуряват безплатна храна
по приложение № 2 и добавка минерална/
трапезна вода по т. 4 от приложение № 13.
(2) Когато мероприятията по ал. 1 са с
продължителност, превишаваща 12 часа, се
осигурява и добавка за утежнен енергоразход
по приложение № 7.
Чл. 34. На военнослужещите и цивилните
служители от Националната гвардейска част,
участващи в протоколно-представителни ме
роприятия и в занятия от седмичното разпи
сание, провеждани извън района на военното
формирование, се осигуряват безплатна храна,
добавка за утежнен енергоразход по прило
жение № 7 и добавка минерална/трапезна
вода по т. 2, буква „ж“ от приложение № 13.
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Чл. 35. На военнослужещите от Нацио
налната гвардейска част, носещи 12-часови
почетни караули пред президентството, се
оси г у ря ват безп лат на х ра на, доба вк а за
утежнен енергоразход по приложение № 7 и
добавка минерална/трапезна вода по т. 5 от
приложение № 13.
Чл. 36. На участващите в шампионати,
спортни състезания и спартакиади се оси
гуряват безплатна храна по приложение № 2
и добавка минерална/трапезна вода по т. 2,
буква „з“ по приложение № 13.
Чл. 37. На участващите в дейности по оси
гуряване на защитата на живота и здравето
на населението, опазването на околната среда
и имуществото при бедствия се осигуряват
безплатна храна по приложение № 5, добавка
по приложение № 8 и добавка минерална/
трапезна вода по т. 6 от приложение № 13.
Чл. 38. На лицата по чл. 37, изпълняващи
задачи в райони със засегнати водоизточници
на питейна вода, се осигурява минерална/
трапезна вода в бутилки за индивидуална
употреба съгласно т. 7 от приложение № 13.
Чл. 39. На военнослужещите и цивилните
служители от Геодезическата обсерватория на
Военногеографската служба в дните, в които
изпълняват служебните си задължения на
GPS обсерватория, се изплаща стойността на
безплатната храна по приложение № 2 и на
добавката по приложение № 6.
Чл. 40. На лицата, които изпълняват слу
жебните си задължения в подземни обекти,
се осигурява безплатна храна по приложение
№ 1 и добавка по приложение № 9.
Чл. 41. На служителите от служба „Военна
полиция“, които изпълняват функции по чл. 2
от Закона за военната полиция, във връзка с
посочените в тази глава дейности се осигу
рява безплатна храна по приложение № 2 и
добавка минерална/трапезна вода по т. 8 от
приложение № 13.
Чл. 42. (1) На курсантите от висшите военни
училища се осигурява ежедневно безплатна
храна за срока на тяхното обучение.
(2) На курсантите от ВВМУ „Н. Й. Вап
царов“ в дните на провеждане на водолазна
подготовка се осигуряват безплатна храна
по приложение № 3, добавка за у теж нен
енергоразход по приложение № 7, добавка
минерална/трапезна вода по т. 2, буква „л“
от приложение № 13, както и ободряващи
напитки по приложение № 12.
(3) На курсантите-пилоти в дните на из
пълнение на полети се осигурява безплатна
храна по приложение № 4, добавка за утежнен
енергоразход по приложение № 7 и добавка
минерална/трапезна вода по т. 2, буква „м“
от приложение № 13.
Чл. 43. На личния състав, участващ в
приготвянето на храна (готвачи и кухненски
персонал по време на смяна), се осигурява
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добавка минерална/трапезна вода по т. 9 от
приложение № 13.
Чл. 44. (1) Безплатна храна за обяд по
приложение № 1 и добавка по приложение
№ 6 се осигурява на лицата, които през не
по-малко от половината от законоустановеното
за тях служебно/работно време изпълняват
задълженията си:
1. в условия на шум над установените норми;
2. в условия на вибрации над установените
норми;
3. под въздействие на химични агенти (хи
мични вещества, съединения или прах) над
установените гранични стойности;
4. под въздействие на канцерогени или
мутагени във въздуха на работното място;
5. на закрито, когато поддържането на ниски
или високи температури е необходимо или
неизбежно за извършване на съответния вид
работа при измерени параметри на микрокли
мата извън граничните стойности, съгласно
Наредба № РД-07-3 от 2014 г. за минималните
изисквания за микроклимата на работните
места (ДВ, бр. 63 от 2014 г.);
6. в кесони;
7. на надморска височина над 1500 м.
(2) Алинея 1 се прилага и по отношение
на лицата, които през не по-малко от полови
ната от законоустановеното за тях служебно/
работно време изпълняват дейности, свърза
ни с горещо и електролитно поцинковане и
галванотехника.
Чл. 45. Безплатна храна за обяд по при
ложение № 1 и добавка по приложение № 6
се осигурява на лицата, които изпълняват
задълженията си в среда на йонизиращи
лъчения, както и на тези, които изпълняват
задълженията си в среда на електромагнитни
лъчения от радиочестотния и микровълновия
обхват над установените норми.
Чл. 46. (1) Безплатна храна за обяд по
приложение № 1 се осигурява на лицата,
които работят:
1. в производството и преноса на елек
троенергия и топлинна енергия, включител
но ремонтно обслужване и технологичния
транспорт;
2. с течни ракетни горива; токсични хи
мични вещества и прекурсори.
(2) Алинея 1 се прилага и по отношение
на пряко заетите в изпитания на взривни
материали, боеприпаси и техните елементи.
Чл. 47. (1) Безплатна храна за обяд по
приложение № 15 се осигурява на лицата,
които работят:
1. в контакт с биологични агенти в кли
нични лаборатории;
2. в лаборатории по микробиология, виру
сология, паразитология;
3. в центрове за трансфузионна хематология
и диализни центрове;
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4. в контакт с животни, експериментално
заразени с биологични агенти.
(2) Алинея 1 се прилага и по отношение на
лицата, които обслужват болни от заразни и
паразитни болести, включително туберкулоза.
Чл. 48. Безплатна храна за обяд по при
ложение № 15 и ободряващи напитки по
приложение № 12 се осигуряват на:
1. оперативните екипи, включващи лека
ри, анестезиолози, акушерки, операционни
и анестезиологични сестри, в дните, когато
извършват операции, както и санитарите в
операционните зали;
2. участващите в екипи по кръводаряване
в дните, в които се извършва кръводаряване.
Чл. 49. (1) Командирът/ръководител ят
ежегодно назначава комисия със задача да
изготви списък на правоимащите по чл. 44,
45, 46, 47 и 48 лица.
(2) В комисията задължително се включ
ват представители на комитетите (групите)
по условия на труд и длъжностното лице по
здраве и безопасност при работа.
Чл. 50. (1) Списъкът по чл. 49, ал. 1 се
изготвя ежегодно на основание протоколи от
измервания на факторите на работната среда,
издадени от НПЦВЕХ – ВМА (в случаите по
чл. 44, ал. 1, т. 1 – 5, чл. 45 и чл. 46, ал. 1,
т. 2), и оценката на риска.
(2) Протоколите по ал. 1 са със срок на
действие 3 години, като нови се издават при
изтичане на срока на действието им; при
възникване на обстоятелства, които са от
естество да повлияят върху факторите на ра
ботната среда и при предприемане на мерки по
отстраняване, ограничаване или намаляване
на рисковете за живота и здравето.
(3) Списъкът се съгласува с длъжностни
лица от направление „Трудова медицина“,
определени със заповед на началника на ВМА.
Чл. 51. (1) Безплатна храна, добавки към
нея и/или ободряващи напитки по чл. 44, 45,
46, 47 и 48 се осигурява/осигуряват въз ос
нова на заповед на командира/ръководителя,
с която се обявява списъкът по чл. 49, ал. 1.
(2) Заповедта по ал. 1 се издава ежегодно
до 31 януари.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Военно формирование/структура“ е:
– Министерството на отбраната;
– структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната, както и организа
ционно-икономически обособените звена в
тези структури;
– военните формирования от Българската
армия.
2. „Командир/ръководител“ е:
– постоянният секретар на отбраната – за
Министерството на отбраната;
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– ръководителите на структури на пряко
подчинение на министъра на отбраната, както
и на организационно-икономически обособе
ните звена в тези структури;
– командирите и началниците на военни
формирования от Българската армия.
3. „Непосредствена подготовка“ е времето,
през което се водят занятия по утвърдени
разписания.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 224, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 3, чл. 286,
ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 142, ал. 2,
т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България и влиза в сила
от датата на обнародването є в „Държавен
вестник“.
§ 3. (1) В срок един месец от влизането в
сила на наредбата министърът на отбраната
издава заповед за обявяване на паричните
стойности по приложения № 1 – 17, отнася
щи се за времето от влизането є в сила до
31.12.2015 г.
(2) До издаването на заповедта по ал. 1 се
прилагат паричните стойности по съответните
приложения на МЗ № ОХ-482 от 30.07.2010 г.
относно осигуряване на безплатна храна на
военнослужещите и цивилните служители от
Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия и курсантите от висшите
военни училища в мирно време.
Министър:
Николай Ненчев
Приложение № 1
ТАБЛИЦА
на препоръчителния състав на основните хранителни продукти за осигуряване на безплатна
храна на един правоимащ
№
по Наименование на продуктите
ред
1.

Хляб „Добруджа“

2.

Брашно „Добруджа“

3.

Брашно бяло

4.

Грис

5.

Тестени изделия (без обога
тител)

6.

Нишесте

Дневно
количест
во, грам

ВЕСТНИК
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№
по Наименование на продуктите
ред
12. Кашкавал

Дневно
количест
во, грам
20

13. Месо

200

14. Месо птиче

40

15. Колбаси трайни

20

16. Риба

40

17. Яйца, броя

1

18. Олио

45

19. Захар

65

20. Конфитюр

10

21. Халва

10

22. Плодове пресни

450

23. Зеленчуци пресни

500

24. Картофи

130

25. Доматено пюре

3

26. Червен пипер

1

27. Чай

0,4

28. Сол

15

29. Оцет

8

31. Есенция

0,03

32. Чер пипер

0,07

Енергийна стойност: 18,85 Мдж (4502,93 ккал)

Приложение № 2
ТАБЛИЦА
на препоръчителния състав на основните хранителни продукти за осигуряване на безплатна
храна на плавателния състав; авиационноинженерно-техническия състав; парашутистите, гвардейците и дежурните от Националната
гвардейска част, курсантите и дежурните във
висшите военни училища
№
по Наименование на продуктите
ред

Дневно
количест
во, грам

1.

Хляб „Добруджа“

2.

Брашно бяло

700

3.

Брашно „Добруджа“

5

5

4.

Грис

5

15

5.

Тестени изделия (без обога
тител)

20

6.

Нишесте

7.

Фасул

50

5

8.

Ориз

15

Мляко прясно (кисело)

5

650
30

20
5

7.

Фасул

50

9.

8.

Ориз

20

10. Масло краве

10

9.

Мляко прясно (кисело)

11. Сирене

35

450

10. Масло краве

10

12. Кашкавал

11. Сирене

35

13. Месо

450

20
240
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№
по Наименование на продуктите
ред

Дневно
количест
во, грам

ВЕСТНИК
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№
Дневно
по Наименование на продуктите количест
ред
во, грам

14. Месо птиче

40

15. Колбаси трайни

30

19. Плодове пресни

500

16. Риба

30

20. Нектар

100

21. Зеленчуци пресни

450

22. Картофи

140

17. Яйца, броя

1 1/7

18. Олио

45

18. Конфитюр

19. Захар

70

23. Доматено пюре

20. Конфитюр

10

24. Маслини

21. Халва

10

25. Червен пипер

22. Плодове пресни

450

26. Чай

23. Зеленчуци пресни

500

27. Кафе

24. Картофи

130

25. Доматено пюре
26. Червен пипер

15

3
20
1
0,5
1

28. Сол

20

3

29. Оцет

15

1

30. Есенция

0,03

27. Чай

0,4

31. Чер пипер

0,07

28. Сол

15

32. Горчица

1

33. Пектин

2

34. Поливитаминозни препарати в
дните на плаване, бр. дражета

2

29. Оцет

8

30. Есенция

0,03

31. Чер пипер

0,07

Енергийна стойност: 18,56 Мдж (4431,65 ккал)

Енергийна стойност: 19,09 Мдж (4560,00 ккал)

Приложение № 3

Приложение № 4

ТАБЛИЦА
на препоръчителния състав на основните
хранителни продукти за осигуряване на безплатна храна на водолазите

ТАБЛИЦА
на препоръчителния състав на основните
хранителни продукти за осигуряване на безплатна храна на летателния състав

№
Дневно
по Наименование на продуктите количест
ред
во, грам
1.

Хляб „Добруджа“

2.

Брашно бяло

3.

Грис

4.

Тестени изделия (без обога
тител)

600
30
5
10

№
по Наименование на продуктите
ред

Дневно
количест
во, грам

1.

Хляб „Добруджа“

400

2.

Брашно бяло

50

3.

Фасул

10

4.

Ориз

5.

Мляко прясно (кисело)

10
600

5.

Нишесте

5

6.

Масло краве

10

6.

Фасул

20

7.

Сирене

35

7.

Ориз

20

8.

Кашкавал

25

8.

Мляко прясно (кисело)

9.

Месо

9.

Масло краве

500
10

10. Месо телешко

120
160

10. Сирене

40

11. Месо птиче

40

11. Кашкавал

20

12. Колбаси трайни

20

13. Риба

20

12. Месо

250

13. Месо птиче

40

14. Яйца, броя

14. Колбаси трайни

40

15. Олио

30

1

15. Яйца, броя

1

16. Захар

60

16. Олио

40

17. Конфитюр

10

17. Захар

70

18. Плодове пресни

500
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№
по Наименование на продуктите
ред

Дневно
количест
во, грам

19. Нектар

100

20. Зеленчуци пресни

500

21. Картофи

120

22. Доматено пюре

2

23. Червен пипер

0,5

24. Чай

0,5

25. Кафе

2

26. Сол

15

27. Оцет

7

28. Есенция

0,03

29. Чер пипер

0,1

30. Поливитаминозни препарати в
дните на полети, бр. дражета

2

Енергийна стойност: 15,37 Мдж (3670,35 ккал)

Приложение № 5
Суха храна
Препоръчителен, състав:
Х ляб – 700 гр, или су хар – 450 гр; месна
консерва – 420 гр (3 бр. × 140 гр.), или готови
месо-растителни и рибни консерви; млечни про
дукти – 50 гр; плодове и/или зеленчуци – 200 гр;
Енергийна стойност: 12,46 Мдж (2976,31 ккал)

Приложение № 6
Добавка за работа при специфични условия
и рискове за живота и здравето
Препоръчителен състав:
Мляко – 500 гр; млечни продукти – 50 гр;
плодове и/или зеленчуци – 200 гр, захарни из
делия – 30 гр.
Енергийна стойност: 1,41 Мдж (815,9 ккал)

Приложение № 7
Добавка при утежнен енергоразход
Препоръчителен състав:
Хляб – 100 гр, месни продукти и полуфабри
кати – 30 гр, млечни продукти – 30 гр.
Енергийна стойност: 1,94 Мдж (463,38 ккал)

Приложение № 8
Добавка при занятия, учения, тренировки
и лагери
Препоръчителен състав:
Хляб – 200 гр, месо – 80 гр, или месни про
дукти и полуфабрикати – 50 гр, захарни изде
лия – 30 гр.
Енергийна стойност: 4,34 Мдж (1047 ккал)

Приложение № 9
Добавка при работа в подземни обекти
Препоръчителен състав:
Хляб – 100 гр, месни продукти и полуфабри
кати – 30 гр, мляко – 0,500 л, млечни продук
ти – 30 гр.
Енергийна стойност: 3,20 Мдж (764,35 ккал)

ВЕСТНИК
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Приложение № 10
Добавка при плаване и щормова готовност
Препоръчителен състав:
Хляб – 200 гр, месни продукти и полуфабри
кати – 30 гр, млечни продукти – 50 гр, захарни
изделия – 40 гр, 1 пакетче чай и 20 гр захар.
Енергийна стойност: 4,21 Мдж (1004,85 ккал)

Приложение № 11
Добавка при водолазни спускания
Препоръчителен състав:
Шоколад – 100 гр, месни продукти и полуфаб
рикати – 50 гр, млечни продукти – 50 гр.
Енергийна стойност: 4,21 Мдж (1004,85 ккал)

Приложение № 12
Ободряващи напитки
Препоръчителен състав:
Кафе – 6 гр, захар – 10 гр, или 1 пакетче чай
и захар – 20 гр, чаша – 1 бр. и 1 бр. бъркалка.

Приложение № 13
Добавка минерална/трапезна вода*
1. На участващите в занятия, учения, трени
ровки и лагери с продължителност над 12 часа за
периода от 1 октомври до 30 април се осигурява
1,5 л минерална/трапезна вода, а за периода от
1 май до 30 септември – 3 л.
2. За периода от 1 октомври до 30 април се
осигурява 1,5 л минерална/трапезна вода, а за
периода от 1 май до 30 септември – 3 л, при
изпълнение на следните дейности с продължи
телност над 4 часа:
а) на екипажите на кораби в дните на плаване,
при участие в ремонта на кораба извън пункта за
постоянно базиране или на щормова готовност;
б) на участващите в извличане и транспорти
ране на техника след приключване на занятия,
учения, тренировки, лагери и дейности по чл. 38;
в) на лицата, определени да участват в опера
ции, мисии, занятия, учения, тренировки и лагери
извън територията на страната, за времето на
провеждане на непосредствената им подготовка;
г) на лицата по чл. 20, ал. 1 за периода на
подготовка за товарене и транспортиране извън
територията на страната до района на операция
та, мисията, занятието, учението, тренировката
и лагера;
д) на лицата, завърнали се от участие в опе
рации, мисии, занятия, учения, тренировки и
лагери извън територията на страната, за времето
на провеждане на медицински прегледи;
е) на изпълняващите задачи по транспортира
не на въоръжение, техника и други материални
средства, както и по придружаване и охраняване
на ешелони;
ж) на личния състав от НГЧ, участващ в
протоколно-представителни мероприятия и в
занятия от седмичното разписание, провеждани
извън района на военното формирование;
* Добавката се осигурява в бутилки за индиви
дуална употреба или чрез полагащите се средства
за подвоз на питейна вода по преценка на коман
дирите/ръководителите.
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з) на участващите в шампионати, спортни
състезания и спартакиади;
и) на участващите в дейности по осигуряване
на защитата на живота и здравето на население
то, опазването на околната среда и имуществото
при бедствия;
й) на участващите в осигуряването на полети;
к) на парашутистите в дните на скокове във
вода;
л) на курсантите от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
в дните на провеждане на водолазна подготовка;
м) на курсантите-пилоти в дните на изпъл
нение на полети.
3. На водолазите в дните на водолазни спус
кания за периода от 1 октомври до 30 април се
осигурява 1,5 л минерална/трапезна вода, а за
периода от 1 май до 30 септември – 3 л.
4. На участващите в тренировки и провеждане
на представителни строеви мероприятия (парад,
заря, поднасяне на венци и други почести) с
продължителност от 4 до 8 часа за периода от
1 октомври до 30 април се осигурява 0,500 л
минерална/трапезна вода, а за периода от 1 май
до 30 септември – 1,5 л.
5. На военнослужещите от Националната
гвардейска част, носещи 12-часови почетни
караули пред президентството, за периода от
1 октомври до 30 април се осигурява 1,5 л ми
нерална/трапезна вода, а за периода от 1 май
до 30 септември – 3 л.
6. На участващите в дейности по осигуряване
на защитата на живота и здравето на населението,
опазването на околната среда и имуществото при
бедствия с продължителност повече от 8 часа за
периода от 1 октомври до 30 април се осигурява
1,5 л минерална/трапезна вода, а за периода от
1 май до 30 септември – 3 л.
7. На лицата по чл. 38, изпълняващи задачи в
райони със засегнати водоизточници на питейна
вода от 2 до 4 часа, за периода от 1 октомври до
30 април се осигурява 1,5 л минерална/трапезна
вода, а за периода от 1 май до 30 септември – 3 л;
при продължителност от 4 до 8 часа за периода
от 1 октомври до 30 април се осигурява 3 л ми
нерална/трапезна вода, а за периода от 1 май
до 30 септември – 6 л.
8. На служителите от служба „Военна полиция“,
които изпълняват функции по чл. 2 от Закона за
военната полиция, във връзка с посочените в глава
трета от наредбата дейности с продължителност
над 8 часа за периода от 1 октомври до 30 април
се осигурява 1,5 л минерална/трапезна вода, а за
периода от 1 май до 30 септември – 3 л.
9. На личния състав, участващ в приготвяне
то на храна (готвачи и кухненски персонал по
време на смяна), се осигурява 1,5 л минерална/
трапезна вода.

Приложение № 14
Добавка при тържествени мероприятия
Месо – 100 гр, или месни продукти/полу
фабрикати – 30 гр, млечни продукти – 50 гр,
плодове и/или зеленчуци – 200 гр, минерална/
трапезна вода – 0,500 л, или 1 брой безалкохолна
напитка 0,250 л.
Енергийна стойност: 2,79 Мдж (667 ккал)
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Приложение № 15
Таблица на препоръчителния състав на основните хранителни продукти за осигуряване
на безплатна храна по чл. 48 и 49
№
Дневно
по Наименование на продуктите количест
ред
во, грам
1.

хляб „Добруджа“

2.

ориз

150

3.

месо птиче

4.

месо телешко

5.

яйца, броя

6.

кисело мляко – краве

7.

олио

10

8.

масло краве

10

9.

плодове пресни

20
150
40
1
150

200

10. зеленчуци

300

11. картофи

100

Енергийна стойност: 5,58 Мдж (1249 ккал)

Приложение № 16
Таблица на препоръчителния състав на аварийния запас за летателния състав
№
Дневно
по Наименование на продуктите количест
ред
во, грам
1.

Сухар (2 × 200 г)

400

2.

Месна консерва (3 × 140 г)

420

3.

Шоколад (2 × 100 г)

200

4.

Захар на бучки (3 × 50 г)

150

5.

Сол (1 × 50 г)

50

6.

Чай в пакетчета, броя

10

7.

Ветроупорен кибрит, броя

1

8.

Спиртник, броя

1

9.

Сух спирт – блокчета, броя

2

10. Таблетки за дезинфекция на
вода, броя

4

11. Отварачки за консерви, броя

1

12. Салфетки, броя

4

13. Лъжица пластмасова, броя

1

Енергийна стойност: 18,90 Мдж (4516,01 ккал)

Приложение № 17
Посуда за еднократна употреба
Препоръчителен състав:
Чинии или кутии (контейнери), вилици, лъжи
ци, ножове, чаши, бъркалки, салфетки, пликове
за поставяне на храната, чували за отпадъци и
покривки за еднократна употреба.
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Приложение № 18
ТАБЛИЦА
за енергийните и веществените нормативи за балансирано хранене за един храноден
Химически
състав
групи
При у чебно-бой
ната дейност
При полеви за
нятия
При лагерни ус
ловия:
– 1 май до 30
септември
– 1 октомври
до 30 април
При извършване
на пеши преходи
на местността:
– 1 май до 30
септември
– 1 октомври
до 30 април
За пилоти в дните
на полети

Енергийни потребности
ккал

кДж

Белтъци, грам
общо

Мазнини, грам

Въглехидрати,
грам
общо
захар иди

живо
тински

общо

растит.

живо
тински

3500 – 3900 14.64 – 16.32 125 – 135

68 – 75

120 – 135

60 – 67

24 – 27 460 – 500 115 – 125

4200 – 4600 17.57 – 19.25 155 – 170

87 – 95

160 – 175

80 – 87

32 – 35 510 – 560 128 – 140

3000 – 3300 12.55 – 13.81 105 – 115

60 – 65

105 – 112

52 – 58

21 – 23 390 – 430

4200 – 4600 17.57 – 19.25 155 – 170

87 – 95

160 – 175

79 – 87

32 – 35 510 – 560 128 – 140

98 – 108

6000 – 6600 25.10 – 27.61 220 – 242 123 – 135 235 – 258 117 – 129 47 – 52 710 – 782 178 – 195
4200 – 4620 17.57 – 19.33 160 – 180

90 – 100 165 – 180

83 – 90

83 – 96 490 – 540 123 – 135

3500 – 3600 14.64 – 15.06 135 – 140

80 – 85

65 – 68

26 – 27 425 – 435 106 – 109

130 – 135

Приложение № 19
ТАБЛИЦА
за основния химически състав и енергийната стойност* на 100 грама бруто тегло на следните
хранителни продукти
№
по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Наименование на хранителните
продукти

Белтъци,
грама

Мазнини, Въглехидрати,
грама
грама

Хляб „Добруджа“
Хляб „Стара Загора“
Хляб типов
Брашно бяло тип 500
Брашно „Д-жа“ тип 700
Брашно типово тип 1150
Сухар галета
Сухар хлебен
Грис
Тестени изделия без обогатител
Тестени изделия с яйца
Нишесте
Кори точени обикн.
Бисквити обикновени
Бисквити чаени
Фасул
Ориз
Мляко краве прясно пастьоризи
рано
Мляко краве кисело с 3.2 % мас
леност
Мляко сухо пълномаслено
Масло прясно (краве, биволско, овче)
Сирене овче

7.1
7.3
8.0
10.6
10.6
11.1
12.0
12.0
10.3
10.8
12.6
0.4
9.3
8.0
7.0
23.3
7.4
3.1

1.1
0.8
1.7
1.1
1.4
1.5
5.7
5.7
0.8
1.1
3.2
0.1
1.0
8.0
17.0
1.5
2.2
3.2

3.3
26.0
0.6
17.1

Енергийна стойност
кДж

ккал

51.4
52.6
46.6
73.7
73.0
71.5
74.2
74.2
74.5
75.0
71.0
86.6
64.7
77.8
69.6
55.5
75.4
4.7

1046
1059
1004
1489
1489
1477
1699
1699
1485
1515
1561
1498
1310
1782
1975
1410
1506
259

250
253
240
356
356
353
406
406
355
362
373
358
313
426
472
337
360
62

3.2

4.7

264

63

25.0
81.6
27.0

38.0
0.7
1.1

2071
3197
1364

495
764
326

С Т Р.
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№
по
ред

Наименование на хранителните
продукти

Белтъци,
грама

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

Сирене краве
Сирене бяло смес овче и краве 1:1
Кашкавал „Балкански“
Кашкавал „Витоша“
Извара пълномаслена
Сирене топено пушено
Месо свинско
Месо телешко
Месо говеждо
Месо агнешко
Месо овче
Месо шилешко
Месо птиче
Колбаси трайни
Колбаси малотрайни
Кренвирши
Луканка
Сланина солена
Субпродукти, средно
Риба, средно
Риба консерва, средно
Яйца (1 брой – 57 г)
Олио
Свинска мас
Захар
Мед пчелен
Какао на прах
Халва таханова-слънчогледова
Шоколад фин млечен
Шоколад натурален
Сиропи средно
Конфитюр средно
Мармалад средно
Ябълки
Грозде десертно
Дини
Череши
Праскови
Ягоди
Сливи сини
Круши
Вишни
Кайсии
Пъпеши
Лимони
Портокали
Банани
Тиква
Бадеми

16.9
17.0
24.4
25.8
13.2
19.5
11.0
14.8
13.9
18.1
12.5
13.1
15.6
19.9
16.6
13.5
25.6
2.0
15.9
12.9
16.6
7.0
0
0.1
0
0.4
20.1
12.0
7.7
5.1
0
0.4
0.7
0.3
0.4
0.2
0.7
0.5
0.8
0.7
0.3
1.0
0.6
0.4
0.4
0.7
0.7
0.5
15.0

ВЕСТНИК
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Мазнини, Въглехидрати,
грама
грама
24.7
25.8
30.9
29.6
20.0
23.6
23.3
7.0
16.7
8.8
20.6
14.6
2.8
35.6
23.2
20.1
39.7
91.0
6.6
3.2
23.2
7.2
99.9
99.7
0
0
18.6
32.0
32.8
33.1
0
0
0
0.2
0.1
0
0.3
0.1
0.5
0.2
0.3
0.3
0.2
0.1
0.3
0.1
0.1
0.2
57.0

1.4
1.3
2.0
1.6
2.4
1.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.7
0
0
0.3
0
0
99.9
78.3
43.6
47.5
54.1
57.8
49.9
70.0
67.8
12.9
14.6
3.1
11.5
10.2
5.8
16.8
12.7
11.2
10.0
3.2
3.6
7.9
12.6
5.5
16.4

Енергийна стойност
кДж

ккал

1276
1318
1657
1619
1046
1280
1251
527
887
653
1017
791
377
1728
1188
1012
1983
1573
540
347
1088
416
3887
3879
1715
1351
1812
2268
2335
2368
858
1209
1176
234
259
58
222
188
134
310
234
222
188
67
79
155
230
109
2757

305
315
396
387
250
306
299
126
212
156
243
189
90
413
284
242
474
854
129
83
284
97
929
927
410
323
433
542
558
566
205
289
281
56
62
14
53
45
32
74
56
53
45
16
19
37
55
26
659

БРОЙ 30
№
по
ред
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.

ДЪРЖАВЕН

Наименование на хранителните
продукти
Орехи
Маслини
Сушени ябълки
Сушени сливи
Компот от праскови
Компот от дюли
Компот от череши
Компот от ягоди
Компот от малини
Компот от круши
Компот от кайсии
Компот от сливи
Конфитюр от праскови
Конфитюр от дюли
Конфитюр от малини
Конфитюр от кайсии
Конфитюр от череши
Лук сух
Домати червени
Пиперки зелени
Краставици
Зеле бяло
Марули
Моркови
Спанак
Зелен фасул
Чесън
Магданоз
Репички червени
Лук зелен
Лук стар
Лук праз
Тиквички
Сини патладжани
Грах зелен консервиран
Фасул зелен консервиран
Домати червени консервирани
Гювеч зарзават
Бамя консервирана
Паприкаш консервиран
Лютеница
Кисело зеле
Туршия
Картофи пролетни
Картофи летни
Картофи есенни
Картофи лагерувани
Картофи сушени
Доматено пюре

Белтъци,
грама
14.8
0.9
1.4
2.0
0.2
0.2
0.4
0.6
0.7
0.4
0.4
0.4
0.4
0.2
0.7
0.4
0.2
1.4
0.9
0.8
0.5
1.2
1.2
0.6
2.4
2.0
4.9
2.9
0.6
1.3
1.4
1.5
0.5
1.3
3.5
1.1
0.6
0.9
1.7
1.0
3.6
1.5
0.7
1.7
1.9
1.9
1.6
6.6
4.1

ВЕСТНИК
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Мазнини, Въглехидрати,
грама
грама
64.0
8.6
1.6
0.5
0.1
0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0
0
0
0
0
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.3
0.3
0.1
0.6
0.1
0.1
0.3
0.2
0
0.2
0.4
0.2
0.2
0.4
1.7
0.2
10.0
0.3
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.3
0.5

13.7
1.8
70.2
59.9
25.3
26.6
21.6
20.3
24.8
25.2
25.3
24.1
72.2
70.5
72.8
68.9
69.3
8.8
3.5
3.7
1.8
3.8
1.7
6.4
2.4
4.8
22.7
4.8
2.1
3.1
8.8
4.4
3.0
3.8
9.1
3.5
3.8
3.5
3.1
3.4
10.2
4.0
2.4
15.2
15.4
15.4
12.5
75.6
14.3

Енергийна стойност
кДж

ккал

2959
381
1289
1079
439
469
385
368
444
444
444
422
1247
1213
1259
1188
1192
188
84
88
46
92
121
130
92
130
477
155
50
79
188
109
58
96
230
88
84
92
146
84
628
105
58
293
301
301
247
1422
335

712
91
308
258
105
112
92
88
106
106
106
101
298
290
301
284
285
45
20
21
11
22
29
31
22
31
114
37
12
19
45
26
14
23
55
21
20
22
35
20
150
25
14
70
72
72
59
340
80

С Т Р.
№
по
ред
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
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Наименование на хранителните
продукти
Червен пипер млян
Русенско варено
Свинско в собствен сос
Свинско – винен кебап
Сарми със зеле – св. месо
Телешко месо с грах
Телешко месо със зелен фасул
Гулаш от телешко месо
Пиперки пълнени с месо
Месна консерва – средно
Зеленчуци пресни средно
Плодове пресни – средно
Компот – средно
Кифла със сирене
Кифла с мармалад
Кифла козуначена
Геврек яйчен
Пасти
Сладолед
Кифла обикновена
Баница
Леща
Фъстъци
Понички
Боза
Безалкохолни напитки
Вафли
Ябълков сок
Козунак
Реване

Белтъци,
грама
12.0
11.7
12.2
13.6
9.5
6.4
5.4
24.1
6.1
14.63
1.19
0.3
0.41
21.3
6.3
8
8.4
4.5
2.3
7.7
7.1
23
18
5.8
0.6
0
5.4
0.1
0.8
3.43

ВЕСТНИК
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Мазнини, Въглехидрати,
грама
грама
10.4
41.4
17.8
25.4
12.5
11.2
11.5
10.4
11.7
24.93
0.24
0.14
0.15
11.8
7.1
12.5
8.3
8.3
4.5
8.9
17.4
1
32.1
18
0.35
0
12
0
10
7.2

45.6
0
0
0.3
6.8
8.6
2.7
0
3.5
0
3.6
10.2
23.94
43.2
56.6
52.6
57.8
57.8
22.6
56.6
46.2
57.9
13.1
48.9
16
9.8
64.7
11.5
53.2
18.1

Енергийна стойност
кДж

ккал

1393
1812
904
1226
766
703
586
820
619
1221
91
186
424
1566
1335
1536
1459
1587
602
1449
1591
1427
1783
1639
298
168
1669
199
1315
862

333
433
216
293
183
168
140
196
148
291
22
44
101
374
324
367
349
379
144
346
380
341
426
392
71
40
399
48
314
206

* Енергийната стойност на хранителните продукти се определя, като сумата от количествата на бел
тъците и въглехидратите се умножава по 4.1 ккал и се прибавя към произведението от количеството на
мазнините, умножено по 9.3 ккал.
1 ккал = 4.184 кДж.
Примерно изчисляване: Търсим енергийна стойност на 45 гр сирене „Краве“.
1. За да намерим енергийната стойност на 100 гр от този продукт съгласно приложението, знаем,
че [(16,9 + 1,4) х 4,1 + (24,7 х 9,3)] = 75,03 + 229,71 = 304,79 (305) ккал.
2. Оттук търсим енергийната стойност на 45 гр сирене „Краве“.
В 100 гр – 305 ккал, в 45 гр – х?; 45 х 305 : 100 = 13 729 : 100 = 137 ккал.
2713

Поправка. Министерският съвет прави поправка на техническа грешка в Постановление № 80
от 2015 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по вписванията
(ДВ, бр. 27 от 2015 г.):
Параграф 2 да се чете: „В чл. 3, ал. 2 числото „552“ се заменя с „524“ и думата „приложението“ се
заменя с „приложение № 1“.“
2808

БРОЙ 30

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 7

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ЗАПОВЕД № 8121з-391
от 9 април 2015 г.
относно изменение на Заповед № 8121з-212 от
24.02.2015 г. за утвърждаване на Класификатор на длъжностите в МВР, изм. със Заповед
№ 8121з-255 от 6.03.2015 г., Заповед № 8121з295 от 20.03.2015 г. и Заповед № 8121з-345 от
31.03.2015 г.
На основание чл. 33, т. 9 и чл. 143, ал. 2 от
Закона за Министерството на вътрешните работи
нареждам:
Изменям Заповед № 8121з-212 от 24.02.2015 г.
относно утвърждаване на Класификатор на длъж
ностите в МВР, изм. със Заповед № 8121з-255 от
6.03.2015 г., Заповед № 8121з-295 от 20.03.2015 г. и
Заповед № 8121з-345 от 31.03.2015 г., както следва:
1. В приложение № 1 „Класификатор на длъж
ностите в МВР А. Държавни служители с висше
образование“, раздел ХІІІ „Дирекция „Междуна
родно оперативно сътрудничество“:
1.1. На ред № 4 думите „Държавен инспектор“
се заличават, а думата „Изпълнителска“ се заменя
с „Ръководна“.
1.2. На ред № 6 думата „Инспектор“ се заличава.
2. В приложение № 3 „Класификатор на длъж
ностите в МВР В. Лица, работещи по трудово
правоотношение“, раздел ІІ „Специалисти със
средно образование и професионална квалифи
кация“, Втора група, се добавя ред № 28:
„28. Ветеринарен техник (фелдшер), 3240 3003.“
Заповедта влиза в сила от датата на издаване.
Министър:
Р. Бъчварова
2784

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-09-140
от 4 март 2015 г.
На основание чл. 7, т. 1 при условията на чл. 9,
ал. 1 във връзка с ал. 2 от Закона за сдружения за
напояване и одобрен доклад на заместник-минис
търа на земеделието и храните с изх. № 93-2551
от 4.03.2015 г. нареждам:
1. Откривам процедура за учредяване на
сдружение за напояване „Бяло поле – 2014“, с.
Бяло поле, община Опан, област Стара Загора,
с предмет на дейност: експлоатация, поддържане
и реконструкция на хидромелиоративната ин
фраструктура; изграждане на нови напоителни
канали и съоръжения; доставяне и разпределение
на водата за напояване; отвеждане на излишната
вода от земеделските земи; изпълнение на агро

мелиоративни и агротехнически мероприятия за
подобряване състоянието на земеделските земи;
рибовъдство и развъждане на водоплаващи птици.
2. Заявената от сдружението територия обхва
ща 1831,528 дка земеделски земи, разположени в
землището на с. Бяло поле, община Опан, област
Стара Загора, и хидромелиоративна инфраструк
тура – публична общинска собственост.
3. Учредителният комитет на сдружението
за напояване „Бяло поле 2014“, с. Бяло поле, да
извърши предвидените от закона действия по
процедурите на чл. 10, 11, 12, 13 и 14 от Закона
за сдружения за напояване.
4. Заповедта да се сведе до знанието на Учре
дителния комитет на сдружението за напояване
„Бяло поле 2014“, с. Бяло поле, като заповедта за
откриване на процедурата се публикува и в един
централен всекидневник и в един местен вестник.
Контрола по изпълнението на заповедта въз
лагам на инж. Руслан Кенаров – и.д. директор
на дирекция „Хидромелиорации“.
За министър:
Цв. Димитров
2791
ЗАПОВЕД № РД-47-1
от 17 март 2015 г.
На основание чл. 62, ал. 2 АПК във връзка с
чл. 17, ал. 8 от Закона за собствеността и ползване
то на земеделските земи и приемателен протокол
от 29.09.2012 г. по чл. 26, ал. 11 от Правилника за
прилагане на Закона за собствеността и ползва
нето на земеделските земи, одобрен от директора
на Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Велико
Търново, нареждам:
Допускам поправка на очевидна фактическа
грешка в Заповед № РД-47-9 от 2.10.2012 г. на
зам.-министър Светлана Боянова за частична
преработка на влязлата в сила карта на възста
новената собственост за землището на с. Въглев
ци, ЕК АТТЕ 12396, община Велико Търново,
област Велико Търново (ДВ, бр. 81 от 2012 г.),
както следва:
Имот с № 147006 да се чете „147046“.
Тази заповед е неразделна част от Заповед
№ РД-47-9 от 2.10.2012 г. на зам.-министър Свет
лана Боянова.
Заповедта да се доведе до знанието на директора
на Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Велико
Търново, и началника на Общинската служба
по земеделие – гр. Велико Търново, за сведение
и изпълнение.
Контрола по изпълнението на заповедта въз
лагам на директора на дирекция „Поземлени
отношения и комасация“.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Министър:
Д. Танева
2705
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МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
ЗАПОВЕД № РД-9Р-1
от 13 февруари 2015 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2, чл. 65, ал. 1, т. 3
и чл. 69, ал. 1 от Закона за културното наследство
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН
с вх. № 33-00-441 от 18.09.2014 г., становище на
Специализирания експертен съвет по чл. 64,
ал. 2 ЗКН, отразено в т. 4 на протокол № 50 от
16.09.2014 г., назначен със Заповед № РД-9К-150
от 1.11.2013 г. и изм. със Заповед № РД-9К-176 от
21.12.2013 г. и Заповед № РД-09-742 от 5.09.2014 г.
на министъра на културата, нареждам:
1. Променям статута на архитектурно-стро
ителна недвижима културна ценност на обект
„Античната сграда (ІІІ в.)“, ул. Цар Крум, Варна,
обявена в „Държавен вестник“ – бр. 16 от 1968 г.,
с категория „местно значение“, както следва:
2. Единична археологическа недвижима кул
турна ценност „Епископска базилика на Одесос“,
ул. Хан Крум, Варна, област Варна, с категория
„национално значение“.
3. Определям режимите за опазване на еди
ничната археологическа недвижима културна
ценност, както следва:
3.1. Териториален обхват на единичната архе
ологическа недвижима културна ценност:
3.1.1. Граници на единичната археологическа
недвижима културна ценност:
– о т юг – юж н и т е г ра н и ц и на и мо т и
№ 10135.1507.677, 10135.1507.679, 10135.1507.678,
10135.1507.664 и 10135.1507.663 (част от ул. Хан
Крум);
– от север – северните граници на имоти
№ 10135.1507.675 и 10135.1507.677;
– от изток – източните граници на имоти с
№ 10135.1507.675 и 10135.1507.677;
– от запад – западната граница на имот
№ 10135.1507.663 (част от ул. Хан Крум), съвпа
даща с източната регулационна граница на кв. 51
по ЗРП на гр. Варна.
3.1.2. Оп редел я м т ери т ориа л н и я обх ват,
описан в посочените в т. 3.1.1 граници на еди
ничната археологическа недвижима културна
ценност, които включват имоти с идентификатор
№ 10135.1507.664, 10135.1507.663 (част от ул. Хан
Крум), 10135.1507.675, 10135.1507.677, 10135.1507.678
и 10135.1507.679, попадащи в кв. 51 по ЗРП на гр.
Варна, с площ 2,040 дка.
3.1.3. Не се определя охранителна зона на
единичната археологическа недвижима културна
ценност, тъй като попада в границите на архе
ологически резерват „Одесос – Варна“, чиито
предписания за опазване в достатъчна степен
съхраняват археологическите структури и кон
тролират намесата при необходимост от изкопни
работи при ново строителство.
3.2. Определям предписанията за опазване
на територията на единичната археологическа
недвижима културна ценност съгласно предло
жение на НИНКН за определяне на режимите за
опазване на Епископската базилика на Одесос,
ул. Хан Крум, гр. Варна, област Варна, отразени
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в Протокол от междуведомствена комисия от
22.05.2013 г. в изпълнение на Заповед № РД-9К-76
от 10.05.2013 г. на министъра на културата.
4. Заповедта да се впише в Националния ре
гистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
5. Пълният опис на координатите на точките
на границите на обекта по т. 2, картният мате
риал и предписанията за опазване се съхраняват
в Националния документален архивен фонд на
Националния институт за недвижимо културно
наследство. Достъпът до тях се осъществява чрез
публичния регистър по чл. 60 ЗКН към Национал
ния институт за недвижимо културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
За министър:
Б. Банов
2771
ЗАПОВЕД № РД-9Р-2
от 13 февруари 2015 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2, чл. 65, ал. 1, т. 3
и чл. 69, ал. 1 от Закона за културното наследство
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН
с вх. № 33-00-441 от 18.09.2014 г., становище на
Специализирания експертен съвет по чл. 64,
ал. 2 ЗКН, отразено в т. 5 на Протокол № 50 от
16.09.2014 г., назначен със Заповед № РД-9К-150
от 1.11.2013 г. и изм. със Заповед № РД-9К-176 от
21.12.2013 г. и Заповед № РД-09-742 от 5.09.2014 г.
на министъра на културата, нареждам:
1. Променям статута на архитектурно-стро
ителна недвижима културна ценност на обект
„Късноантична баня (ІV – VІ в.)“, гр. Варна, област
Варна, обявена в „Държавен вестник“ – бр. 16
от 1968 г., с категория „местно значение“, както
следва:
2. Единична археологическа недвижима кул
турна ценност „Късноантична баня (ІV – VІ в.)“,
гр. Варна, област Варна, с категория „национално
значение“.
3. Определям режимите за опазване на еди
ничната археологическа недвижима културна
ценност, както следва:
3.1. Териториален обхват на единичната архе
ологическа недвижима културна ценност:
3.1.1. Граници на единичната археологическа
недвижима културна ценност:
– от юг – юж ната г раница на имот
№ 10135.1507.993 (част от бул. Приморски);
– от север – северната г раница на имот
№ 10135.1507.890;
– от изток – източната граница на имот
№ 10135.1507.891 (част от ул. Осми ноември),
съвпадаща със западната регулационна граница
на кв. 70 по ЗРП на гр. Варна;
– от запад – западната граница на имот
№ 10135.1507.890.
3.1.2. Оп редел я м т ери т ориа л н и я обх ват,
описан в посочените в т. 3.1.1 граници на еди
ничната археологическа недвижима културна
ценност, които включват имоти с идентификатор
№ 10135.1507.890, № 10135.1507.891 (част от улица
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Осми ноември) и № 10135.1507.993 (част от бул.
Приморски), попадащи в кв. 71 по ЗРП на гр. Ва
рна, с площ 4,930 дка.
3.1.3. Не се определя охранителна зона на
единичната археологическа недвижима културна
ценност, тъй като попада в границите на архе
ологически резерват „Одесос – Варна“, чиито
предписания за опазване в достатъчна степен
съхраняват археологическите структури и кон
тролират намесата при необходимост от изкопни
работи при ново строителство.
3.2. Определям предписанията за опазване
на територията на единичната археологическа
недвижима културна ценност съгласно предло
жение на НИНКН за определяне на режимите
за опазване на Късноантичната баня (ІV – VІ в.),
гр. Варна, област Варна, отразени в Протокол
от междуведомствена комисия от 22.05.2013 г. в
изпълнение на Заповед № РД-9К-76 от 10.05.2013 г.
на министъра на културата.
4. Заповедта да се впише в Националния ре
гистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
5. Пълният опис на координатите на точките
на границите на обекта по т. 2, картният мате
риал и предписанията за опазване се съхраняват
в Националния документален архивен фонд на
Националния институт за недвижимо културно
наследство. Достъпът до тях се осъществява чрез
публичния регистър по чл. 60 ЗКН към Национал
ния институт за недвижимо културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
За министър:
Б. Банов
2772
ЗАПОВЕД № РД-9Р-3
от 13 февруари 2015 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2, чл. 65, ал. 1, т. 3
и чл. 69, ал. 1 от Закона за културното наследство
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН
с вх. № 33-00-441 от 18.09.2014 г., становище на
Специализирания експертен съвет по чл. 64,
ал. 2 ЗКН, отразено в т. 6 на Протокол № 50 от
16.09.2014 г., назначен със Заповед № РД-9К-150
от 1.11.2013 г. и изм. със Заповед № РД-9К-176 от
21.12.2013 г. и Заповед РД-09-742 от 5.09.2014 г. на
министъра на културата, нареждам:
1. Променям статута на архитектурно-стро
ителна недвижима културна ценност на обект
„Антична сграда Римски терми“, гр. Варна, об
ласт Варна, обявена в „Държавен вестник“ – бр. 16
от 1968 г., с категория „национално значение“,
както следва:
2. Ед и н и ч на археолог и ческ а нед ви ж и ма
културна ценност „Римски терми на Одесос“,
гр. Варна, област Варна, с категория „национално
значение“.
3. Определям режимите за опазване на еди
ничната археологическа недвижима културна
ценност, както следва:
3.1. Териториален обхват на единичната архе
ологическа недвижима културна ценност:
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3.1.1. Граници на единичната археологическа
недвижима културна ценност:
– о т юг – юж н и т е г ра н и ц и на и мо т и
№ 10135.1507.1001, 10135.1507.812, 10135.1507.813 (ул.
Кап. І ранг Добрев), 10135.1507.817, 10135.1507.816,
10135.1507.815 и 10135.1507.814;
– от север – северните граници на имоти
№ 10135.1507.1001, 10135.1507.811, 10135.1507.810,
10135.1507.809, 10135.1507.808, 10135.1507.807 и
10135.1507.806;
– от изток – източната граница на имот
№ 10135.1507.1001;
– от запад – западните граници на имоти
№ 10135.1507.814, 10135.1507.813 (ул. Кап. І ранг
Добрев), 10135.1507.1001 и 10135.1507.750 (част от
ул. Хан Крум), съвпадаща с имотните граници
на имотите в кв. 60 по ЗРП на гр. Варна;
3.1.2. Оп редел я м т ери т ориа л н и я обх ват,
описан в посочените в т. 3.1.1 граници на еди
ничната археологическа недвижима културна
ценност, които включват имоти с идентификатор
№ 10135.1507.1001, 10135.1507.813 (ул. Кап. І ранг До
брев), 10135.1507.814, 10135.1507.815, 10135.1507.817,
10135.1507.812 , 10135.1507.811, 10135.1507.810,
10135.1507.809, 10135.1507.808, 10135.1507.807,
10135.1507.806 и 10135.1507.750 (част от ул. Хан
Крум), попадащи в кв. 58 по ЗРП на гр. Варна,
с площ от 13,186 дка.
3.1.3. Не се определя охранителна зона на
единичната археологическа недвижима културна
ценност, тъй като попада в границите на архе
ологически резерват „Одесос – Варна“, чиито
предписания за опазване в достатъчна степен
съхраняват археологическите структури и кон
тролират намесата при необходимост от изкопни
работи при ново строителство.
3.2. Определям предписанията за опазване
на територията на единичната археологическа
недвижима културна ценност съгласно предло
жение на НИНКН за определяне на режимите
за опазване на „Римски терми на Одесос“, гр.
Варна, област Варна, отразени в Протокол от
междуведомствена комисия от 22.05.2013 г. в из
пълнение на Заповед № РД-9К-76 от 10.05.2013 г.
на министъра на културата.
4. Заповедта да се впише в Националния ре
гистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
5. Пълният опис на координатите на точките
на границите на обекта по т. 2, картният мате
риал и предписанията за опазване се съхраняват
в Националния документален архивен фонд на
Националния институт за недвижимо културно
наследство. Достъпът до тях се осъществява чрез
публичния регистър по чл. 60 ЗКН към Национал
ния институт за недвижимо културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
За министър:
Б. Банов
2773
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МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-56
от 6 април 2015 г.
Във връзка с необходимостта от изграждане
на втора връзка на изградената ВЕЦ „Цанков ка
мък“ с електроенергийната система на Република
България, заявление и писма от „Електроенер
гиен системен оператор“ – ЕАД, с вх. № АУ13-1
от 22.03.2013 г., от 14.08.2013 г. и от 27.03.2015 г.
на основание § 52, ал. 2 и 4 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ,
бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.), § 52, ал. 1
и 2 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 66 от 2013 г.), § 124
ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.) и чл. 129, ал. 3
(в редакцията преди изм. и доп. на ЗУТ – ДВ,
бр. 82 от 2012 г.) във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5
и чл. 128, ал. 2, 5, 6 и 12 ЗУТ (в редакцията
преди изм. и доп. на ЗУТ – ДВ, бр. 82 от 2012 г.)
предвид обстоятелството, че обект: „ВЛ 110 kV
ВЕЦ „Въча 1“ – ВЕЦ „Цанков камък“ с трасе,
преминаващо на територията на област Пловдив,
област Пазарджик и област Смолян, е национа
лен обект, определен за такъв с Решение № 771
от 21.10.2011 г. (т. 4) на Министерския съвет,
разрешение от МРРБ № 70-00-1008 от 5.08.2004 г.
за изработване на парцеларен план за обекта,
извършено съобщаване на изработения проект
със съобщения в „Държавен вестник“ – бр. 37 от
2013 г. – Община Кричим, бр. 47 от 2013 г. – Об
щина Брацигово, бр. 49 от 2013 г. – Община
Батак, бр. 42 от 2013 г. – Община Девин, доку
менти за непостъпили възражения, издадени от
цитираните общини, протоколи от проведено
обществено обсъждане; решения на общински
съвети (ОС): Решение № 167 от 11.07.2013 г. от
заседание на ОС – Кричим, Решение № 212 от
24.09.2012 г. от заседание на ОС – Брацигово,
Решение № 147 от 25.10.2012 г. от заседание на
ОС – Батак, и Решение № 176 от 3.09.2012 г. от
заседание на ОС – Девин, Решение № 14-ПР от
2011 г. и писма изх. № 26-00-3591/17.12.2012 г. и
№ 26-00-1560/17.05.2011 г. от Министерството на
околната среда и водите (МОСВ), писма № 704284/22.05.2013 г., № 70-4284/21.11.2011 г. и № 667709/22.02.2013 г. от заместник-министъра на
земеделието и храните и решения № КЗЗ-19 от
27.10.2011 г., № КЗЗ-01 от 29.01.2013 г. и № КЗЗ-03
от 28.02.2013 г. за промяна предназначението на
земеделски земи за неземеделски нужди и утвър
ждаване на площадки и трасета за проектиране
на обекти в земеделски земи на Комисията за
земеделските земи към Министерството на зе
меделието и храните (МЗХ), решения за предва
рително съгласуване за учредяване на сервитут и
право на строеж върху поземлени имоти в горски
територии държавна собственост № РД-49-370 от
17.10.2014 г., № РД-49-429 от 23.12.2014 г., № РД49-35 от 6.02.2015 г., № РД-49-36 от 6.02.2015 г.
и писмо рег. индекс И АГ-11325/26.03.2015 г.,
съгласуване № 33-НН-839/25.01.2013 г. и № 33НН-839/7.12.2012 г. с Министерството на култу
рата, писмо изх. № 47-22-ПСК-0976/3.12.2012 г. от
Министерството на здравеопазването, писмо рег.
№ 11-00-122/1.04.2013 г. от Министерството на
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отбраната, становище изх. № 53-00-745/8.06.2012 г.
от Областно пътно управление към Агенция
„Пътна инфраструктура“, съгласувателни писма
от „ЕВН България Електроразпределение“ – АД,
Главна дирекция „Пожарна безопасност и за
щита на населението“, „Булгартрансгаз“ – ЕАД,
„Лукойл – България“ – ЕООД, „Водоснабдяване
и канализация“ – ЕООД, Смолян, „Водоснабдя
ване и канализация – Батак“ – ЕООД, „Водо
снабдяване и канализация“ – ЕООД, Пловдив,
„Инфрастрой“ – ЕООД, Виваком – „БТК“ – АД,
„Напоителни системи“ – ЕАД, клон Пазарджик,
клон Марица, „Космо България Мобайл“ – ЕАД,
Басейнова дирекция за управление на водите – Из
точнобеломорски район с център Пловдив, „Мо
билтел“ – ЕАД, Протокол на НЕСУТРП № УТ01-02-20 от 21.08.2013 г. и Заповед № РД-02-15-43
от 17.03.2015 г. на министъра на регионалното
развитие и благоустройството за предоставяне
изпълнението на функции по ЗУТ одобрявам
подробен устройствен план – парцеларен план за
обект „ВЛ 110 kV ВЕЦ „Въча 1“ – ВЕЦ „Цанков
камък“ с трасе, преминаващо на територията на
област Пловдив, община Кричим, гр. Кричим,
област Пазарджик, община Брацигово, с. Жре
бичко, с. Розово, гр. Брацигово и с. Равногор, и
община Батак, с. Фотиново, и област Смолян,
община Девин, с. Осиково, с. Михалково и с.
Селча, съгласно приетата и одобрена графична и
текстова част на документацията, представляваща
неразделна част от тази заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ във връз
ка с чл. 132, ал. 1 и 2 АПК заповедта подлежи
на обжалване от заинтересуваните лица пред
Административния съд – Пловдив, Администра
тивния съд – Пазарджик, и Административния
съд – Смолян, в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“ чрез Министерството
на регионалното развитие и благоустройството.
За министър:
Н. Нанков
2766

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 66
от 12 февруари 2015 г.
В Направление „Архитектура и градоустрой
ство“ на Столична община е постъпило заявление
вх. № ГР-94-Н-23 от 28.04.2011 г. от Нина Ата
насова Идакиева и Жозефина Атанасова Бозве
лиева-Велева с искане за даване на съгласие за
изработване на проект за ПУП – ИПРЗ на УПИ
Х-415 (имот с идентификатор 68134.1897.415), кв.
1, м. Мала кория, район „Витоша“.
Към заявлението са представени: влязло в
сила решение по гр.д. № 9652/2007 г. на СРС за
признаване право на възстановяване на собстве
ността на наследниците на Димитър Петрунов
Величков и Стоичко Петрунов Кръстев на нива
в Мала кория с обща площ 1200 кв. м; Заповед
№ РД-09-50 от 8.03.2010 г. на кмета на район
„Витоша“; удостоверение по чл. 13 ППЗСПЗЗ;
Решение № 6881 от 11.06.2010 г. на ОСЗ – Овча
купел; скица на УПИ Х-415, издадена от район
„Витоша“; скица от СГКК – София, за имот с
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идентификатор 68134.1897.415; удостоверение за
наследници на Стоичко Петрунов Кръстев; мо
тивирано предложение за исканото изменение.
Мотивираното предложение е разгледано и
прието с решение на ОЕСУТ по протокол № ЕСГ-43 от 31.05.2011 г., т. 31.
Със Заповед № РД-09-50-773 от 2.06.2011 г. на
главния архитект на Столична община е допуснато
да се изработи проект за ПУП в териториален
обхват: УПИ I – „за хранителни стоки, сладкар
ница, общ. клуб и детска площадка“, от кв. 2а
и УПИ Х-415 от кв. 1, м. Мала кория (поземлен
имот с идентификатор 68134.1897.415), по КККР
на район „Витоша“.
С писмо изх. № ГР-94-Н-23 от 3.06.2011 г. на
началник-отдел „Градоустройство“ заповедта е
изпратена до кмета на район „Витоша“ за сведе
ние и изпълнение и на заявителите.
Със заявление вх. № ГР-94-Н-23 от 4.07.2011 г.
е внесен за одобряване проект за ПУП – ИПРЗ,
с обяснителна записка.
Допълнително е представена декларация от
ландшафтен архитект, че в УПИ Х-415 няма ед
роразмерна дървесна растителност, която декла
рация е заверена от дирекция „Зелена система“
при СО с № 94-Н-СП-8 от 6.06.2012 г.
Приложени са изходни данни от „Софийска
вода“ – АД.
С писмо изх. № ГР-94-Н-23 от 7.07.2011 г. на
началник-отдел „Градоустройство“ проектът е
изпратен за обявяване в район „Витоша“ на ос
нование чл. 128, ал. 3 ЗУТ.
Обявеният проект е върнат след приключена
процедура по съобщаване с писмо изх. № 6602449/1 от 3.11.2011 г. на главния архитект на район
„Витоша“, с което уведомява, че в законоустанове
ния срок не са постъпили възражения. Приложено
е съобщение по чл. 128, ал. 3 ЗУТ с подписите
на заинтересуваните лица.
Проектът е разгледан и приет на заседание
на ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-1 от 10.01.2012 г.,
т. 28, с решение „Приема проекта. На основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС изпраща в СОС за одобряване“.
С решение по протокол № ЕС-Г-7 от 31.01.2012 г.,
т. 12, е направено служебно предложение по про
екта за коригиране на номера на квартала.
Със заявление вх. № ГР-94-Н-23 от 8.01.2014 г.
от Нина Атанасова Идакиева и Жозефина Ата
насова Бозвелиева-Велева са внесени допълни
телно: нотариален акт № 89, том IV, рег. № 8614,
дело № 618 от 29.11.2013 г., с който се признават
за собственици Нина Атанасова Идакиева и
Жозефина Атанасова Бозвелиева-Велева на
поземлен имот с идентификатор 68134.1897.415;
скица и становище от район „Витоша“ относно
неприложена улична регулация на улица между
квартали 1 и 2а, актуална скица от СГКК за
имот с идентификатор 68134.1897.415 на името
на Нина Атанасова Идакиева и Жозефина Ата
насова Бозвелиева-Велева.
С писмо изх. № ГР-94-Н-23 от 14.01.2014 г.
проектът е изпратен за дообявяване в район
„Витоша“.
С писмо изх. № 6600-273 от 18.06.2014 г. про
ектът е върнат от главния архитект на район
„Витоша“ без постъпили възражения.

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 1

При горната фактическа обстановка се уста
нови от правна страна следното:
Искането за одобряване на проекта за ПУП е
направено от заинтересовани лица по смисъла на
чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ като собственици
на имот с идентификатор 68134.1897.415, попадащ
в границите на УПИ Х-415, кв. 1, и УПИ I – „за
хранителни стоки, сладкарница, общ. клуб и дет
ска площадка“, от кв. 2а, което се установява от
приложените документи за собственост и скица
от СГКК – София.
Действащият подробен устройствен план е одо
брен със заповеди № РД-50-09-304 от 24.09.1990 г.
и № РД-50-09-1559 от 11.10.2010 г. на главния
архитект на София и Заповед № РД-50-128 от
27.05.1998 г. на кмета на район „Витоша“.
Кадастралната карта за територията е одо
брена със Заповед № РД-18-69 от 14.12.2010 г. на
изпълнителния директор на АГКК.
Границите на имот с идентификатор
68134.1897.415 не съвпадат с границите на УПИ
Х-415, кв. 1, по действащия ПУП.
С внесения от заявителите проект се из
менят регулационните граници на УПИ Х-415
за провеждането им по имотните граници на
имота чрез редуциране на улица от о.т. 4 до о.т.
6 (между квартали 1 и 2а) до задънена улица от
о.т. 3а до о.т. 3б и свързаното с това изменение
на границите на УПИ VII-182, VIII-378, IX-со
от кв. 1 и УПИ I – „за хранителни стоки, слад
карница, общ. клуб и детска площадка“, от кв.
2а. В резултат на отпадането на улица между
о.т. 4 – о.т. 5 – о.т. 6 отпада делителят между
кв. 1 и кв. 2а и стар УПИ I се приобщава към
нов кв. 1, като променя номера си на XIV – „зa
хранителни стоки, сладкарница, общ. клуб и
детска площадка“.
Предвид липсата на искане от собственици
те на имоти с идентификатори 68134.1897.536 и
68134.1897.537 за урегулиране на имотите им с
предвидено за тях застрояване останалите гра
ници и предназначението на стар УПИ I (нов
XIV) не се изменят.
Лицето (изход) към улица на нови УПИ VII182, VIII-378, IX-co, Х-415 и XIV – „зa храни
телни стоки, сладкарница, общ. клуб и детска
площадка“, се осигурява по новопредвидената
задънена улица и по действащата улична регула
ция, с което е спазена нормата на чл. 14, ал. 3,
т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
Изменението на ПР в частта на уличната
такава прави плана по-икономично осъществим
с оглед на необходимостта от отчуждаване на
частни имоти.
С оглед на горното е налице основание за
одобряване на проекта за ИПР по чл. 15, ал. 1,
изр. 2 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2
и чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
С плана за регулация не се променя предназ
начението на урегулираните поземлени имоти,
засегнати от изменението, като конкретното им
предназначение е допустимо в устройствена зона
„Жм2“ съгласно ОУП на СО, в която попадат
имотите.
Показателите на застрояване, отразени в ма
трицата върху плана, отговарят на предвидените
в ОУП на СО.
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С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Изменението на действащия план за застро
яване цели осигуряване на законосъобразно и
целесъобразно застрояване в съответствие с
максимално допустимите показатели и допусти
ми функции съгласно предвижданията на ОУП
на СО и е свързано с изменение на границите
на имотите.
В УПИ Х-415 по искане на собствениците на
имота се предвижда 3-етажна свободностояща
жилищна сграда.
Застрояването е съобразено с изискванията
за разстояния по чл. 31, ал. 1, 4 и 5 и чл. 32,
ал. 1 и 2 ЗУТ.
Основание за одобряване на ИПЗ е нормата
на чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ.
ПЗ на стар УПИ I е одобрен със Заповед
№ РД-50-09-304 от 24.09.1990 г., като предвиденото
застрояване се компрометира от изменението в
ПР със създаването на нов УПИ Х-415.
С оглед на горното в границите на новоо
бразувания УПИ ХIV – „за хранителни стоки,
сладкарница, общ. клуб и детска площадка“, се
предвижда застрояване, съобразено с устройстве
ните показатели на зона „Жм2“ при съобразяване
на горните изисквания за разстояния.
Основание за ИПЗ в УПИ I (нов УПИ XIV) е
нормата на чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2
и чл. 18, ал. 1 ЗУТ.
Предвид горното с ИПЗ не се допускат на
малени разстояния към съседни имоти и/или
сгради, включително през улица.
Предвид липсата на искане от страна на соб
ствениците на имоти 68134.1897.536 и 68134.1897.537
за урегулиране на същите по имотни граници не
се предвижда и индивидуално застрояване за тях.
Същите могат да направят съответно искане за
ИПРЗ в рамките на самостоятелно администра
тивно производство. С настоящото изменение не
се засягат правата им за урегулиране със само
стоятелно застрояване в имотите им.
Спазени са административнопроизводстве
ните правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовани
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец, разрешено е изработването на проект за
ИПРЗ от компетентния за това орган, внесеният
проект е съобщен на всички заинтересовани лица,
разгледан е и е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действаща кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изис
кванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
Проектното решение е целесъобразно и отго
варя на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда
отчуждаване на част от недвижим имот – соб
ственост на физически лица, за изграждане на
обект – задънена улица – публична общинска
собственост – основание по чл. 21, ал. 7 във
връзка с ал. 1 ЗОС.

ВЕСТНИК

БРОЙ 30

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 135, ал. 6 във връзка с
чл. 15, ал. 1, изр. 2 и чл. 134, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2
и 6, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 134, ал. 1, т. 1,
ал. 2 и чл. 18, ал. 1, чл. 108, ал. 5 ЗУТ, чл. 19,
ал. 4 ЗУЗСО, т. 7 от приложението към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО и протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-1
от 10.01.2012 г., т. 28, и № ЕС-Г-7 от 31.01.2012 г.,
т. 12, Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за:
1. Изменение на плана за регулация на м. Мала
кория, УПИ VII-182, VIII-378, IX-co и Х-415 от
кв. 1 и УПИ I – за хранителни стоки, сладкар
ница, общ. клуб и детска площадка от кв. 2а за
създаване на УПИ VII-182, VIII-378, IX-co, Х-415
и XIV – за хранителни стоки, сладкарница, общ.
клуб и детска площадка; изменение на плана за
улична регулация на улица от о.т. 4 до о.т. 6 за
създаване на задънена улица от о.т. 3а до о.т. 3б,
кв. 1 (нов), по кафявите и зелените линии, цифри
и зачертавания съгласно приложения проект.
2. Изменение на плана за застрояване на м.
Мала кория, кв. 1, УПИ X-415, и кв. 2а, УПИ
I – за хранителни стоки, сладкарница, общ. клуб и
детска площадка, за предвиждане на ново такова
в кв. 1 (нов), УПИ Х-415 и XIV – за хранителни
стоки, сладкарница, общ. клуб и детска площадка,
съгласно приложения проект и без допускане на
намалени разстояния към съседни имоти и/или
сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобща
ването.
Жалбите се подават в район „Витоша“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
2761
РЕШЕНИЕ № 102
от 26 февруари 2015 г.
В направление „Архитектура и градоустрой
ство“ е постъпило заявление № ГР-94-А-23 от
29.04.2010 г. с искане за разрешаване изработване
на подробен устройствен план – изменение на
план за регулация и план за застрояване, кв.
44в, ПИ 000371, м. Суходол, район „Овча купел“.
Към заявлението са приложени: нотариален
акт № 74, том I, peг. № 6218, дело № 71/2009 г.;
скица № Ф03207 от 15.04.2010 г. на Общинска
служба по земеделие „Овча купел“; мотивирано
предложение; задание.
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Заданието и мотивираното предложение са
разгледани от отделите в направление „Архи
тектура и градоустройство“ и от ОЕСУТ. С про
токол № ЕС-Г-72 от 27.07.2010 г., т. 4, ОЕСУТ е
взел решение за приемане и издаване на заповед
за одобряване на заданието и разрешаване на
устройствена процедура при спазване на задъл
жителните предписания на отделите.
Отдел „Общ устройствен план“ е удостоверил,
че поземленият имот 000371 попада в „Зона за
малки и средни предприятия и занаятчийски
услуги“ (ПМС), с параметри на застрояване
плътност – 50 %, Кинт. – 1,5; озеленяване – 35 %,
и частично в хигиенно-защитната зона на същест
вуващото гробище и предложената улица попада
в терен за транспортна инфраструктура (Тти).
Със Заповед № РД-09-50-1415 от 10.09.2010 г.
на главния архитект на Столична община е одо
брено задание.
Със Заповед № РД-09-50-1439 от 23.09.2010 г.
на главния архитект на Столична община и на
основание чл. 128, ал. 1 и чл. 124, ал. 3 ЗУТ и
Заповед № РД-09-3345 от 29.05.2008 г. на кмета
на Столична община е допусната устройствена
процедура – ПРЗ за ПИ № 000371, м. Суходол.
Със заявления № ГР-94-А-23 от 9.12.2010 г. е
внесен проект за изменение на план за улична
регулация, план за регулация и застрояване, изра
ботен върху КВС. Проектът е съгласуван с „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, от 16.11.2010 г.,
„Софийска вода“ – АД, от ноември 2010 г., зас
немане по чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО от 29.11.2010 г. и
експертна оценка на съществуващата дървесна
растителност.
Междувременно със Заповед № РД-18-19 от
29.03.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК
е одобрена кадастралната карта на м. Суходол.
С писмо № ГР-94-А-23/2010 г./5.01.2011 г. за
явителят е уведомен за необходимостта от пре
работване на проекта върху кадастрална карта.
Проектът е преработен върху кадастрална карта.
С проекта се предвижда изменение на улична
регулация при о.т. 321 от кв. 44б, м. Суходол, от
варяне на улица от о.т. 312а до о.т. 330, създаване
на нов кв. 44в и план за регулация и застрояване
за УПИ I-3942.371 – „За комплексно обслужване,
складове и безвредно производство“.
С писмо изх. № ГР-94-А-23/2010 г./28.02.2011 г.
проектът е изпратен на кмета на район „Овча
купел“ за провеждане на процедури по реда на
чл. 128, ал. 3 ЗУТ.
С писмо изх. № ГР-94-А-23/2010 г./17.10.2011 г.
проектът е върнат от район „Овча купел“, като
в законния срок за обжалване няма постъпили
възражения.
С писмо изх. № ГР-94-А-23/2010 г./30.01.2012 г.
на началник-отдел „Градоустройство“ и на ос
нование чл. 128, ал. 3 ЗУТ проектът е върнат в
район „Овча купел“ за дообявяване.
С писмо № АБ-66-02-329/4/28.09.2012 г. про
ектът е върнат от район „Овча купел“ в НАГ с
уверение, че при съобщаването на проекта няма
постъпили възражения.
Проектът отново е върнат за дообявяване с
писмо № ГР-94-А-23 от 15.02.2013 г. в съответствие
със становище на отдел „Правен“ към НАГ.
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C писмо № АБ-66-02-329/7/24.04.2013 г. район
„Овча купел“ връща проекта в НАГ, придружен
от исканите данни по отношение на проведената
процедура по чл. 128, ал. 3 ЗУТ.
Изискано е от кмета на район „Овча купел“
да представи обратни разписки от собственици
на ПИ № 4, 5, 18, 21, 24, 46, 1777.
Със следващо писмо изх. № АБ-66-02-329/8/
12.02.2014 г. са представени допълнителни данни
по отношение на съобщаването на проекта и
обратни разписки.
И з п р ат ено е п ис мо и з х . № Г Р-9 4 -А-2 3/
2010 г./15.02.2013 г. до заявителя за представяне на
съгласие от съсобственичката на ПИ № 371 Мария
Симеонова; съгласуване с МОСВ – Басейнова
дирекция за управление на водите – Дунавски
район с център Плевен, и становище/решение от
директора на РИОСВ – София, относно необхо
димостта от провеждане на процедури по ЗООС
и наредбата за ОС.
С ъс за я влен ие вх. № Г Р-94 -А-23/2010 г./
12.09.2013 г. от А нчо Владимиров Симеонов
са представени съгласие от Мария Стефанова
Симеонова; писмо изх. № 3228 от 10.06.2013 г.
на МОСВ – Басейнова дирекция за управление
на водите – Дунавски район с център Плевен,
и писмо изх. № 94-00-7740 от 28.08.2013 г. на
МОСВ – РИОСВ.
Проектът е съгласуван от отделите на НАГ и
от ОЕСУТ. С протокол № ЕС-Г-22 от 25.03.2014 г.,
т. 2, ОЕСУТ е приел проекта и го изпраща в СОС
за одобряване на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Допускането на изработването на проекта със
заповеди № РД-09-50-1415 от 10.09.2010 г. и № РД09-50-1439 от 23.09.2010 г. на главния архитект
на Столична община е преди влизане в сила на
ЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.), поради което на
основание § 124 ПЗРЗИДЗУТ производството
следва да се довърши по реда, действал преди
26.11.2012 г.
Искането е направено от заинтересовани
лица по смисъла на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1
ЗУТ, а именно Анчо Владимиров Симеонов и
допълнително представено съгласие от Мария
Стефанова Симеонова, собственици на поземлен
имот № 000371 по КВС, землище Суходол, съ
гласно документа за собственост. Въз основа на
същия документ за собственост лицата са вписани
като такива в приложената скица от СГКК за
поземлен имот с идентификатор 68134.3942.371.
Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта – сезиране на ад
министративния орган от заинтересовано лице по
чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по образец,
одобрено е задание, като е спазен чл. 124, ал. 7
ЗУТ, допуснато е изработването на проект за ПУП
от компетентния за това орган, внесен е проект
и са изпълнени предписанията в допускането,
проектът е съобщен на всички заинтересовани
лица, същият е разгледан и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
За територията е одобрена кадастрална карта,
със Заповед № РД-18-19 от 29.03.2010 г. на изпъл
нителния директор на АГКК.
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П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действаща кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Имотът се урегулира за първи път и регула
ционните граници следват имотните такива, като
за същия се образува УПИ I в съответствие с
чл. 17, ал. 1 ЗУТ.
Достъпът до УПИ I е по улица от о.т. 312а до
о.т. 330, която е предвидена с изработения план
за регулация улица, с оглед спазване изискването
на чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
С предвиденото с проекта урегулиране на ули
ца се засягат имоти частна собственост. Същото
е мероприятие от публичен характер съгласно
чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да
одобри проекта за ПРЗ в случая на основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС е Столичният общински съвет.
Проектното решение е целесъобразно и отго
варя на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
По действащия ОУП на СО имотът – предмет
на плана, попада в устройствена зона „Зона за
малки и средни предприятия и занаятчийски
услуги“ (ПМС), с параметри на застрояване –
плътност – 50 %, Кинт. – 1,5; озеленяване – 35 %,
и частично в хигиенно-защитната зона на съ
ществуващото гробище и предложената улица
попада в терен за транспортна инфраструктура
(Тти). Предвиденото застрояване на сградата е
допустимо в тази устройствена зона съгласно
приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО. Показате
лите на застрояване, отразени в матрицата върху
плана, отговарят на предвидените в ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
С плана за застрояване се предвижда средно
етажно като характер и свободно стоящо като
начин застрояване. Планът се одобрява при
спазване изискванията на чл. 35, ал. 2 ЗУТ по
отношение на изискуемите разстояния на нежи
лищни сгради до вътрешните граници на УПИ.
Предвид горното с проекта за план за за
строяване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Проектът е изработен при спазване изисква
нията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съ
държанието на устройствените схеми и планове.
Изпълнени са изискванията в мотивираното
предписание за съгласуване на проекта с „ЧЕЗ
Ра зп ределен ие Бъ л гари я“ – А Д, „С офи йск а
вода“ – А Д, МОСВ – Басейнова дирекция за
управление на водите – Дунавски район с център
Плевен, и МОСВ – РИОСВ.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
което се установява от представените експертна
оценка и геодезическо заснемане на дървесната
растителност, заверени от дирекция „Зелена
система“ – СО.
Проектното решение е целесъобразно и отго
варя на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС, § 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 110,
ал. 1, т. 1, чл. 17, ал. 1, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4,
чл. 17, ал. 1, чл. 31, ал. 1, чл. 103, ал. 4 и чл. 104,
ал. 1, изр. 2, чл. 115, ал. 1 и 2, чл. 124, ал. 7 ЗУТ,
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т. 21 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и
протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-22 от 25.03.2014 г.,
т. 2, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за план за регулация на
м. Суходол, район „Овча купел“, като се създават
нови кв. 44в, УПИ I-3942.371 – „За комплексно
обслужване, складове и безвредно производство“,
и улица от о.т. 312а през о.т. 326 до о.т. 330 по
сините и червените линии, букви, цифри и текст
съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за изменение на план
за регулация при о.т. 312, като се създава нова
о.т. 312а по кафявите линии, цифри, букви и за
чертавания съгласно приложения проект.
3. Одобрява проект за план за застрояване за м.
Суходол, кв. 44в, УПИ I-3942.371 – „За комплексно
обслужване, складове и безвредно производство“,
съгласно приложения проект.
Строително разрешение ще бъде издадено след
провеждане на процедури по ЗОЗЗ.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобща
ването.
Жалбите се подават в район „Овча купел“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
2689
РЕШЕНИЕ № 103
от 26 февруари 2015 г.
В Направление „Архитектура и градоустрой
ство“ на Столична община е постъпило заявле
ние вх. № ГР-94-С-34 от 21.06.2013 г. от Славчо
Райчов Батлачки, собственик на поземлен имот
с идентификатор 04234.6988.842 по КККР на с.
Бистрица, с искане за разрешаване изработването
на проект за подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване.
Към заявлението е приложено задание, отгова
рящо на изискванията на чл. 125 ЗУТ и Решение
№ 644 от 8.08.2006 г. на ОСЗГ – с. Панчарево,
договор за доброволна делба – акт № 122, том
V, peг. № 16996 от 7.06.2007 г., скица от СГКК за
поземлен имот с идентификатор 04234.6988.842,
мотивирано предложение за ПРЗ.
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Заявлението с приложените към него дока
зателства е разгледано и заданието е прието от
ОЕСУТ с решение по протокол № ЕС-Г-61 от
13.08.2013 г., т. 23.
Със Заповед № РД-09-50-749 от 1.11.2013 г. на
главния архитект на Столична община на осно
вание чл. 124а, ал. 5 и 7 ЗУТ е одобрено задание
за проектиране и разрешено изработването на
проект за подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване.
Заповедта е изпратена за сведение на кмета
на район „Панчарево“ и заявителя с писмо изх.
№ ГР-94-С-34 от 5.11.2013 г.
Със заявление вх. № ГР-94-С-34 от 14.01.2014 г.
от Славчо Райчов Батлачки, Васил Рангелов
Ценков и Никола Христов Оронов е внесен за
одобряване проект за подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване в об
хвата на поземлени имоти с идентификатори
04234.6988.842 и 04234.6988.843 по КККР на с.
Бистрица и прилежащата улица, район „Панча
рево“, с обяснителна записка. Към заявлението
са приложени: нотариален акт № 179, том I, peг.
№ 5739, дело № 152 от 21.11.2013 г. за поземлен
имот с идентификатор 04234.6988.843 по КККР на
с. Бистрица на името на Васил Рангелов Ценков
и Никола Христов Оронов и скица от СГКК за
поземлен имот с идентификатор 04234.6988.843
по КККР на с. Бистрица.
Представени са съгласуван проект от „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, на 22.12.2013 г.
и данни за предварително проучване № ТУ-4247
от 9.11.2013 г. от „Софийска вода“ – АД.
Допълнително са представени декларация
относно липса на дървесната растителност, за
верена от дирекция „Зелена система“ – СО, на
30.01.2014 г., и становище изх. № 94-00-378 от
23.01.2014 г. на директора на РИОСВ – София, за
преценяване на необходимостта от извършване
на оценка на въздействието върху околната среда.
Изработен е проект за транспортно кому
никационен план, който е съгласуван с поло
жително становище № ОД 874 от 26.02.2014 г.
на началник-отдел „Пътна полиция“. Проектът
е подпечатан с печат „Съгласувано“ от сектор
„ОБД“ – СО, на 26.02.2014 г. съгласно протокол
№ 08 от 25.02.2014 г. на ПКТОБД при СО.
На основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ проектът е
съобщен на заинтересованите лица чрез обявление
в „Държавен вестник“ – бр. 37 от 2014 г., като
съгласно писмо peг. № 6602-253/2/2.06.2014 г. на
кмета на район „Панчарево“ в законоустановения
срок не са постъпили възражения, предложения
и искания.
Проектът е съгласуван от отделите на НАГ.
Същият е приет от ОЕСУТ по реда на чл. 128,
ал. 7 ЗУТ с решение по протокол № ЕС-Г-82
от 4.11.2014 г., т. 4, като е предложено да бъде
изпратен в СОС за одобряване на основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Искането за одобряване на проект за подробен
устройствен план е направено от заинтересувани
лица по смисъла на чл. 124а, ал. 5 във връзка с
чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ, а именно Славчо
Райчов Батлачки, Васил Рангелов Ценков и Ни
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кола Христов Оронов като собственици на по
землени имоти с идентификатори 04234.6988.842 и
04234.6988.843 по КККР на с. Бистрица – предмет
на плана, което се установява от представените
в производството документи за собственост и
скици от СГКК.
Спазени са административнопроизводстве
ните правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовани
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец, одобрено е задание и е разрешено из
работването на проект за ПУП от компетентния
за това орган, внесен е проект и са изпълнени
предписанията в допускането, проектът е съобщен
на заинтересованите лица, същият е разгледан и
приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действаща кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ. Имотите
се урегулират за първи път, като регулационни
те граници следват имотните такива на същите
по кадастралната карта в съответствие с чл. 17,
ал. 1 ЗУТ.
С плана за регулация се урегулира нова улица
от о.т. 600 до о.т. 623 с цел осигуряване на лице
(изход) към улица на новообразуваните УПИ
I-842 и УПИ II-843 в съответствие с чл. 14, ал. 3,
т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
Уличната регулация се одобрява при спазване
изискванията на чл. 80, ал. 1, 2, 3, 5 и Наредба
№ 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на
комуникационно-транспортните системи на ур
банизираните територии.
Предвиденото с проекта урегулиране на улица
е мероприятие от публичен характер съгласно
чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да
одобри проекта за ПУП в случая на основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС е Столичният общински съвет.
Новообразу вани те У ПИ ще позвол я т на
собствениците им да ги използват съгласно ин
вестиционните си намерения в съответствие с
предвижданията на зоната по ОУП на СО.
По действащия ОУП на СО имотите – предмет
на плана, попадат в устройствена зона „Жилищна
зона с малкоетажно застрояване с ограничителни
параметри със специфични правила и нормативи“
(ЖмЗ*). Предвиденото застрояване на жилищни
сгради е допустимо в тази устройствена зона
съгласно приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
Показателите на застрояване, отразени в матри
цата върху плана, отговарят на предвидените в
ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
С плана за застрояване се предвижда 2-етажно
ниско като характер и свободно стоящо като начин
застрояване. Планът се одобрява при спазване
изискванията на чл. 31, ал. 1 ЗУТ по отношение
на изискуемите разстояния на жилищни сгради
до вътрешните граници на УПИ.
Предвид горното с проекта за план за за
строяване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
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Проектът е изработен при спазване изисква
нията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съ
държанието на устройствените схеми и планове.
На основание чл. 108, ал. 2 ЗУТ се одобряват
план-схеми на мрежите и съоръженията на техни
ческата инфраструктура и проект за вертикална
планировка с надлъжен профил и картограма
на земните маси. С план-схемите се определят
видът и техническите размери на мрежите и
съоръженията.
Изпълнени са изискванията в мотивирано
то предписание за съгласуване на проекта със
„Софийска вода“ – АД, и „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
което се установява от представената декларация
за липса на дървесната растителност, заверена
от дирекция „Зелена система“ – СО.
Изпълнено е изискването на чл. 125, ал. 7 ЗУТ,
което се установява от представеното становище
на РИОСВ за преценяване на необходимостта
от извършване на оценка на въздействието вър
ху околната среда, от което е видно, че липсва
необходимост от извършването на оценка на
въздействието върху околната среда.
Проектното решение е целесъобразно и отго
варя на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 17, ал. 1,
чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 17, ал. 1, чл. 103,
ал. 4, чл. 31, ал. 1, чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ, т. 7
от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и про
токол на ОЕСУТ № ЕС-Г-82 от 4.11.2014 г., т. 4,
Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за план за улична регу
лация за откриване на нова улица от о.т. 600 до
о.т. 623. План за регулация за създаване на нови
УПИ I-842 и УПИ II-843, кв. 45, м. В.з. Бистри
ца – разширение, район „Панчарево“, по сините и
червените линии, цифри, букви и текст съгласно
приложения проект.
2. Одобрява проект за план за застрояване
за нови УПИ I-842 и УПИ II-843, кв. 45, м. В.з.
Бистрица – разширение, район „Панчарево“,
съгласно приложения проект.
3. Одобрява проект за план-схеми на мрежите
и съоръженията на техническата инфраструктура
и проект за вертикална планировка с надлъжен
профил и картограма на земните маси.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобща
ването.
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Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
2764

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА
АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1708
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 № 105 от
26.02.2015 г. на Столичния общински съвет Над
зорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 26.05.2015 г. в 11 ч. в Столичната общин
ска агенция за приватизация, пл. Славейков 6,
ет. 1, да се проведе публичен търг с явно надда
ване за продажбата на магазин № 3, София, ж.к.
Левски – Зона В, бл. 6, вх. Г, общински нежили
щен имот, стопанисван от район „Подуяне“, със
съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 103 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 10 300 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация при „Общинска бан
ка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София
(сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC –
SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозити
те – всеки работен ден, но не по-късно от деня,
предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документа
ция – до 22.05.2015 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 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 учас
тия 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
2714
РЕШЕНИЕ № 1709
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 № 105 от
26.02.2015 г. на Столичния общински съвет Над
зорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
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1. На 28.05.2015 г. в 11 ч. в Столичната об
щинска агенция за приватизация, пл. Славейков
6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно над
даване за продажбата на сграда с идентификатор
65601.5479.686.4, с. Световрачене, ул. Здравец
2, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Нови Искър“, със съответното право на
строеж.
2. Начална тръжна цена – 20 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 2000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация при „Общинска бан
ка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София
(сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC –
SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозити
те – всеки работен ден, но не по-късно от деня,
предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документа
ция – до 26.05.2015 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 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 учас
тия 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
2715
РЕШЕНИЕ № 1710
от 23 януари 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 № 774 от
4.12.2014 г. на Столичния общински съвет Над
зорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 27.05.2015 г. в 11 ч. в Столичната общин
ска агенция за приватизация, пл. Славейков 6,
ет. 1, да се проведе публичен търг с явно надда
ване за продажбата на почивна база „Ашиклар“,
състояща се от ПИ с ид. 03928.183.9 и ПИ с ид.
03928.183.10, гр. Берковица, община Берковица,
област Монтана, общински нежилищен имот,
предоставен за стопанисване и управление на
„Софийски имоти“ – ЕАД, като правоприемник
на „Галатея 2002“ – ЕАД.
2. Начална тръжна цена – 470 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 47 000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация при „Общинска бан
ка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София
(сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC –
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SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозити
те – всеки работен ден, но не по-късно от деня,
предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документа
ция – до 25.05.2015 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 600 лв. (с
вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за учас
тия 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
2716
РЕШЕНИЕ № 1711
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 № 248 от 28.04.2014 г.,
потвърдено с Решение № 303 от 29.05.2014 г. на
Столичния общински съвет, Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за привати
зация реши:
1. На 25.05.2015 г. в 11 ч. в Столичната общин
ска агенция за приватизация, пл. Славейков 6,
ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажбата на УПИ I – „за административна
сграда“, кв. 58, м. Лагера, София, ул. Звездел
№ 1 – 7, ул. Брегово 4, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Красно село“.
2. Начална тръжна цена – 450 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 45 000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация при „Общинска бан
ка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София
(сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC –
SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозити
те – всеки работен ден, но не по-късно от деня,
предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документа
ция – до 21.05.2015 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 600 лв. (с
вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за учас
тия 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
2717
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
ЗАПОВЕД № ОА-РР-423
от 15 април 2015 г.
На основание чл. 129, ал. 3 ЗУТ във връзка
с преписка наш вх. № 30-00-50(3) от 11.11.2014 г.
от „Тисата“ – ЕООД, с управител Димитър Хрис
тосков, гр. Кресна, нареждам:
Одобрявам подробен устройствен план – пар
целарен план за елементите на техническата ин
фраструктура извън границите на урбанизираната
територия за обект „Електрозахранващ кабел
20 kV за МВЕЦ „Невразум“ с дължина 8545,74 м,
приет с протокол от 30.03.2015 г. на Областния
експертен съвет по устройство на територията към
Областна администрация на Област с администра
тивен център гр. Благоевград и съгласно приетите
текстови и графични материали, представляващи
неразделна част от заповедта.
ПУП – ПП преминава през следните позем
лени имоти: ПИ № 000054 – път ІV клас, попа
дащ в землището на с. Ощава, община Кресна,
област Благоевград, поземлени имоти – ПИ
№ 000021 – път ІV клас, и ПИ № 000135 – път
ІV клас, попадащи в землището на с. Стара
Кресна, община Кресна, област Благоевград, ПИ
№ 000100 – местен път, ПИ № 000129 – местен път,
ПИ № 000139 – път ІV клас, ПИ № 000140 – местен
път, ПИ № 000141 – път ІV клас, и поземлен имот
№ 000143 – територия, заета от населени места –
м. Дяковска махала, попадащи в землището на
с. Сенокос, община Симитли, област Благоевград.
Заповедта подлежи на обжалване от заинтере
суваните лица по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ
чрез областния управител пред Административния
съд – Благоевград, в 30-дневен срок от обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Областен управител:
Б. Михайлов
2701

ОБЩИНА БРЕЗОВО
РЕШЕНИЕ № 658
от 27 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Брезо
во, одобрява подробен устройствен план – парце
ларен план (ПУП – ПП) за трасе на пътна връзка
към УПИ 012056 – производствени дейности,
по КВС на гр. Брезово, за обект „Предприятие
за обработка на пера и площадка за компост“,
собственост на „Булгарплюм“ – АД.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Брезово
пред Административния съд – Пловдив.
Председател:
М. Сарафов
2692
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ОБЩИНА ДЕВИН
РЕШЕНИЕ № 31
от 25 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Девин,
одобрява ПУП – ПРЗ за ПИ 568.7, ПИ 568.11, ПИ
568.12, ПИ 568.13, ПИ 568.14 и ПИ 568.15 в м.
Забрал – гр. Девин, за изграждане на гробищен
парк и образуване на УПИ I – Гробищен парк,
кв. 1, с обслужваща улица.
Председател:
Мл. Исаев
2726

ОБЩИНА КАРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 2159
от 26 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124а, ал. 1, чл. 59,
ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ Об
щинският съвет – гр. Карлово, реши:
Одобрява подробен устройствен план (ПУП) –
парцеларен план за елементи на техническата
инфраструктура – като предвижда трасето на
електропровод, захранващ УПИ 347.906 – жилищно
строителство (ПИ с идентификатор 36498.347.906),
и ПИ с ид. 36498.347.904 през ПИ с ид. 36498.347.3
в местността Синджи бунар, землище гр. Карлово,
да мине през ПИ с ид. 36498.347.806 – полски
път – публична общинска собственост, ПИ с ид.
36498.348.22 – полски път – публична общинска
собственост, ПИ с ид. 36498.348.791 – полски
път – публична общинска собственост, ПИ с ид.
36498.348.792 – полски път – публична общин
ска собственост, ПИ с ид. 36498.349.47 – полски
път – публична общинска собственост.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обна
родването в „Държавен вестник“ чрез Община
Карлово пред Административния съд – Пловдив.
Председател:
Ст. Карагенски
2724
РЕШЕНИЕ № 2160
от 26 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124а, ал. 1, чл. 59,
ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ Об
щинският съвет – гр. Карлово, реши:
Одобрява подробен устройствен план (ПУП) –
парцеларен план за елементи на техническата
инфраструктура (електропровод) за захранване
на поземлен имот (ПИ) с ид. 36498.703.43 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
(КККР), съставляващ УПИ 703.43 – жилищно
строителство, в местността Беш бунар, землище
гр. Карлово.
Подробният устройствен план предвижда тра
сето на електропровода за захранване на поземлен
имот с ид. 36498.703.43 по кадастралната карта
и кадастралните регистри (КККР), съставляващ
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УПИ 703.43 – жилищно строителство, да мине
през ПИ с ид. 36498.703.9604 – второстепенна
улица – публична общинска собственост на об
щина Карлово в местността Беш бунар, землище
гр. Карлово.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обна
родването в „Държавен вестник“ чрез Община
Карлово пред Административния съд – Пловдив.
Председател:
Ст. Карагенски
2725

ност на Община Карлово, ПИ 000160 – полски
път – публична общинска собственост на Община
Карлово, ПИ 379.173 – полски път – публична
общинска собственост на Община Карлово, в
местността Бальовица, землище с. Дъбене.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обна
родването в „Държавен вестник“ чрез Община
Карлово пред Административния съд – Пловдив.
Председател:
Ст. Карагенски
2739

РЕШЕНИЕ № 2161
от 26 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124а, ал. 1, чл. 59,
ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ Об
щинският съвет – гр. Карлово, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план за елементи на тех
ническата инфраструктура (електропровод и во
допровод) за захранване на ПИ с ид. 36498.703.22,
ПИ с ид. 36498.703.24, ПИ с ид. 36498.703.25, ПИ с
ид. 36498.703.26 по кадастралната карта и кадас
тралните регистри (КККР), съставляващи УПИ
703.9 – жилищно строителство, в местността Беш
бунар, землище гр. Карлово.
Подробният устройствен план предвиж да
трасето на електропровода и водопровода за за
хранване на поземлени имоти с ид. 36498.703.22,
ПИ с ид. 36498.703.24, ПИ с ид. 36498.703.25, ПИ
с ид. 36498.703.26 по кадастралната карта и кадас
тралните регистри (КККР), съставляващи УПИ
703.9 – жилищно строителство, в местността Беш
бунар, землище гр. Карлово, да мине през ПИ
с ид. 36498.703.4054 – дере – публична общинска
собственост на Община Карлово, и ПИ с ид.
36498.703.9604 второстепенна улица – публична
общинска собственост на Община Карлово, в
местността Беш бунар, землище гр. Карлово.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обна
родването в „Държавен вестник“ чрез Община
Карлово пред Административния съд – Пловдив.
Председател:
Ст. Карагенски
2738

РЕШЕНИЕ № 2163
от 26 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124а, ал. 1, чл. 59,
ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ Об
щинският съвет – гр. Карлово, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план за елементи на тех
ническата инфраструктура (електропровод) за
захранване на УПИ 379.171 – кравеферма, скла
дове, магазини и офиси в местността Бальовица,
землище с. Дъбене.
Подробният устройствен план предвиж да
трасето на електропровода да мине през ПИ
000150 – полски път – публична общинска соб
ственост на Община Карлово, ПИ 000156 – паси
ще – публична общинска собственост на Община
Карлово, ПИ 000160 – полски път – публична
общинска собственост на Община Карлово, ПИ
000458 – напоителен канал – частна общинска
собственост на Община Карлово, ПИ 000459 – па
сище – публична общинска собственост на Об
щина Карлово, в местността Бальовица, землище
с. Дъбене.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обна
родването в „Държавен вестник“ чрез Община
Карлово пред Административния съд – Пловдив.
Председател:
Ст. Карагенски
2740

РЕШЕНИЕ № 2162
от 26 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124а, ал. 1,
чл. 59, ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Карлово, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план за елементи на тех
ническата инфраструктура (електропровод) за
захранване на УПИ 379.159 – кравеферма, скла
дове, магазини и офиси в местността Бальовица,
землище с. Дъбене.
Подробният устройствен план предвиж да
трасето на електропровода да мине през ПИ
000156 – пасище – публична общинска собстве

ОБЩИНА КОСТИНБРОД
РЕШЕНИЕ № 767
от 5 септември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5
ЗУТ и протокол № 10 от 2014 г. на ОЕСУТ, т. 4,
Общинският съвет – гр. Костинброд, одобрява
проект за ПУП – ПП (подробен устройствен
план – парцеларен план) за елементи на техни
ческата инфраструктура – водопроводно откло
нение за захранване на жилищна ПИ № 003003
по трасето на поземлен имот 14 – полски път, в
землището на с. Голяновци, община Костинброд.
Председател:
В. Михайлов
2665
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ДЪРЖАВЕН
РЕШЕНИЕ № 860
от 30 януари 2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5
ЗУТ и протокол № 15 от 2014 г. на ОЕСУТ, т. 11,
Общинският съвет – гр. Костинброд, одобрява
проект за ПУП – ПП (подробен устройствен план)
за външно електрозахранване с кабелна линия
20 kV, водопровод и газопровод за имоти 4433,
4434, 4435, 4436, 4437, 4438 и 4439 – „За складове
за селскостопанска продукция“, преминаващо
през имоти № 000248, 000025, 000026 – полски
пътища, и ІІ клас път 233039 в землището на
гр. Костинброд.
Председател:
В. Михайлов
2666

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
РЕШЕНИЕ № 1043
от 26 март 2015 г.
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БРОЙ 30

Одобрява проекта за изменение на подробен ус
тройствен план – план за регулация (ПУП – ИПР)
в обхвата на УПИ „За жилищен комплекс“ и
уличната регулация в кв. 360 по плана за регула
ция на гр. Кюстендил и изменение на уличната
регулация за улица с о.т. 819 до о.т. 822 между кв.
360 и кв. 361 от плана. С проекта за ПУП – ИПР
се изменя уличната регулация на улица с о.т. 819
до о.т. 822 между кв. 360 и кв. 361 по плана за
регулация на гр. Кюстендил и се обособява задъ
нена улица с о.т. 819, о.т. 819а, о.т. 819б, о.т. 819в.
Изменението да се чете по кафявите линии,
букви и цифри съгласно приложения проект за
изменение на ПУП – ИПР в графичен и цифров
вид, неразделна част от решението.
Решението може да бъде обжалвано пред
Административния съд – Кюстендил, по реда на
чл. 215 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Общинския съ
вет – гр. Кюстендил.
Председател:
Ив. Андонов
2691

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110,
ал. 1, т. 5 ЗУТ, чл. 5, ал. 1, т. 11 от Правилника
за организацията и дейността на Общинския
съвет, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация Общинският
съвет – гр. Кюстендил, реши:
1. Одобрява проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план на елементите на техни
ческата инфраструктура (ПУП – ПП) за трасе и
прилежащия сервитут за изграждане на подземна
кабелна линия 20 kV за захранване на обект:
„Плодохранилище“ в ПИ 41112.11.205, местност
Модро поле, землище гр. Кюстендил, премина
ващо през ПИ 24.146, землище с. Соволяно, от
картата на възстановената собственост (КВС) и
ПИ 41112.11.205, местност Модро поле, землище
гр. Кюстендил, от действащата кадастрална карта
(КК) на гр. Кюстендил.
Решението може да бъде обжалвано от заин
тересуваните лица чрез Община Кюстендил пред
Административния съд – Кюстендил, в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Председател:
Ив. Андонов
2690
РЕШЕНИЕ № 1046
от 26 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 2,
т. 2 във връзка с чл. 135, ал. 3 и при условията на
чл. 136, ал. 1 ЗУТ, Решение № II-4 от протокол
№ 7 от 18.03.2015 г. на ОбЕСУТ и чл. 5, ал. 1,
т. 11 от Правилника за организацията и дейността
на Общинския съвет, неговите комисии и взаи
модействието му с общинската администрация
Общинският съвет – гр. Кюстендил, реши:

ОБЩИНА МОНТАНА
РЕШЕНИЕ № 1208
от 26 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Мон
тана, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план:
1. На подземно кабелно ел. трасе, преминава
що в земеделски територии през ПИ № 925162,
000406, 925163, 000789 – собственост на възложи
теля; ПИ № 000398, 000425, 002082 – общинска
собственост, по КВС на землище на с. Долно
Белотинци, община Монтана.
2. Трасе на подземен напорен тръбопровод,
преминаващо в земеделски територии през ПИ
№ 925162, 925163, 000789, 937008, 925161, 000790,
745005, 745004 – собственост на възложителя;
ПИ № 001305, 002083, 000392, 001166 – общинска
публична собственост, по КВС на землище на
с. Долно Белотинци, община Монтана; в горски
територии през ПИ № 937042, 937033, 937043,
937044, 937036, 937045, 937040, 937030, 937041, 937038,
937026 и 937039 – собственост на МЗГ – ДЛ, по
КВС на землище на с. Долно Белотинци, община
Монтана.
Проектът за трасетата и разположението на
сервитутните зони се одобряват по графичната
и текстова част на проекта, който е неразделна
част от решението.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Мон
тана, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.
Председател:
И. Иванов
2669
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ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЩИНА ПОПОВО

РЕШЕНИЕ № 759
от 26 март 2015 г.

РЕШЕНИЕ № 588
от 26 март 2015 г.

На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 109, ал. 1, т. 3 и
чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ, представени съгласува
телни писма и становища от специализираните
контролни органи, експлоатационни дружества,
заинтересувани централни и териториални ад
министрации Общинският съвет – гр. Панагю
рище, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: Про
ект за развитие на общинската инфраструктура
MIDP-D-QCBS-1: Обследване на площадката,
техническ и проект и т ръж ни док у менти на
язовир „Луда Яна“. Лот 2: Технически дейности
по проучване и проектиране на изместването
на съществуващите ВЛ 110 kV и 20 kV; Етап 1:
Проучване и предложение на проектно трасе и
изготвяне на парцеларен план на изместване на
електропроводите; Част 2: Окончателно определя
не на проектно трасе и изготвяне на парцеларен
план; име доклад: Окончателно определяне на
проектно трасе и изготвяне на парцеларен план
за изместването на съществуваща линия 110 kV, в
землището на гр. Панагюрище, община Панагю
рище, със следния обхват съгласно приложените
регистри на засегнатите имоти:
Регистър на засегнатите имоти по идентифи
катори с учредяване на сервитутно право:
имот с № 55302.86.1 – води и водни площи;
имоти с № 55302.90.301, 55302.37.311, 55302.37.313,
55302.37.328, 55302.86.344, 55302.86.357, 55302.86.358,
55302.37.361, 55302.86.362, 55302.86.363, 55302.37.364,
55302.86.368, 55302.86.607 – земеделска територия;
и м о т и с № 553 0 2 .9 0 . 3 0 2 , 553 0 2 .9 0 . 3 0 6 ,
55302.86.359, 55302.86.427, 55302.86.365 – горска
територия.
Регистър на засегнатите имоти по иденти
фикатори с учредяване право на строеж и/или
отчуждаване за изграждане на стълбове:
имот № 55302.86.1 – води и водни площи;
имоти № 55302.90.301, 55302.37.311, 55302.86.344,
55302.37.364, 55302.86.368 – земеделска територия;
имоти № 55302.90.302, 55302.90.306, 55302.86.359,
55302.86.427 – горска територия, в землището на
гр. Панагюрище, община Панагюрище, съгласно
приетата графична и текстова част на докумен
тацията, неразделна част от решението.
Проектът се намира в общинската администра
ция – Панагюрище, пл. 20 април 13, ет. 2, стая 212,
и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Решението може да бъде оспорвано в едно
месечен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез общинската администрация – Па
нагюрище, пред Административния съд – Па
зарджик.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 5,
ал. 3, чл. 12, ал. 2 от Наредбата за анализите
на правното състояние и приватизационните
оценки, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК,
чл. 2, ал. 1, т. 6, чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредбата
за търговете и конкурсите (НТК) Общинският
съвет – гр. Попово, реши:
1. Приема приватизационната оценка в размер
18 822 лв. без ДДС и правния анализ на обект
„УПИ и сграда (бивше училище) – с. Еленово“,
представляваща УПИ V-233 в кв. 6 на с. Еленово
с площ 2800 кв. м, ведно със застроените в него
едноетажна масивна сграда с площ 330,3 кв. м,
за който има издаден АОС № 1363 от 21.02.2007 г.
2. Да се проведе публичен търг за приватизация
на обекта по т. 1 при следните условия:
2.1. Начална тръжна цена – 18 822 лв.
2.2. Стъпка за наддаване – 200 лв.
3. Утвърждава тръжната документация за
провеждане на търга.
3.1. Срок за закупуване на тръжната докумен
тация – до 10-ия ден от обнародване на решението
в „Държавен вестник“ в стая 208 на общината
след представяне на документ за внесена сума
100 лв. без ДДС в касата на Информационния
център на общината.
3.2. При закупуване на тръжната документа
ция кандидатите представят съдебно решение за
регистрация на лицето по ТЗ, лична карта или
пълномощно при упълномощаване и попълват
декларация за неразгласяване на информацията.
3.3. Депозитът за участие в търга в размер
10 % от тръжната цена (1882 лв.) се внася до 15-ия
ден от обнародване на решението в „Държавен
вестник“ по сметка BG66UBBS80023106054209,
BIC код UBBSBGSF, код 9000, в ОББ – Попово.
3.4. Срок за подаване на тръжните докумен
ти – до 15-ия ден от обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
3.5. Срок за оглед на обекта и получаване на
допълнителна информация – до 15-ия ден от обна
родването на решението в „Държавен вестник“ от
9 до 12 ч. всеки присъствен ден след представяне
на документ за закупена тръжна документация.
3.6. Търгът ще се проведе в залата на Инфор
мационния център при Община Попово от 13 ч.
в първия присъствен ден след изтичане на срока
за подаване на тръжните документи.
3.7. При неявявяне на кандидати сроковете
по търга за обекта да се удължат с още 20 дни.
4. Упълномощава кмета на общината на ос
нование чл. 8 и 36 НТК да назначи комисия за
провеждане на търга, да определи спечелилия
търга участник, класирания на второ място и да
сключи договора за приватизация.

Председател:
Ст. Велчев

Председател:
Г. Георгиев
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РЕШЕНИЕ № 589
от 26 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 5,
ал. 3, чл. 12, ал. 2 от Наредбата за анализите
на правното състояние и приватизационните
оценки, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК,
чл. 2, ал. 1, т. 6, чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредбата
за търговете и конкурсите (НТК) Общинският
съвет – гр. Попово, реши:
1. Приема приватизационната оценка в раз
мер 4470 лв. без ДДС и правния анализ на обект
„Сгради – бивша ловна хижа и бивш детски ла
гер – с. Априлово, местност Керчана“, намиращи
се в ПИ № 219 – държавен горски фонд, ведно със
застроените в него двуетажна масивна сграда –
ловна хижа с площ 167 кв. м, както и двуетажна
масивна сграда – детски лагер с площ 330 кв. м,
за който има издаден АОС № 653 от 24.09.2002 г.
и АОС № 387 от 19.01.1999 г.
2. Да се проведе публичен търг за приватизация
на обекта по т. 1 при следните условия:
2.1. Начална тръжна цена – 4470 лв.
2.2. Стъпка за наддаване – 100 лв.
3. Утвърждава тръжната документация за
провеждане на търга.
3.1. Срок за закупуване на тръжната докумен
тация – до 10-ия ден от обнародване на решението
в „Държавен вестник“ в стая 208 на общината
след представяне на документ за внесена сума
100 лв. без ДДС в касата на Информационния
център на общината.
3.2. При закупуване на тръжната документа
ция кандидатите представят съдебно решение за
регистрация на лицето по ТЗ, лична карта или
пълномощно при упълномощаване и попълват
декларация за неразгласяване на информацията.
3.3. Депозитът за участие в търга в размер
10 % от тръжната цена (447 лв.) се внася до 15-ия
ден от обнародване на решението в „Държавен
вестник“ по сметка BG66UBBS80023106054209,
BIC код UBBSBGSF, код 9000, в ОББ – Попово.
3.4. Срок за подаване на тръжните докумен
ти – до 15-ия ден от обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
3.5. Срок за оглед на обекта и получаване на
допълнителна информация – до 15-ия ден от обна
родването на решението в „Държавен вестник“ от
9 до 12 ч. всеки присъствен ден след представяне
на документ за закупена тръжна документация.
3.6. Търгът ще се проведе в залата на Инфор
мационния център при Община Попово от 9 ч.
в първия присъствен ден след изтичане на срока
за подаване на тръжните документи.
3.7. При неявявяне на кандидати сроковете
по търга за обекта да се удължат с още 20 дни.
4. Упълномощава кмета на общината на ос
нование чл. 8 и 36 НТК да назначи комисия за
провеждане на търга, да определи спечелилия
търга участник, класирания на второ място и да
сключи договора за приватизация.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 5,
ал. 3, чл. 12, ал. 2 от Наредбата за анализите
на правното състояние и приватизационните
оценки, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК
и чл. 2, ал. 1, т. 6, чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредбата
за търговете и конкурсите (НТК), Общинският
съвет – гр. Попово, реши:
1. Приема приватизационната оценка в размер
20 498 лв. без ДДС и правния анализ на обект
„УПИ и сграда (бивше училище) – с. Берков
ски“, представляваща УПИ VIII-108 в кв. 17
на с. Берковски с площ 4730 кв. м, ведно със
застроените в него едноетажна масивна сграда
с площ 280 кв. м, за който има издаден АОС
№ 1869 от 20.10.2014 г.
2. Да се проведе публичен търг за приватизация
на обекта по т. 1 при следните условия:
2.1. Начална тръжна цена – 20 498 лв.
2.2. Стъпка за наддаване – 250 лв.
3. Утвърждава тръжната документация за
провеждане на търга.
3.1. Срок за закупуване на тръжната докумен
тация – до 10-ия ден от обнародване на решението
в „Държавен вестник“ в стая 208 на общината
след представяне на документ за внесена сума
100 лв. без ДДС в касата на Информационния
център на общината.
3.2. При закупуване на тръжната документа
ция кандидатите представят съдебно решение за
регистрация на лицето по ТЗ, лична карта или
пълномощно при упълномощаване и попълват
декларация за неразгласяване на информацията.
3.3. Депозитът за участие в търга в размер
10 % от тръжната цена (2050 лв.) се внася до 15-ия
ден от обнародване на решението в „Държавен
вестник“ по с-ка BG66UBBS80023106054209, BIC
код UBBSBGSF, код 9000, в ОББ – Попово.
3.4. Срок за подаване на тръжните докумен
ти – до 15-ия ден от обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
3.5. Срок за оглед на обекта и получаване на
допълнителна информация – до 15-ия ден от обна
родването на решението в „Държавен вестник“ от
9 до 12 ч. всеки присъствен ден след представяне
на документ за закупена тръжна документация.
3.6. Търгът да се проведе в залата на Инфор
мационния център при Община Попово от 10 ч.
в първия присъствен ден след изтичане на срока
за подаване на тръжните документи.
3.7. При неявявяне на кандидати сроковете
по търга за обекта да се удължат с още 20 дни.
4. Упълномощава кмета на общината на ос
нование чл. 8 и 36 НТК да назначи комисия за
провеждане на търга, да определи спечелилия
търга участник, класирания на второ място и да
сключи договора за приватизация.

Председател:
Г. Георгиев

Председател:
Г. Георгиев

2744

РЕШЕНИЕ № 590
от 26 март 2015 г.
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РЕШЕНИЕ № 591
от 26 март 2015 г.
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ОБЩИНА САМОКОВ

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 5,
ал. 3, чл. 12, ал. 2 от Наредбата за анализите
на правното състояние и приватизационните
оценки, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК
и чл. 2, ал. 1, т. 6, чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредбата
за търговете и конкурсите (НТК), Общинският
съвет – гр. Попово, реши:
1. Приема приватизационната оценка в раз
мер 224 382 лв. без ДДС и правния анализ на
обект „УПИ и сграда (бивша детска градина
№ 7) – гр. Попово“, представляваща ПИ с иден
тификатор 57649.503.2276 в кв. 127 – УПИ II, ж.к.
Русаля – гр. Попово, с обща площ 5167 кв. м,
ведно със застроените в него двуетажна масивна
сграда с площ 434 кв. м, за който има издаден
АОС № 1829 от 22.05.2013 г.
2. Да се проведе публичен търг за приватизация
на обекта по т. 1 при следните условия:
2.1. Начална тръжна цена – 224 382 лв.
2.2. Стъпка за наддаване – 2500 лв.
3. Утвърждава тръжната документация за
провеждане на търга.
3.1. Срок за закупуване на тръжната докумен
тация – до 10-ия ден от обнародване на решението
в „Държавен вестник“ в стая 208 на общината
след представяне на документ за внесена сума
100 лв. без ДДС в касата на Информационния
център на общината.
3.2. При закупуване на тръжната документа
ция кандидатите представят съдебно решение за
регистрация на лицето по ТЗ, лична карта или
пълномощно при упълномощаване и попълват
декларация за неразгласяване на информацията.
3.3. Депозитът за участие в търга в размер 10 %
от тръжната цена (22 438 лв.) се внася до 15-ия
ден от обнародване на решението в „Държавен
вестник“ по с-ка BG66UBBS80023106054209, BIC
код UBBSBGSF, код 9000, в ОББ – Попово.
3.4. Срок за подаване на тръжните докумен
ти – до 15-ия ден от обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
3.5. Срок за оглед на обекта и получаване на
допълнителна информация – до 15-ия ден от обна
родването на решението в „Държавен вестник“ от
9 до 12 ч. всеки присъствен ден след представяне
на документ за закупена тръжна документация.
3.6. Търгът ще се проведе в залата на Инфор
мационния център при Община Попово от 11 ч.
в първия присъствен ден след изтичане на срока
за подаване на тръжните документи.
3.7. При неявявяне на кандидати сроковете
по търга за обекта да се удължат с още 20 дни.
4. Упълномощава кмета на общината на ос
нование по чл. 8 и 36 НТК да назначи комисия
за провеждане на търга, да определи спечелилия
търга участник, класирания на второ място и да
сключи договора за приватизация.
Председател:
Г. Георгиев
2746

ВЕСТНИК

РЕШЕНИЕ № 1802
от 19 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 37 от Наредба № 4 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество във връзка с чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно надда
ване за продажба на следния общински недвижим
имот: ПИ с идентификатор № 65231.906.471 с площ
267 кв. м, трайно предназначение на територи
ята: урбанизирана, начин на трайно ползване:
ниско застрояване, съгласно одобрената със
Заповед № РД-18-3 от 27.01.2005 г. на изпълни
телния директор на АК и изменена със Заповед
№ 18-4613 от 9.04.2014 г. на началника на СГКК
кадастрална карта на гр. Самоков, идентичен с
УПИ парцел ІХ, отреден за имот 371, 372 и 420
за „жилищно строителство и магазин“ в кв. 421
съгласно одобрения с Решение № 2007 от 2007 г.
и изменен със Заповед № ЛС-01-168 от 2014 г.
план на гр. Самоков при начална тръжна цена
38 000 лв. без ДДС.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00, BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон
гр. Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на об
народване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината до 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Дър
жавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Дър
жавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обна
родването на решението в „Държавен вестник“ от
9 ч. в заседателната зала на ІІІ етаж в сградата
на общината.
9. Утвърждава тръжната документация и про
ектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед за
назначаване на комисия по провеждане на тър
га, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
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10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнарод
ване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
11. В случай на неявяване на купувачи и на
обявения повторен търг да се провеждат послед
ващи поредни търгове на 56-ия ден след обявената
дата за съответния повторен търг при условията
на това решение, като сроковете по точки 4, 5, 6
и 7 са съответно 52-рият ден след обявената дата
за съответния повторен търг.
Председател:
С. Стойчева
2670

ОБЩИНА СЛИВЕН
РЕШЕНИЕ № 1712
от 26 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сли
вен, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парце
ларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места и селищните образувания за изграждане
на газопровод от АГРС в ПИ 67338.103.5 за нуж
дите на метанстанция в ПИ 67338.107.12, мест
ност Чобанка, землище гр. Сливен, преминаващ
през ПИ 67338.105.2, 67338.106.1, 67338.106.17 и
67338.107.1 – общинска и частна собственост, в
същото землище.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез общинската администрация до Администра
тивния съд – Сливен.
Председател:
М. Григорова
2722
РЕШЕНИЕ № 1713
от 26 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сли
вен, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парце
ларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места и селищните образувания за изграждане на
подземни електропроводи 20 kV от урбанизира
ната територия на кв. Речица, гр. Сливен, до ПИ
67338.702.569, стопански двор, землище кв. Речица,
гр. Сливен, за частта от трасето, преминаващо
през ПИ 67338.837.20 – полски път, общинска
собственост, в същото землище.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез общинската администрация до Администра
тивния съд – Сливен.
Председател:
М. Григорова
2723
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ СОФИЯ
ЗАПОВЕД № РД-15-076
от 20 април 2015 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за адми
нистрацията във връзка с § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ,
чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ, в изпълнение на Решение
от 8.12.2009 г. на СГС, АО, ІІІ-А (обединен между
ІІІ-а и ІІІ-ж) състав, по адм. д. № 0772/2006 г.,
Решение от 7.02.2012 г. на СГС, АО, ІІІ-Б (ІІІ-А –
закрит) състав, по адм. д. № 454/2006 г., Решение
от 20.06.2011 г. на СГС, АО, ІІІ „Б“ състав, по
адм. д. № 048/2006 г., Решение от 7.11.2011 г. на
СГС, АО, ІІІ „Б“ състав, по адм. д. № 460/2006 г.,
Решение от 3.01.2013 г. на СГС, АО, ІІІ „В“ състав,
по адм. д. № 0715/2006 г. и съгласно Решение
по протокол № 6 от 12.03.2015 г., одобрен от
областния управител на област София, на коми
сия по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ, назначена със
заповеди № РД-15-236 от 7.11.2013 г. и РД-15-236
от 28.10.2014 г. на областния управител на област
София одобрявам: план на новообразуваните
имоти в М 1:1000 за имоти, намиращи се в м.
Терасите, землището на с. Герман, район „Пан
чарево“ – СО, както следва:
1. № 1204 (кадастрален район 111), съответ
стващ на идентификатор по КК 14831.6507.1204,
и № 1957 (кадастрален район 119), съответ
стващ на идентификатори по КК 14831.6509.5505,
14831.6509.5506 и 14831.6509.5507;
2. № 597, масив 106 (м. Шамако), съответстващ
на идентификатор по КК 14831.6505.597;
3. № 14831.6110.1640, съответстващ на иденти
фикатор по КК 14831.6510.1640;
4. № 14831.6107.186, съответстващ на иденти
фикатор по КК 14831.6507.186;
5. № 1914, м. Терасите, съответстващ на иден
тификатор по КК 14831.6509.1914.
Жалби срещу одобрения план на новообразу
ваните имоти могат да се подават от заинтересо
ваните лица чрез областния управител на София
град пред районния съд по местонахождение на
имота в 14-дневен срок от обнародването на за
поведта в „Държавен вестник“ по реда на АПК.
Областен управител:
В. Пенев
2781
ЗАПОВЕД № РД-15-077
от 20 април 2015 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за адми
нистрацията във връзка с § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ,
чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ, в изпълнение на Решение
№ 12 от 3.04.2009 г. на АССГ, II отд., 29 състав,
по адм. дело № 4629/2007 г., Решение № 1573 от
19.05.2010 г. на АССГ, II отд., 26 състав, по адм.
дело № 4618/2007 г. и съгласно Решение по про
токол № 6 от 12.03.2015 г., одобрен от областния
управител на област София, на комисия по чл. 28б,
ал. 2 ППЗСПЗЗ, назначена със заповеди № РД-15236 от 7.11.2013 г. и РД-15-236 от 28.10.2014 г. на
областния управител на област София одобрявам
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план на новообразуваните имоти в М 1:1000 за
имоти, както следва:
1. № 99189.6150.82, м. Умни дол, землището на
с. Долни Лозен, район „Панчарево“ – СО, съот
ветстващ на идентификатор по КК 44063.6212.82;
2. № 12, 14, 16, 23, 24, 25, 31, 33, 35 и път, м. Чи
керица, землището на с. Долни Лозен, район „Пан
чарево“ – СО, съответстващи на идентификатори
по КК 44063.6220.12, 44063.6220.14, 44063.6220.16,
4 4 0 63.62 2 0.2 3, 4 4 0 63.62 2 0.2 4 , 4 4 0 63.62 2 0.2 5,
440 63.6220.31, 4 40 63.6220.33, 4 40 63.6220.35 и
44063.6220.502.
Жалби срещу одобрения план на новообразу
ваните имоти могат да се подават от заинтересо
ваните лица чрез областния управител на София
град пред районния съд по местонахождение на
имота в 14-дневен срок от обнародването на за
поведта в „Държавен вестник“ по реда на АПК.
Областен управител:
В. Пенев
2782

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
РЕШЕНИЕ № 47.4
от 25 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общ инският съвет – гр. Сун
гурларе, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парце
ларен план за обект: „Кабел 20 kV от подстанция
„Сунгурларе“, община Сунгурларе, област Бур
гас, до възлова станция в ПИ 0430045, местност
Червенката, с. Мокрен, община Котел, област
Сливен, за електрозахранване на „Военен учебен
полигон – Ново село“, на територията на общи
на Сунгурларе в землищата на гр. Сунгурларе,
с. Славянци и с. Чубра.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Община Сунгурларе пред Административния
съд – Бургас.
Председател:
Х. Ахмед
2727

ОБЩИНА С. ЯКИМОВО,
ОБЛАСТ МОНТАНА
ЗАПОВЕД № 33
от 9 април 2015 г.
На основание чл. 10, ал. 8 ЗНП и чл. 15, ал. 1
ППЗНП, чл. 119, ал. 2 ЗЗ във връзка с чл. 44,
ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2 ЗМСМА и в изпълнение на
Решение № 468 от 25.03.2015 г. на Общинския
съвет – с. Якимово, нареждам:
1. Да бъде преобразувана Целодневна детска
градина „Слънчице“ с адрес с. Якимово, ул. Ал.
Стамболийски 42 – 44, в Обединено детско заве
дение „Слънчице“ със същия административен
адрес за деца от 10 месеца до постъпването им
в първи клас. Да се открие яслена група в ОДЗ
„Слънчице“.
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2. Да бъдат осигурени необходимите щатни
бройки за персонал и бюджет за детското заве
дение с цел нормалното му функциониране.
3. Трудовите отношения на персонала в ЦДГ
да се уредят по чл. 123, ал. 1, т. 1 КТ.
Кмет:
Г. Георгиев
2697
13. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството съобщава, че на основание
чл. 148, ал. 3, т. 2, буква „б“ и ал. 4, чл. 145, ал. 2,
т. 2, буква „б“ във връзка с чл. 143 и чл. 144, ал. 1
ЗУТ и чл. 3, ал. 8 от Закона за пътищата е изда
дено Разрешение за строеж № РС-20 от 8.04.2015 г.
за обект: Северна скоростна тангента – Мост
на р. Какач на км 2+240, надлез на км 5+682 с
бул. Лазар Михайлов, участък от км 6+240 до
км 6+620 с мост над р. Владайска на км 6+300,
мост над р. Перловска на км 7+540, участък от
км 11+420 до км 12+120, в обхвата на действа
щия подробен устройствен план – парцеларен
план, одобрен със Заповед № РД-02-14-2374 от
24.09.2012 г. на заместник-министъра на регио
налното развитие и благоустройството, за обект:
Северна скоростна тангента от км 0+000 до км
2+250, от км 4+560 до км 14+200,50 и от км 14+820
до км 16+400 (идентичен с км 16+540) – основно
трасе, извън урегулираните територии, одобре
ни с Решение № 545 на Столичния общински
съвет от 29.07.2009 г., Заповед № РД-50-09-196
от 27.06.1989 г. на Столичния народен съвет и
Заповед № РД-50-09-251 от 13.09.1989 г. на Сто
личния народен съвет и Заповед № РД-50-09-251
от 13.09.1989 г. на Столичния народен съвет на гл.
архитект на София за одобряване на окончателен
застроителен и регулационен план, м. НПЗ Или
енци-запад, и в обхвата на завършените отчуж
дителни процедури. На основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ издаденото разрешение за строеж подлежи
на обжалване пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок след обнародването му в
„Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството, а
по отношение на чл. 60 АПК – в 3-дневен срок
от съобщаването му.
2686
34. – Националната агенция за приходите,
Териториа лна дирек ци я – Ве лико Т ърново,
дирекция „Събиране“, отдел „Публични взе
мания“, на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с
Постановление за възлагане на недвижим имот
с изх. № 1147/2011/000579 от 31.03.2015 г. възла
га на „Славов-08“ – ЕООД, ЕИК 200301906, с
адрес за кореспонденция: гр. Елена, ул. Васил
Левски 109, следния недвижим имот в гр. Еле
на, ул. Стоян Михайловски 4: земя и жилищна
сграда – хотел с кафе-аперитив и дворно място,
цялото от 315 кв. м, съставляващо УПИ ХV-394
в кв. 64 по плана на гр. Елена, при граници на
УПИ: улица, УПИ ІІ-393, УПИ ХІV-394 и УПИ
І, и празно дворно място, цялото от 315 кв. м,
съставляващо УПИ ХІV-394 в кв. 64 и УПИ
ІІ-393 и УПИ-824, намиращи се в гр. Елена,
ул. Стоян Михайловски 4, за сумата 255 555 лв.
Собствеността преминава у купувача от датата
на постановлението и същото подлежи на впис
ване от съдията по вписванията при районния
съд по местонахождение на имота.
2707
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70. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, на основание
чл. 239, ал. 2 ДОПК с Постановление за възла
гане на недвижим имот изх. № 2635/2014/000269
от 7.04.2015 г. възлага на „Интерлийз“ – ЕАД,
БУЛСТАТ 831257890, с адрес на управление:
София, бул. Цариградско шосе 135А, поземлен
имот с идентификатор № 56784.386.79, с начин
на трайно ползване – нива, с площ 4,550 декара,
четвърта категория на земята, съставляващ имот
№ 106079, имот 79 от масив 106 в местността Чаир
Тарла – Остромила в землището на гр. Пловдивюг, ЕКАТТЕ 59238, който имот е образуван от раз
делянето на имот № 106041, при граници на имота:
№ 56784.386.61, № 56784.386.80, № 56784.386.42 и
№ 56784.386.158, за сумата 155 760 лв. Имотът се
продава такъв, какъвто е в момента на продажбата,
и купувачът не може да претендира за недостатъци
на закупения имот. Собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението.
2680
29. – Тех ническ и ят у ниверситет – Варна,
обявява конкурс за доцент в област на висше
образование 5. Технически науки, професионал
но направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и
авиация, учебна дисциплина „Вибрации и вибро
диагностика на корабни машини“ към Корабо
строителен факултет, катедра „Корабни машини и
механизми“, със срок 3 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в универси
тета, отдел „Човешки ресурси“, тел. 052/383-284.
2687
41. – ВТУ „Т. Каблешков“ – София, обявява
конкурси за професори във: област на висшето
образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника и
автоматика (Теоретична електротехника) – един;
област на висшето образование 4. Природни на
уки, математика и информатика, професионално
направление 4.5. Математика (Дескриптивна гео
метрия) – един; област на висшето образование
5. Технически науки, професионално направление
5.1. Машинно инженерство, научна специалност
„Теоретична механика“ (Взаимодействие между
железния път и подвижния състав) – един, гла
вен асистент в област на висшето образование
4. Природни науки, математика и информатика,
професиона лно направление 4.1. Физическ и
науки – един, всички със срок 2 месеца от об
народването в „Държавен вестник“. Докумен
ти – в деловодството на ВТУ „Т. Каблешков“,
кв. Слатина, ул. Гео Милев 158, тел. 9709-209.
2678
39. – Институтът по механика при БАН – София, обявява два конкурса за заемане на ака
демичната длъжност главен асистент: в област
на висше образование 5. Технически науки,
професионално направление 5.13. Общо инже
нерство, научна специалност „Роботи и манипу
латори“ – един, за нуждите на научно структурно
звено „Механика на дискретни системи“; в об
ласт на висше образование 4. Природни науки,
математика и информатика, професионално
направление 4.5. Математика, научна специ
алност „Биомеханика“ – един, за нуждите на
научно структурно звено „Биомеханика“, двата
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
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вестник“. Справки и документи – в института,
София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 4, тел. 02 979 64
23, факс 02 870 74 98.
2736
40. – Институтът по механика при БАН – София, обявява конкурси за заемане на академичните
длъжности: доцент в професионално направление
4.5. Математика, научна специалност „Механика
на деформируемото твърдо тяло“ за нуждите на
научно структурно звено „Механика на деформиру
емото твърдо тяло“; професори: в професионално
направление 4.5. Математика, научна специалност
„Математическо моделиране и приложение на
математиката“ – един, за нуждите на научно струк
турно звено „Механика на дискретни системи“;
в професионално направление 4.5. Математика,
научна специалност „Приложна механика“ – един,
за нуждите на научно структурно звено „Биомеха
ника“, всички със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в
института, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 4, тел.
02 979 64 23, факс 02 870 74 98.
2737
2. – Институтът за български език „Проф.
Любомир Андрейчин“ при БАН – София, обявява
конкурс за главен асистент в област на висшето
образование 2. Хуманитарни науки в профе
сионално направление 2.1. Филология, научна
специалност „Общо и сравнително езикознание“
(математическа лингвистика), за нуждите на
Секцията по компютърна лингвистика със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в канцеларията на института, бул.
Шипченски проход 52, бл. 17, ет. 5, стая 504, тел.
02/872-23-02.
2679
16. – Службата по геодезия, картография
и кадастър – Велико Търново, на основание
чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землищата на селата Дединци, Дедина и Рав
ново, Долно Шивачево, Резач и Делова махала,
Родина, Росно, Сливовица, Чешма, Средно село
и Чистово, Новогорци, Рекичка, Дълги припек,
Чуката, Овощна, община Златарица. Кадастрална
та карта и кадастралните регистри са в службата
по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за
интересуваните лица могат да направят писмени
възражения по тях пред Службата по геодезия,
картография и кадастър – Велико Търново.
2677
8. – Община Русе на основание чл. 30 ЗПСК
обявява, че през април 2015 г. е извършена
продажба на общински нежилищен имот, не
включен в имуществото на общинско търговско
дружество, който се използва за стопански цели,
представляващ поземлен имот с идентификатор
63427.2.5670, с площ 1688 кв. м, намиращ се в Русе,
ул. Пристанищна 13, предмет на АОС № 6907
от 25.02.2013 г., заедно със застроените в него
сгради: сграда с идентификатор 63427.2.5670.1,
със застроена площ 156 кв. м, едноетажна с про
мишлено предназначение; сграда с идентификатор
63427.2.5670.2, със застроена площ 164 кв. м, ед
ноетажна с промишлено предназначение; сграда
с идентификатор 63427.2.5670.8, със застроена
площ 39 кв. м, едноетажна с промишлено пред
назначение. Имотът е продаден по реда на чл. 32,
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ал. 3, т. 1 ЗПСК на Иван Димитров Тодоровски
с достигната цена 105 092,09 лв. с включен ДДС,
еднократно изплатени.
2729
17. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ (изм.) във връзка с § 124 ПЗРЗИДЗУТ
съобщава, че е изработен подробен устройствен
план – изменение на план за улична регулация
от о.т. 42 до о.т. 42д; план за улична регулация от
о.т. 42д до о.т. 42з; изменение на план за регулация
и план за застрояване на УПИ ІІІ-158, кв. 2а; план
за регулация и застрояване за УПИ І-166, кв. 2б,
в. з. Китката, който е изложен в район „Панча
рево“. На основание чл. 128, ал. 5 (изм.) ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в ,,Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до главния архитект на Столична община
чрез район „Панчарево“. Проектите за подробни
устройствени планове подлежат на обществено
обсъждане по реда на чл. 121, ал. 1 (отм.) ЗУТ
преди внасянето им в Общинския експертен съвет
по устройство на територията.
2695
15. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици
по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен проект
за изменение на подробен устройствен план – план
за регулация на кв. 16, кв. 17 и кв. 18 по плана на
кв. Крайморие, гр. Бургас, община Бургас. Проек
тът е изложен за разглеждане в ЦАУ „Приморие“.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
могат да направят писмени възражения, предло
жения и искания по проекта до общинската адми
нистрация в едномесечен срок от обнародването
на съобщението в „Държавен вестник“.
2671
16. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици
по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен проект за
подробен устройствен план – план за улична ре
гулация на обслужващи улици с о.т. 49 – о.т. 49а –
о.т. 49б – о.т. 49в и о.т. 49а – о.т. 50 – о.т. 51 –
о.т. 53в – о.т. 53б – о.т. 53а – о.т. 902 за обслуж
ване на имоти в Промишлена зона „Север“,
гр. Бургас, и изменение на подробен устройствен
план – план за регулация, състоящо се в прено
мериране на УПИ I-24 и II-8 в кв. 6 по плана на
Промишлена зона „Север“, гр. Бургас. Проектът е
изложен за разглеждане в ЦАУ „Освобождение“.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
могат да направят писмени възражения, пред
ложения и искания по проекта до общинската
администрация в едномесечен срок от обнарод
ването на съобщението в „Държавен вестник“.
2672
10. – Община Ихтиман на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е одобрен ПУП – ПЗ и
ПУП – ПП (за ел. захранване с кабелна линия
1 kV с дължина на трасето 225 м до разпреде
лително табло и водопровод с ∅ 90 – ПЕВП с
дължина около 200 м) за обект: Кравеферма за
30 бр. крави, млекосъбирателен пункт, система
за преработка на органичния отпадък с червен
калифорнийски червей, собствен водоизточник,
хидропонна система за производство на фураж
на място, с която се засягат 15 995 кв. м площ за
ПИ 640027 и ПИ 640030, местност Байрам кър,
землище с. Боерица, ЕК АТТЕ 04892, община
Ихтиман. В едномесечен срок от обнародването
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на обявлението в „Държавен вестник“ заинте
ресованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
2728
93. – Община Каварна на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
частично изменение на регулационния план на
гр. Каварна, община Каварна, област Добрич,
в частта за кв. 5 с цел урегулиране на улица,
преминаваща през УПИ VІІ – за парк, и УПИ
ХLVІ – за озеленяване, за обслужване на част от
най-южните урегулирани поземлени имоти в квар
тала. Съгласно проекта с прокарването на новата
улица се формират четири нови квартала – 350,
351, 352 и 353. Проектът се намира в отдел „ТУС“
при Община Каварна и на основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите могат
да се запознаят с него, като при необходимост
могат да направят писмени искания, предложения
и възражения до общинската администрация.
2696
11. – Община Пловдив на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен ус
тройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за
кабелно трасе 20 kV от ПИ 56784.384.264, местност
Джевиз тарла, до нов БКТП в ПИ 56784.384.230,
местност Остромила – Тепе Тарла, и кабелно
трасе 1 kV от нов БКТП до УПИ ІІ 104 134 (ПИ
56784.384.217), местност Остромила – Тепе Тарла,
гр. Пловдив. План-схемата е изложена за запоз
наване в сградата на Община Пловдив на пл.
Централен 1, ет. 8, стая 6. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация.
2694
14. – Общ инск ата с л у жба „Земеде лие“ –
гр. Септември, на основание чл. 32, ал. 1 ППЗСПЗЗ
съобщава на заинтересованите лица, че ще се
извърши трасиране и въвод във владение на
новообразувани имоти по плана на новообра
зуваните имоти за местност Турбаница – ПИ
№ 037305 и № 037303, местност Над селото – ПИ
№ 046210, № 046212 и № 046213, местност Кьосо
ви грамади – ПИ № 038205, № 038211, № 038213,
№ 038215, № 038216, № 038217, № 038220, № 038304,
№ 038669, и местност Вейовец – ПИ № 035278,
№ 035276, № 035274, № 035273, № 035229, № 035227
и № 035230, землище на гр. Ветрен, община Сеп
тември. Трасирането ще се извърши по график,
който започва 14 дни след обнародването в „Дър
жавен вестник“. Графикът по дати и местности ще
бъде изложен в сградата на Община Септември
и кметството на гр. Ветрен.
2700
17. – Община Търговище на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че са приети помощни
планове и планове на новообразуваните имоти
по § 4к, ал. 1 ЗСПЗЗ на земеделските земи, пре
доставени за ползване на граждани въз основа на
актове по § 4 ЗСПЗЗ, намиращи се в землището
на гр. Търговище, за следните кадастрални райони:
73626.96, 73626.160, 73626.161, 73626.162, 73626.163,
73626.164, 73626.165, 73626.167, 73626.168, 73626.169,
73626.170, 73626.171, 73626.172, 73626.173, 73626.175
и 73626.202 в м. Драка; 73626.155, 73626.156 и част
от 73626.209 в м. Драка – Б; 73626.180 и част от
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73626.201 в м. Кованлък; 73626.157 и 73626.117 в м.
Серсема; 73626.153 и 73626.531 в м. Юкя, 73626.516
в м. Разбойненска кория; 73626.150, 73626.151,
73626.330, 73626.332 и 73626.532 в м. Чокя. На
основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за
интересуваните лица могат да направят писмени
искания и възражения по плановете и придружа
ващата ги документация до кмета на общината.
2699

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Благоевград, обявя
ва, че с протест от Нели Томова Вълчева – про
курор в Районна прокуратура – гр. Гоце Делчев,
се оспорва Решение № 519 по протокол № 28 от
27.12.2013 г. на Общинския съвет – с. Гърмен,
с което е одобрен подробен устройствен план:
план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ)
на урегулиран поземлен имот (УПИ) ІV-308, кв.
27 по плана на с. Рибново, община Гърмен, за
жилищно строителство, с който част от улицата
между о.т. 134 – 135 се придава към УПИ ІV-308,
кв. 27 по плана на с. Рибново, с искане за прогла
сяването му за нищожно. По протеста на Район
на прокуратура – гр. Гоце Делчев, е образувано
адм. д. № 175/2015 г. по описа на съда, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
18.05.2015 г. в 10 ч. в зала 002. Заинтересуваните
лица могат да се конституират като ответници в
производството пред съда в едномесечен срок от
обявяване на оспорването в „Държавен вестник“
чрез подаване на заявление до съда, което да
съдържа: трите имена и адреса, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв – за българските
граждани; трите имена и личния номер за чужденец
и адреса, заявен в съответната администрация,
телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв;
фирмата на търговеца или наименованието на
юридическото лице, изписани и на български език,
седалището и последния посочен в съответния ре
гистър адрес на управление и електронния му адрес;
номер на делото; акта, който се оспорва, и органа,
който го е издал; изявление, че заинтересуваното
лице желае да бъде конституирано в производ
ството като ответник; подпис на заявителя. Към
заявлението се прилагат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересувано лице
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби в законоустановения срок.
2688
Административният съд – Плевен, V състав,
съобщава, че в съда е образувано адм. дело
№ 21/2015 г. с оспорващ кмета на община Червен
бряг срещу Решение № 942 от 18.12.2014 г. на Об
щинския съвет – гр. Червен бряг, с което е прието
искане за допълване на чл. 74 и създаване на нова
ал. 3 от Правилника за организацията и дейността
на Общинския съвет, неговите комисии и взаимо
действието му с общинската администрация. Заин
тересованите страни могат да бъдат конституирани
в производството пред съда в едномесечен срок
от деня на обнародването в „Държавен вестник“
на съобщението за оспорването чрез подаване на
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заявления до съда с приложени към него писмени
доказателства, удостоверяващи качеството им на
заинтересовано лице.
2720
Ямболският районен съд, гражданско отде
ление, уведомява Драган Джорджевич, роден на
18.02.1970 г. в гр. Печ, гражданин на Сърбия, с
неизвестен адрес и без регистриран постоянен и
настоящ адрес в Република България, че е ответ
ник по гр.д. № 589/2015 г. на основание чл. 149,
ал. 1 СК, заведено от Жана Илиева Димитрова
от Ямбол, ул. Крали Марко 122, като му указва,
че в 2-седмичен срок от обнародването в „Дър
жавен вестник“ следва да се яви в деловодството
на ЯРС за връчване на книжата по делото по
чл. 131 ГПК. Ответникът да посочи съдебен ад
рес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48 ГПК.
2721
Силистренск ият окръжен съд у ведом ява
кредиторите на „Вива Трейдинг“ – ЕООД, ЕИК
118541338, гр. Алфатар, област Силистра, Ре
зервен промишлено-складов терен: „Обединена
българска банка“ – АД, Национална агенция за
приходите, „Вимпел“ – ООД, „Вива Шунк – Ра
дослав Шунк ЕТ“, Иван Жеков – 98 ЕТ, че на
13.05.2015 г. от 10,30 ч. ще се проведе открито
съдебно заседание по т.д. № 215/2014 г. по описа
на съда, образувано по искане на кредитора „Обе
динена българска банка“ – АД, София, за отмяна
на решенията на събранието на кредиторите на
„Вива Трейдинг“ – ЕООД, по т.д. № 176/2012 г.,
проведено на 18.09.2014 г.
2667
Софийският градски съд на основание чл. 17,
а л . 1 , т. 8 ЗП П в п и с в а п р о м е н и п о ф. д .
№ 10398/2007 г. за политическа партия с наиме
нование „Обединени земеделци“: вписва като
член на Постоянното присъствие на мястото на
подалата оставка Бистра Славкова Славова Иван
Георгиев Цанков.
2776

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
15. – Управителният съвет на сдружение
„Ръгби клуб Сердика-59“ – София, на основание
чл. 26, ал. 1, 2 и 3 ЗЮЛНЦ и чл. 20, ал. 1 и 2 от
устава на сдружението свиква редовно годишно
общо събрание на членовете на сдружението на
25.05.2015 г. в 13 ч. в София, район „Сердика“, ул.
Кестен 1, при следния дневен ред: 1. приемане на
дневния ред на събранието; 2. доклад за дейността
на сдружението през 2014 г.; 3. разисквания по
доклада; 4. избор на нов управителен съвет и
председател съгласно изтичането на мандата на
настоящите; 5. доклад за финансовото състояние
на сдружението, приемане на годишния счетоводен
отчет на сдружението за 2014 г. и определяне и
приемане на бюджета за 2015 г.; 6. приемане на
нови пълноправни членове; 7. приемане на про
мени в устава на сдружението; 8. предложения
за обсъждане на други актуални за сдружението
въпроси, в т.ч. обсъждане на развитието на сдру
жението. Поканват се всички членове лично или
чрез упълномощени представители да присъстват
на общото събрание. Юридическите лица, членове
на сдружението, участват в общото събрание чрез
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законните си представители или чрез писмено
упълномощени за това лица. При липса на кворум
на основание чл. 24 от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден на
същото място и при същия дневен ред в 14 ч.
2785
54. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Клуб ИМЕОН – Център за
междуобщинско сътрудничество“ – София, на ос
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 21, ал. 1
от устава свиква общо събрание на 26.05.2015 г.
в 14 ч. в София, бул. Никола Й. Вапцаров 31, ет.
1, ап. 1а, при следния дневен ред: 1. изменение
на устава на сдружение с нестопанска цел „Клуб
ИМЕОН – Център за междуобщинско сътрудни
чество“; 2. изменение и допълнение на Правилата
и реда за извършване на общественополезна дей
ност и набиране и разходване на имуществото на
сдружение с нестопанска цел в обществена полза
„Клуб ИМЕОН – Център за междуобщинско съ
трудничество“; 3. приемане на Етичен кодекс за
поведение на сдружение с нестопанска цел „Клуб
ИМЕОН – Център за междуобщинско сътрудни
чество“; 4. разни. Регистрацията започва в 13 ч.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
и чл. 22 от устава на сдружението събранието ще
се проведе същия ден в 15 ч. на същото място и
при същия дневен ред. Документите, които ще
бъдат обсъждани на общото събрание, се намират
на разположение на членовете на общото събрание
в седалището на сдружението.
2765
39. – Управителният съвет на Българската асоциация на частните училища (БАЧУ), София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 17.06.2015 г. в 10 ч. в София, ул. Христо Белчев
21, ет. 1, при следния дневен ред: 1. приемане на
нови членове; 2. отчет на управителния съвет за
дейността на БАЧУ през 2014 г. и план за дей
ността на БАЧУ през 2015 г.; 3. финансов отчет
за 2014 г. и бюджет за 2015 г.; 4. разни.
2719
11. – Управителният съвет на сдружение „Национална асоциация на общинските служители в
България“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква по своя инициатива общо събрание на
членовете на сдружението на 18.06.2015 г. в 13 ч.
на адрес: Поморие, ул. Професор Стоянов 5, гранд
хотел „Поморие“, зала „Капитол“, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на
сдружението за 2014 г.; 2. приемане на отчет за
дейността на управителния съвет на сдружение
то за 2014 г.; 3. приемане на финансов отчет на
сдружението за 2014 г.; 4. приемане на бюджета
на сдружението за 2015 г.; 5. освобождаване на
членове на управителния съвет на сдружението,
избор и назначаване на нови членове на управи
телния съвет на сдружението. Канят се всички
членове на сдружението или упълномощените им
представители да участват. 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.
2730
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на Бъ лгарско
Неорайхианско Психотерапевтично Дружеств о
(БНПД), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик
ва общо събрание на дружеството на 19.06.2015 г.
в 19 ч. на адрес: София, ж.к. Банишора, ул. Кло
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котница, бл. 69, вх. Г, ет. 1, ап. 79, при следния
дневен ред: 1. обсъждане и приемане на промени
в устава на дружеството; 2. отчет на дейността на
управителния съвет; 3. финансов отчет; 4. избор
на нов управителен съвет; 5. разни. Поканват се
всички членове на дружеството да присъстват
на събранието.
2741
22. – Управителният съвет на Младежко
движение за развитието на селските райони в
България (МДРСРБ), Ботевград, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдруже
нието на 22.06.2015 г. в 17,30 ч. в малкия салон на
читалище „Христо Ботев“ в Ботевград при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на МДРСРБ за
2014 г.; 2. финансов отчет на МДРСРБ за 2014 г.;
3. промени в устава на МДРСРБ; 4. приемане на
програмата за дейността на МДРСРБ за 2015 г.;
5. приемане на бюджета на МДРСРБ за 2015 г.;
6. избор на нов управителен съвет на МДРСРБ;
7. избор на председател и заместник-председател
на МДРСРБ.
2732
1. – Управителният съвет на СНЦ „Ротаракт
Клуб Бургас – Приморие“, Бургас, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдру
жението на 11.06.2015 г. в 19 ч. в Бургас в зала
на хотел „Аква“ при следния дневен ред: 1. отчет
на управителния съвет за дейността за 2014 г.; 2.
приемане на годишния финансов отчет за 2014 г.;
3. освобождаване от длъжност и от отговорност
членовете на управителния съвет за дейността им
за 2014 г.; 4. избор на нови членове на управителния
съвет; 5. приемане на бюджет на сдружението; 6.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
20 ч. на същото място и при същия дневен ред.
2734
12. – Управителният съвет на ССК „Черно
море“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
годишно отчетно събрание на 4.06.2015 г. в 18 ч.
във Варна в актовата зала на СУ „Г. Бенковски“
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на
управителния съвет за 2014 г.; 2. финансов отчет,
финансов одит за 2014 г.; 3. приемане на бюджет
за 2015 г.; 4. промени в състава на управителния
съвет; 5. разни. При липса на кворум на осно
вание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 19 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
2733
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Културно-просветно дружество
на каракачаните – Мъглиж“, гр. Мъглиж, област
Стара Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 28
от устава на сдружението свиква извънредно общо
събрание на сдружението на 12.06.2015 г. в 17,30 ч.
в клуба на „КПДК – Мъглиж“ в гр. Мъглиж, ул.
Иван Вазов 5, при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад за дейността на сдружението за периода
01.2014 – 12.2014 г.; 2. отчетен доклад на ревизи
онната комисия за периода 01.2014 – 12.2014 г.; 3.
приемане отчета за дейността на председателя
и УС за периода 01.2014 – 12.2014 г.; 4. приемане
доклада на ревизионната комисия за периода
01.2014 – 12.2014 г.; 5. разни. При липса на кворум
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на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18,30 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
2731
15. – Управителният съвет на Футболен клуб
„Оборище – Панагюрище“ на основание чл. 12,
ал. 5 от устава на сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква годишно общо събрание на членовете на
18.06.2015 г. в 17,30 ч. в Панагюрище, Театър домпаметник – Камерна зала, при следния дневен
ред: 1. отчет на дейността на УС на сдружени
ето за 2014 г.; 2. отчет на контролния съвет на
сдружението за 2014 г.; 3. приемане на годишния
финансов отчет за 2014 г.; 4. освобождаване от
отговорност на управителния съвет на сдружени
ето за дейността му през 2014 г.; 5. приемане на
бюджета за 2015 г.; 6. освобождаване и приемане
на членове на сдружението; 7. промени в упра
вителния и контролния съвет на сдружението; 8.
разни. Материалите по дневния ред на общото
събрание ще бъдат на разположение на членовете
на адреса на управление на сдружението 30 дни
преди провеждането му. Поканват се всички
членове на сдружението да присъстват лично или
чрез упълномощено лице. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18,30 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
2742
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Офроуд клуб Стара Загора“,
Стара Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно общо събрание на членовете на 1.06.2015 г.
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в 18 ч. на адрес: Стара Загора, бул. Цар Симеон
Велики 236, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчета за дейността на управителния съвет за
2013 г.; проект за решение: ОС приема и одобря
ва отчета; 2. приемане на решение дружеството
да осъществява дейност в обществена полза;
проект за решение: ОС приема предложените
промени; 3. приемане на решение за приемане и
изключване на членове; проект за решение: ОС
приема и изключва членове съгласно направените
предложения; 4. приемане на промени в състава
на управителния съвет на сдружението; проект
за решение: ОС приема предложените промени;
5. приемане на решение за промени в устава на
сдружението; проект за решение: ОС приема
предложените от УС промени в устава; 6. разни.
Регистрацията за участие в събранието ще започне
в 17 ч. в деня и на мястото на провеждане. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
19,10 ч. на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове.
2718
Поправка. В обявление № 2627 на Медицинския
институт при Министерството на вътрешните
работи за обявяване на конкурс за професор (ДВ,
бр. 29 от 2015 г., стр. 76) се прави поправка на
следната техническа грешка: Вместо текста „по
научната специалност 03.01.36. Ото-рино-ларин
гология“ да се чете „по научната специалност
03.01.36. Офталмология“.
2844

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.
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