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на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 юли
2014 г. – 20 декември 2014 г.
 Решение във връзка с Доклада за дейността на Комисията за отнемане
на незаконно придобито имущество
през 2014 г.














Президент на републиката
Указ № 67 за освобождаване на Бойко
Василев Коцев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Туркменистан със
седалище в Москва
Указ № 68 за назначаване на Мая
Крумова Христова – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Азербайджан, и за
извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Туркменистан
със седалище в Баку
Указ № 69 за награждаване на контраадмирал Димитър Минев Денев с
орден „За военна заслуга“ първа степен
за големите му заслуги за развитието
на Българската армия
Указ № 70 за удостояване на генералмайор Константин Веселинов Попов с
висше офицерско звание „генерал-лейтенант“
Указ № 71 за удостояване на бригаден генерал Николай Кирилов Петров
с висше офицерско звание „генералмайор“, считано от 3 юни 2015 г.
Указ № 72 за освобождаване на контраадмирал Митко Александров Петев от длъжността началник на
Военната академия „Г. С. Раковски“
и назначаването му на длъжността
командир на Военноморските сили,
считано от 30 юни 2015 г.
Указ № 73 за освобождаване на бригаден генерал Тодор Цонев Дочев от
длъжността началник на Националния военен университет „Васил Левски“, назначаването му на длъжност-
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та началник на Военната академия
„Г. С. Раковски“ и удостояването му
с висше офицерско звание „генерал-майор“, считано от 30 юни 2015 г.
 Указ № 74 за назначаване на полков
ник Пламен Николов Богданов на длъжността началник на Националния
военен университет „Васил Левски“ и
удостояването му с висше офицерско
звание „бригаден генерал“, считано от
30 юни 2015 г.
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Министерски съвет
Постановление № 104 от 28 април
2015 г. за утвърждаване на таксите
за кандидатстване и за обучение в
държавните висши училища за учебната 2015/2016 г.
Постановление № 106 от 29 април
2015 г. за приемане на Устройствен
правилник на Изпълнителна агенция
„Морска администрация“
Постановление № 107 от 30 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.
Постановление № 108 от 30 април
2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2015 г.
Постановление № 109 от 30 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.
Постановление № 110 от 30 април
2015 г. за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на Центъра за превенция и противодействие на
корупцията и организираната престъпност към Министерския съвет,
приет с Постановление № 280 на Министерския съвет от 2010 г.
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 Постановление № 111 от 30 април
2015 г. за одобряване на допълнителни
разходи по бюджета на Националната
служба за охрана за 2015 г.
70
Министерство
на вътрешните работи
 Наредба № 8121з-468 от 27 април
2015 г. за условията и реда за формиране на допълнително възнаграждение
за постигнати резултати в служебната дейност на служителите в Министерството на вътрешните работи
71
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 8121з-311 от 2014 г. за
реда за прекратяване на служебното
правоотношение на държавните служители в Министерството на вътрешните работи
86
 Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 8121з-344 от 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи 86
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Министерство
на транспорта,
информационните
технологии и съобщенията
 Наредба № 39 от 23 април 2015 г. за
условията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти, свидетелства за организации за
обучение, обучаващи пилоти и кабинен
екипаж, и свидетелства за медицинска
годност на авиационен персонал – пилоти и кабинен екипаж, в съответствие с изискванията на Регламент
(ЕС) № 1178/2011 на Комисията от
3 ноември 2011 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в
гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008
на Европейския парламент и на Съвета и контрола върху тях
87

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

във връзка с Доклада за дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито
имущество през 2014 г.

за приемане на Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за
обявяване на принадлежност на български
граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна
армия за периода 20 юли 2014 г. – 20 декември 2014 г.

Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 15, ал. 1 от Закона за
отнемане в полза на държавата на незаконно
придобито имущество, във връзка с чл. 87,
ал. 10 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание

Народното събрание на основание на
чл. 84, т. 17 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията
на Република България, чл. 4, ал. 6 от Закона
за достъп и разкриване на документите и за
обявяване на принадлежност на български
граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна
армия и чл. 87, ал. 10 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:
Приема Доклада за дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито
имущество за 2014 г.
Решението е прието от 43-то Народно съб
рание на 30 април 2015 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

РЕШИ:
Приема Доклада за дейността на Комисията
за разкриване на документите и за обявяване
на принадлежност на български граждани
към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за
периода 20 юли 2014 г. – 20 декември 2014 г.
Решението е прието от 43-то Народно съб
рание на 30 април 2015 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
3084
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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 67
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Бойко Василев Коцев от
длъжността извънреден и пълномощен посла-
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ник на Република България в Туркменистан
със седалище в Москва.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 29 април 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
3080
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Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 30 април 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
3092

УКАЗ № 68
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Мая Крумова Христова – извънреден и пълномощен посланик на Репуб
лика България в Република Азербайджан,
и за извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Туркменистан със
седалище в Баку.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 29 април 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
3081

УКАЗ № 69

УКАЗ № 71
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Удостоявам бригаден генерал Николай
Кирилов Петров с висше офицерско звание
„генерал-майор“, считано от 3 юни 2015 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 30 април 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
3093

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам контраадмирал Димитър Минев Денев с орден „За военна заслуга“ първа
степен за големите му заслуги за развитието
на Българската армия.
Издаден в София на 30 април 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
3091

УКАЗ № 70
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Удостоявам генерал-майор Константин
Веселинов Попов с висше офицерско звание
„генерал-лейтенант“.

УКАЗ № 72
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Освобождавам контраадмирал Митко
Александров Петев от длъжността началник
на Военната академия „Г. С. Раковски“, считано от 30 юни 2015 г.
2. Назнача ва м кон т раа д м и ра л М и т ко
Александров Петев на длъжността командир
на Военноморските сили, считано от 30 юни
2015 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 30 април 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
3094
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УКАЗ № 73

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104
ОТ 28 АПРИЛ 2015 Г.

ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Освобождавам бригаден генерал Тодор
Цонев Дочев от длъжността началник на
Националния военен университет „Васил
Левски“, считано от 30 юни 2015 г.
2. Назначавам бригаден генерал Тодор
Цонев Дочев на длъжността началник на
Военната академия „Г. С. Раковски“, считано
от 30 юни 2015 г.
3. Удостоявам бригаден генерал Тодор
Цонев Дочев с висше офицерско звание „генерал-майор“, считано от 30 юни 2015 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 30 април 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
3095

УКАЗ № 74
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Назначавам полковник Пламен Николов
Богданов на длъжността началник на Националния военен университет „Васил Левски“,
считано от 30 юни 2015 г.
2. Удостоявам полковник Пламен Николов
Богданов с висше офицерско звание „бригаден
генерал“, считано от 30 юни 2015 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 30 април 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
3096

за утвърждаване на таксите за кандидатстване
и за обучение в държавните висши училища
за учебната 2015/2016 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Ч л. 1. Ут върж да ва та кси т е за к а н д идатстване и годишните такси за обучение
на студентите и докторантите – граждани
на Република България, на друга държава – членка на Европейския съюз, или на
друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, в
държавните висши училища през учебната
2015/2016 г. – по висши училища съгласно
приложения № 1 – 40.
Чл. 2. Докторантите в държавните висши
училища се освобождават от заплащане на
такси през последните две години на докторантурата.
Чл. 3. Чуждестранните студенти, докторанти и специализанти по чл. 95, ал. 7 от
Закона за висшето образование, граждани на
трети за Европейския съюз държави, приети
за обучение в държавните висши училища,
заплащат таксите за обучение, предвидени
за чуждестранни студенти, докторанти и специализанти съгласно приложения № 1 – 40.
Чл. 4. (1) Таксите за обучение по чл. 3 се
заплащат в левовата равностойност на утвърдения размер на таксата в евро по фиксирания
курс на еврото към българския лев.
(2) Чуждестранните специализанти със
срок на обучение, по-малък от една година,
заплащат такси в намалени размери, определени от висшите училища в съответствие с
правилниците им.
Чл. 5. За областите на висше образование и
професионалните направления съгласно приложения № 1 – 40, които не са диференцирани
по специалности, таксите са валидни за всички
специалности от областта или направлението.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 9, ал. 3, т. 7 от Закона за висшето
образование.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на образованието
и науката.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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Приложение № 1
към чл. 1
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
І. Такси за кандидатстване за учебната 2015/2016 г. – 30 лв. за първи изпит и 30 лв. за всеки
следващ. Такса за участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от
държавен зрелостен изпит – 30 лв.
ІІ. Такси за обучение за учебната 2015/2016 г. на:
№
Области на висше образовапо ние, професионални направлеред
ния и специалности

Образователно-квалификационна степен
бакалавър
редовно

задочно

магистър
редовно

задочно

магистър след
бакалавър
редовно

задочно

Докторанти и
специализанти
редовно

задочно

Езиков
курс
(в евро)

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Пе д а г о г и к а , Пе д а г о г и к а н а
обу чението по..., Икономика,
Администрация и управление,
Туризъм, Теория и управление
на образованието

340

115

Соц иолог и я, а н т рополог и я и
науки за култура, Филология,
История и археология, Философия, Религия и теология, Психологи я, Социа лни дейности,
Право, Обществени комуникации и информационни науки,
Политически науки

500

185

Математика, Информатика и
компют ърни нау к и, Биологически науки, Химически науки,
Физически науки, Науки за земята, Биотехнологии, Обществено
здраве

750

265

4.

Здравни грижи

720

5.

Медицина, Фармация

1.

Пе д а г о г и к а , Пе д а г о г и к а н а
обучението по ..., Икономика,
Администрация и управление,
Туризъм, Теория и управление
на образованието

3 300

2 750

Соц иолог и я, а н т рополог и я и
науки за култура, Филология,
История и археология, Философия, Религия и теология, Психологи я, Социа лни дейности,
Право, Обществени комуникации и информационни науки,
Политически науки

3 300

2 750

Математика, Информатика и
компют ърни нау к и, Биологически науки, Химически науки,
Физически науки, Науки за земята, Биотехнологии, Обществено
здраве

3 300

2 750

4.

Здравни грижи

3 100

5.

Медицина, Фармация

2.

3.

500

185

340

115

693

231

3 300

540

185

1 109

370

3 300

750

265

1 594

531

3 300

3 300
925

3 300

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)

2.

3.

Обучение на чужд език:
1.

Медицина, Фармация

2.

Докторанти и специализанти

3 300

2 750

3 300

2 750

5 500

2 750

3 300

3 300

2 750

5 500

2 750

3 300

3 300

2 750

5 500

2 750

3 300

3 300
4 650

3 850

3 300

3 850

3 300
3 300

4 650
6 500

3 300

С Т Р.
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Приложение № 2
към чл. 1
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
І. Такси за кандидатстване за учебната 2015/2016 г. – 30 лв. за първи изпит и 20 лв. за всеки
следващ. Такса за участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от
държавен зрелостен изпит – 30 лв.
ІІ. Такса за конкурсен изпит на кандидат-докторанти – 50 лв.
ІІІ. Такси за обучение за учебната 2015/2016 г. на:
Образователно-квалификационна степен

№
по
ред

Области на
висше образование,
професионални направления
и специалности

1.

Педагогика

420

340

420

340

420

2 .

Администрация и
управление

420

340

420

340

3 .

Икономика

420

340

420

340

4 .

професионален
бакалавър
редовно

задочно

бакалавър

редовно

задочно

магистър

редовно

задочно

магистър след
бакалавър
редовно

задочно

Докторанти

редовно

задочно

340

660

560

420

340

660

560

420

340

660

560

Езиков
курс
(в евро)

Български граждани, граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)

Туризъм

420

340

420

340

420

340

660

560

5.

Филология

560

440

560

440

560

440

660

560

6.

История и
археология

560

440

560

440

560

440

660

560

7.

Философия

560

440

560

440

560

440

660

560

8.

Религия и
теология

560

440

560

440

560

440

660

560

Социология,
антропология и науки
за културата

560

440

560

440

560

440

660

560

10.

Психология

560

440

560

440

560

440

660

560

11.

Политически науки

560

440

560

440

560

440

660

560

12.

Социални
дейности

560

440

560

440

560

440

660

560

13.

Право

560

440

560

440

560

440

660

560

14.

Природни
науки, математика и
информатика и технически науки

640

520

640

520

640

520

860

660

660

560

660

560

660

560

860

660

4000

3000

9.

15.

Изкуства

1.

Всички направления

640

520

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
3000

2000

3000

2000

3000

2000

3000

2000

Езиков курс

3000

Специализация – 6
месеца

500

БРОЙ 33

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7

Приложение № 3
към чл. 1
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
І. Такси за кандидатстване за учебната 2015/2016 г. – 35 лв. за първи изпит и 25 лв. за всеки
следващ. Такса за участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от
държавен зрелостен изпит – 35 лв.
ІІ. Такса за конкурсен изпит на кандидат-докторанти – 60 лв.
ІІІ. Такси за обучение за учебната 2015/2016 г. на:
Области на
Образователно-квалификационна степен
висше обрапрофесионамагистър след Докторанти
бакалавър
магистър
№ зование, пролен бакалавър
бакалавър
по фесионални
ред направления
редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задочи специално
но
но
но
но
но
но
но
но
но
ности
Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Педагогически науки

400

2.

Хуманитарни
науки

580

3.

Социални,
стопански и
правни науки

3.1. Администрация и управление
3.2. Икономика
3.3. Туризъм
4.

400

400

400
580

400

400

400

400

400

400

400

800

630

1440

1220

400

Природни
науки, математика и информатика

4.1. Химически
науки
5.

400

720

720

Технически
науки

5.1. Машинно
инженерство

720

720

5.2. Електротехника, електроника и
автоматика

720

720

5.3. Комуникационна и
компютърна
техника

720

5.4. Транспорт,
корабоплаване и авиация

720

720

720

720

720

720

720

720

720

1440

1220

5.5. Материали
и материалознание

720

720

720

720

1440

1220

5.6. Химични
технологии

720

720

720

720

1440

1220

5.7. Биотехнологии

720

720

720

1440

1220

5.8. Общо инженерство

720

720

720

1440

1220

720

720

Езиков курс
(в евро)

С Т Р.
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Езиков курс (в
Области на
Образователно-квалификационна степен
висше обраевро)
Докторанти
професионамагистър след
бакалавър
магистър
№ зование, пролен бакалавър
бакалавър
по фесионални
ред направления
редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задочи специално
но
но
но
но
но
но
но
но
но
ности
6.

Здравеопазване и спорт

6.1. Обществено
здраве
6.2. Здравни грижи

920
920

920
Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)

Всичк и професионални
направления

2800

2800

2800

2800

2800

4000

3000

Езиков курс

2200

Приложение № 4
към чл. 1
Великотърновски университет „Св. св. Кирил И Методий“
I. Такси за кандидатстване – 30 лв. за първи изпит и 30 лв. за всеки следващ изпит; за участие в
кандидатстудентската кампания и класиране с признаване на оценка от ДЗИ – 30 лв.
II. Такса за конкурсен изпит на кандидат-докторанти – 30 лв.
III. Такси за обучение за учебната 2015/2016 г.:
Образователно-квалификационна степен
Области на
Докторанти/Специвисше обрапрофесионамагистър след
ализанти
№
магистър
зование, про- лен бакалавър бакалавър
бакалавър
по
фесионални
ред
направления и редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задочдист.
но
но
но
но
но
но
но
но
но
но
специалности
Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

2.

3.

Теория и управление на
образованието, Педагогика, Педагогика на обучението по...,
Икономика,
Туризъм, Администрация
и управление

400

400

400

Филология,
История и
археология,
Философия,
Психология,
Социология
антропология и науки
за културата,
Социални
дейности,
Политически науки,
Обществени
комуникации
и информационни науки,
Право

580

580

Религия и теология

560

400

580

580

400

400

400

400

580

580

580

580

560

400

580

580

Езиков
курс
(в евро)

БРОЙ 33
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Области на
Образователно-квалификационна степен
Докторанти/Специвисше обрапрофесионамагистър след
№
ализанти
бакалавър
магистър
зование, пролен бакалавър
бакалавър
по
фесионални
ред
направления и редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задочдист.
но
но
но
но
но
но
но
но
но
но
специалности

4.

Науки за земята, Математика, Информатика и компютърни науки

760

760

760

760

760

760

5.

Изобразително
изкуство

840

840

900

900

1400

1400

Езиков
курс
(в евро)

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
1.

Теория и управление на образова н ие т о,
Педагогика,
Педагогика на
обучението по
.., Икономика,
Т у ри з ъм , А дминистраци я
и управление,
Филология,
История и археология, Религия и теология,
Философия,
Пси хологи я,
Социология,
а н т р ополог и я
и науки за култ у рата, Социални дейности,
По л и т и ч е с к и
науки, Обществен и ком у н икации и информационни науки, Право, Науки за земята,
Математика,
И нф ормат и к а
и компютърни
науки

3100

2500

3100

2500

3100

2500

3100

2500

2500

3100

2.

Изобразително
изкуство

3100

2500

3100

2500

3100

2500

3600

2500

2500

3100

3.

Обу чен ие на
чужд език

3100

2500

Прог рами за
съвместен прием на ч у ж де
странни студенти по двустранни договори с
ВТУ

2000

2000

4.

Приложение № 5
към чл. 1
Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград
І. Такси за кандидатстване за учебната 2015/2016 г. – 25 лв. за първи изпит и 25 лв. за всеки
следващ. Такса за участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от
държавен зрелостен изпит – 30 лв.
ІІ. Такса за конкурсен изпит на кандидат-докторанти – 50 лв.
ІІІ. Такси за обучение за учебната 2015/2016 г. на:

С Т Р.
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Образователно-квалификационна степен
№
по
ред

проОбласти на висше обра- фесиозование, професионални нален
направления и специал- баканости
лавър

бакалавър

магистър

магистър след
бакалавър

редов- редов- задоч- редовно задоч- редов- задочно
но
но
но
но
но

Докторанти

редов- задочно
но

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Педагогически науки:

1.1.

Теория и управление на
образованието

1.2

Педагогика

410

1.3.

Педагогика на обучението
по...

410

2.

Хуманитарни науки:

2.1.

Филология

570

2.2.

История и археология

570

2.3.

Философия

570

570

3.

С оц иа л н и, с т опа нск и и
правни науки:

3.1.

Социология, антропология
и науки за културата

570

3.2.

Психология

580

3.3.

Политически науки

3.4.

Социални дейности

3.5.

Обществени комуникации
и информационни науки

3.6.

Право

3.7.

410

920

920

410

920

920

410

920

920

570

1470

1470

570

1470

1470

570

1470

1470

570

570

1470

1470

580

590

1470

1470

580

580

590

1470

1470

570

570

570

1470

1470

580

580

590

1470

1470

1470

1470

А дминист раци я и у правление

420

420

430

920

920

3.8.

Икономика

420

420

430

920

920

3.9.

Туризъм

420

430

920

920

4.

Природни науки, математика и информатика

4.1.

Физически науки

520

520

1500

1500

4.2.

Химически науки

520

520

1500

1500

4.4.

Науки за земята

660

660

2000

2000

4.5.

Математика

600

600

1500

1500

4.6.

Информатика и компютърни науки

660

660

2000

2000

5.

Технически науки

5.1.

Машинно инженерство

5.2.

Електротехника, електроника и автоматика

5.3.

Комуникационна и компютърна техника

660

660

2000

2000

6.

Здравеопазване и спорт

6.1.

Обществено здраве

700

700

2000

2000

6.2.

Здравни грижи

6.3.

410

570

570

580

580

530
530

Медицинска сестра

700

Акушерка

700

Спорт
Спорт

430

750

750

Езиков
курс
(в евро)

БРОЙ 33
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Образователно-квалификационна степен
№
по
ред

проОбласти на висше обра- фесиозование, професионални нален
направления и специал- баканости
лавър

бакалавър

магистър

магистър след
бакалавър

редов- редов- задоч- редовно задоч- редов- задочно
но
но
но
но
но

Докторанти

Езиков
курс
(в евро)

редов- задочно
но

7.

Изкуства

7.1.

Изобразителни изкуства

720

720

1900

1500

7.2.

Музикално и танцово изкуство

720

720

1900

1500

7.3.

Театрално и филмово изкуство

720

720

1900

1500

3500

2500

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
В си ч к и п р о ф е сиона л н и
направления

3000

2500

3000

2500

3200

3000

Езиков курс

3000

Приложение № 6
към чл. 1
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ – Шумен
І. Такси за кандидатстване в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Професионален бакалавър“ за учебната
2015/2016 г. – 30 лв. за изпит. Такса за участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от държавен зрелостен изпит – 30 лв.
ІI. Такси за кандидатстване в ОКС „Магистър“ за учебната 2015/2016 г. – 30 лв.
ІІІ. Такса за конкурсни изпити на кандидат-докторанти – 30 лв.
ІV. Такси за обучение за учебната 2015/2016 г. на:
Образователно-квалификационна степен
№
по
ред

бакалавър и професионален
бакалавър

Области на висше образование и професионални
направления

І, II и III курс

ІV курс

магистър след
бакалавър

редовно задочно редовно задочно редовно задочно

Докторанти

редовно

задочно

690

690

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Педагогически науки

1.1.

Теория и управление на
образованието

1.2.

Педагогика

350

350

346

346

480

690

690

1.3.

Педагогика на обучението
по ...

350

350

346

346

480

690

690

2.

Хуманитарни науки

2.1.

Филология

500

500

500

500

730

740

740

2.2.

История

500

500

500

500

730

740

740

2.3.

Религия и теология

500

500

500

500

730

740

740

3.

Социални, стопански и
правни науки

3.1.

Социални дейности

500

500

500

500

730

3.2.

Обществени комуникации
и информационни науки

500

500

500

500

730

740

740

3.3.

Икономика

350

350

346

346

3.4.

Туризъм

350

350

346

346

Езиков
курс
(в евро)

С Т Р.
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Образователно-квалификационна степен
№
по
ред

Области на висше образование и професионални
направления

бакалавър и професионален
бакалавър
І, II и III курс

ІV курс

магистър след
бакалавър

редовно задочно редовно задочно редовно задочно

Докторанти

редовно

задочно

800

1600

1600

4.

Природни науки, математика и информатика

4.1.

Физически науки

500

4.2.

Химически науки

500

500

500

500

800

1600

1600

4.3.

Биологически науки

600

600

600

600

800

1600

1600

4.4.

Науки за земята

500

4.5.

Математика

500

800

1400

1400

4.6.

Информатика и компютърни науки

550

550

550

550

800

1400

1400

5.

Технически науки

5.1.

Комуникационна и компютърна техника

550

550

550

550

800

1400

1400

5.2.

Архитектура, строителство
и геодезия

550

1000

1400

1400

5.3.

Общо инженерство

550

6.

Аграрни науки и ветеринарна медицина

6.1.

Растителна защита

7.

Сигурност и отбрана

7.1.

Национална сигурност

1600

1600

500

500

550
550

550

550

Езиков
курс
(в евро)

800

600

600

1000

950

950

1000

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
1.

Национална сигурност

2800

2800

2800

2800

3300

3300

2000

2.

Всички други професионални направления

2200

2200

2200

2200

2500

2500

2000

Приложение № 7
към чл. 1
Русенски университет „Ангел Кънчев“
І. Такси за кандидатстване за учебната 2015/2016 г. – 30 лв. за първи изпит и 20 лв. за всеки следващ.
ІІ. Такси за обучение за учебната 2015/2016 г. на:
№
по
ред

Области на висше образование, професионални направления и
специалности

Образователно-квалификационна степен
бакалавър

магистър

магистър
след бакалавър

Докторанти

редовно задочно редовно задочно редовно задочно редовно

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Педагогика

420

380

420

380

2.

Педагогика на обучението по...

420

380

420

380

3.

Икономика

420

380

420

380

4.

Администрация и управление

420

380

420

380

5.

Европеистика

500

440

590

450

6.

Европеистика и глобалистика (на английски
език) за приетите през
2011 г.

530

задочно

Езиков
курс
(в евро)

БРОЙ 33
№
по
ред

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3

Образователно-квалификационна степен

Области на висше образование, професионални направления и
специалности

бакалавър

магистър

магистър
след бакалавър

Докторанти

редовно задочно редовно задочно редовно задочно редовно

7.

Европеистика и глобалистика (на английски
език)

720

8.

Социални дейности

500

9.

Право

10.

Природни науки, математика и информатика

530

11.

Информатика и компютърни науки

12.

440

590

450

420

690

500

530

420

690

500

Машинно инженерство

530

420

690

500

13.

Елек т ро т ех ника, електроника и автоматика

530

420

690

500

14.

Комуникацинна и компютърна техника

530

420

690

500

15.

Информационни и комуникационни технологии
(на английски език)

850

690

500

16.

Транспорт, корабоплаване и авиация

530

420

690

500

17.

Материа ли и материалознание

530

420

690

500

18.

Архитектура, строителство и геодезия

600

19.

Общо инженерство

530

420

690

500

20.

Аграрни науки и ветеринарна медицина

600

21.

Химични технологии

530

420

690

500

22.

Биотехнологии

530

420

690

500

23.

Хранителни технологии

530

420

690

500

24.

Медицинска сестра

730

25.

Акушерка

730

26.

Кинезитерапия

600

770

27.

Ерготерапия

600

770

28.

Национална сигурност

800

500

задочно

Езиков
курс
(в евро)

440

Докторанти:
1.

Педагогически, хуманитарни, социални, стопански и правни науки

700

500

2.

Природни науки, математика и информатика

810

620

3.

Технически науки

810

620

4.

Аграрни науки и ветеринарна медицина

810

620

5.

Здравеопазване и спорт

810

620

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
1.

Кинезитерапия

3100

3100

3600

1990

С Т Р.
№
по
ред
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 33

Образователно-квалификационна степен

Области на висше образование, професионални направления и
специалности

бакалавър

магистър

Докторанти

магистър
след бакалавър

редовно задочно редовно задочно редовно задочно редовно

2.

Всички други специалности

2500

1250

2500

3.

Обучение на чужд език

3000

1750

4.

О бу ч е н и е н а б ъ л г а р ски език по двустранни
договори на Русенския
университет с висши училища от други държави

1250

625

5.

Обучение на чужд език по
двустранни договори на
Русенския университет с
висши училища от други
държави

1500

875

6.

Европеистика и регионално сътрудничество на
английски език в БРИЕ

1000

7.

Европеистика и публична администрация на английски език в БРИЕ

1000

1250

1250

625

задочно

Езиков
курс
(в евро)

2500

1250

3000

1500

1990

3000

1750

3500

2000

2490

1250

625

1500

750

1000

1500

875

1750

1000

1250

Приложение № 8
към чл. 1
Технически университет – София
I. Такси за кандидатстване за учебната 2015/2016 г. – 30 лв. за първи изпит и 25 лв. за всеки следващ.
II. Такси за обучение за учебната 2015/2016 г. на:

№
по
ред

Образователно-квалификационна степен
ДисОбласти на
Докторанти/ танвисше обрамагистър
СпециалициЕзиков
зование, про- професионабакалавър
магистър
след бакалазанти
онна
курс
лен
бакалавър
фесионални
вър
форма (в евро)
направления и
специалности редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- задочно
но
но
но
но
но
но
но
но
но
но
Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)

1.

Социални, стопански и правни
науки

1.1.

Администрация
и управление

2.

Природни науки, математика
и информатика

2.1.

Математика

3.

Технически науки

320

650

150

370

320

150

320

150

680

300

150

650

370

650

370

800

400

370

650

370

650

370

800

400

370

650

370

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
1.

О б у ч е н и е н а 3000
български език

1500

3000

1500

3000

1500

3000

1500

2.

Обу чение
чужд език

1500

3000

1500

3000

1500

3000

1500

3.

До к т о р а н т и и
специализанти

н а 3000

2500
1000
3500

2000

2500
2500

БРОЙ 33

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5

Приложение № 9
към чл. 1
Технически университет – Варна
І. Такси за кандидатстване за учебната 201����������������������������������������������������������
5���������������������������������������������������������
/201�����������������������������������������������������
6����������������������������������������������������
г. – 25 лв. за всеки изпит. Такса за участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от държавен зрелостен изпит – 20 лв.
ІІ. Такса за конкурсен изпит на кандидат-докторанти – 60 лв. и 30 лв. за езиков изпит.
ІІІ. Такси за обучение за учебната 2015/2016 г. на:
Образователно-квалификационна степен

№
по
ред

Области на
висше образование, професионални
направления
и специалности

професионален
бакалавър
редов- задочно
но

бакалавър

магистър

магистър след
бакалавър

Докторанти

Езиков
курс
(в евро)

редовно/
редовно/
задочзадочзадоч- редов- задочанглоанглоредовно
но
но
но
но
но
езиково
езиково

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

За всички
професионални направления в област
„Технически
науки“ – без
„Общо инженерство“

1.1.

550

450

550/1100

450

650

500

900

600

2500

Професионално направление
„Общо инженерство“

650/1100

450

700

550

900

600

2500

2.

Професионално направление
„Растениевъдство“

650/1100

450

700

500

900

600

2500

3.

Професионално направление
„Социални
дейности“

500/730

450

650

500

730

600

2500

4.

Специалности по
регулирани
професии:

4.1.

Корабни машини и механизми

550/1100

450

550/1100

450

550/1100

450

2500

4.2.

Електрообзавеждане на
кораба

550/1100

450

550/1100

450

550/1100

450

2500

4.3.

Корабоводене

800/1100

600

800/1100

600

800/1100

600

2500

2500

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
1.

За всички
професионални направления в области
„Технически
науки“ и „Социални дейности“

1.1.

Обучение на
български
език

2900

2500

2900

2500

3000

2700

3200

2700

2500

С Т Р.

№
по
ред
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 33

Образователно-квалификационна степен
Области на
висше обраДокторанти
зование, про- професионаЕзиков
магистър след
лен
бакалавър
магистър
фесионални
курс
бакалавър
бакалавър
направления
(в евро)
и специалноредовно/
редовно/
редов- задочзадочзадочзадоч- редов- задочсти
англоанглоредовно
но
но
но
но
но
но
но
езиково
езиково

1.2.

Обучение на
руски език

2000

1800

2000

1800

2200

2000

3000

2500

2500

1.3.

Обучение на
английски
език

2900

2500

2900

2500

3000

2700

3200

2700

2500

2.

Специалност
„Корабоводене“

3000

2700

3000

2700

3000

2700

3500

3200

2500

3.

Програми за
съвместен
прием на
чуждестранни студенти
по двустранни договори с
ТУ – Варна

2900

2500

2900

2500

3000

2700

3200

2700

2500

Приложение № 10
към чл. 1
Технически университет – Габрово
I. Такси за кандидатстване за учебната 2015/2016 г. – 25 лв. за първи изпит и 15 лв. за всеки
следващ. Такса за участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от
държавен зрелостен изпит – 25 лв.
II. Такси за обучение за учебната 2015/2016г. на:
№
по
ред

Области на висше образование, професионални направления и специалности

Образователно-квалификационна степен
бакалавър
редовно

задочно

Докторанти

магистър след бакалавър
редовно

задочно

редовно

Езиков
курс
(в евро)

задочно

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Социални дейности

550

400

460

460

2.

Администрация и управление

346

346

346

346

3.

Икономика

346

346

346

346

4.

Машинно инженерство

550

400

560

460

660

560

5.

Електротехника, електроника
и автоматика

550

400

560

460

660

560

6.

Комуникационна и компютърна техника

550

400

560

460

660

560

7.

Материали и материалознание

550

400

560

460

660

560

8.

Общо инженерство

550

400

560

460

660

560

3000

1500

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
Обучение на български език:

2200

1100

2400

1200

1.

Социални дейности

2200

1100

2400

1200

2000
2000

2.

Администрация и управление

2200

1100

2400

1200

2000

3.

Икономика

2200

1100

2400

1200

2000

4.

Машинно инженерство

2200

1100

2400

1200

3000

1500

2000

5.

Електротехника, електроника
и автоматика

2200

1100

2400

1200

3000

1500

2000

БРОЙ 33

№
по
ред

ДЪРЖАВЕН

Области на висше образование, професионални направления и специалности

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7

Образователно-квалификационна степен
бакалавър

Докторанти

магистър след бакалавър

Редовно

Задочно

Редовно

Задочно

Редовно

Задочно

Езиков
курс
(в евро)

6.

Комуникационна и компютърна техника

2200

1100

2400

1200

3000

1500

2000

7.

Материали и материалознание

2200

1100

2400

1200

3000

1500

2000

8.

Общо инженерство

2200

1100

2400

1200

3000

1500

2000

3500

2000

2000

Обучение на английски език:

3000

1800

3000

1800

1.

Социални дейности

3000

1800

3000

1800

2000

2.

Администрация и управление

3000

1800

3000

1800

2000

3.

Икономика

3000

1800

3000

1800

2000

4.

Машинно инженерство

3000

1800

3000

1800

3500

2000

2000

5.

Електротехника, електроника
и автоматика

3000

1800

3000

1800

3500

2000

2000

6.

Комуникационна и компютърна техника

3000

1800

3000

1800

3500

2000

2000

7.

Материали и материалознание

3000

1800

3000

1800

3500

2000

2000

8.

Общо инженерство

3000

1800

3000

1800

3500

2000

2000

Приложение № 11
към чл. 1
Университет по архитектура, строителство и геодезия – София
I. Такси за кандидатстване за учебната 2015/2016 г. – 40 лв. за първи изпит и 25 лв. за всеки
следващ. Такса за участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от
държавен зрелостен изпит – 40 лв.
II. Такса за кандидатстване на кандидат-докторанти – 50 лв.
III. Такси за обучение за учебната 2015/2016 г. на:
Образователно-квалификационна степен

№
по
ред

Докторанти/ Езиков
Области на висше професионаСпециалимагистър
курс/пообразование, профе- лен бакалазанти
бакалавър
магистър
след
дотвителсионални направлевър
бакалавър
на година
ния и специалности
редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- (в евро)
но
но
но
но
но
но
но
но
но
но
Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)

1.

Архитектура, строителство и геодезия (за
всички специалности)

660

660

330

660

330

660

330

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
1.

А рх и т ек т у ра , с т р о ителство и геодезия
(за всички специалности)

1.1.

Обучение на български език

1.2.

Обучение на английски език

3200

3200
3800

1600

3200

1600

3400

1700

2500

3800

1900

4000

2000

3100

Приложение № 12
към чл. 1
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София
І. Такси за кандидатстване за учебната 2015/2016 г. – 45 лв. за първи изпит и 45 лв. за всеки
следващ. Такса за участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от
държавен зрелостен изпит – 40 лв.
ІІ. Такса за конкурсен изпит на кандидат-докторанти – 60 лв.
ІІІ. Такси за обучение за учебната 2015/2016 г. на:

С Т Р.

№
по
ред
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специалности
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ВЕСТНИК
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Образователно-квалификационна степен
бакалавър и
професионален
бакалавър

магистър

редовно задочно редовно задочно

магистър след бакалавър
редовно

задочно

Докторанти/ Специализанти

редовно

задочно

Езиков
курс
(в евро)

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Природни нау к и,
математика и информатика

1.1.

Науки за земята

2.

Технически науки

2.1.

М а ш и н но и н ж е нерство

2.2.

Е лек т р о т ех н и к а ,
електроника и автоматика

2.3.

Архитектура, строителство и геодезия

2.4.

Проучване, добив
и обработка на полезни изкопаеми

2.5.

Биотехнологии

2.6.

Общо ин женерство

490

390

570

470

570

470

490

390

570

470

570

470

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
1.

Природни нау к и,
математика и информатика

2800

2500

3300

2800

3300

2800

2500

2.

Технически науки

2800

2500

3300

2800

3300

2800

2500

Приложение № 13
към чл. 1
Лесотехнически университет – София
І. Такси за кандидатстване за учебната 2015/2016 г. – 30 лв. за първи изпит и 20 лв. за всеки следващ.
Такса за участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от държавен
зрелостен изпит – 30 лв. за първи изпит и 20 лв. за всеки следващ.
ІІ. Такси за обучение за учебната 2014/2015 г. на:
№
по
ред

Образователно-квалификационна степен
Области на висше
магистър след бакалабакалавър
магистър
образование, профевър
сионални направления и специалности редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- дистанно
но
но
но
но
но
ционно

Докторанти
редов- задочно
но

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Социални, стопански и правни науки

1.1.

Администрация и
управление – Стопанско управление

300

300

1.2.

Туризъм – Алтернативен туризъм

300

300

2.

Природни науки,
математика и информатика

2.1.

Науки за земята – Екология и
опазване на околната среда

3.

Технически науки

660

440

440

550

550

550

550

300

660

Езиков курс
(в евро)

БРОЙ 33

№
по
ред

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Образователно-квалификационна степен
Области на висше
магистър след бакалаобразование, профебакалавър
магистър
вър
сионални направления и специалности редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- дистанно
но
но
но
но
но
ционно

3.1.

Общо инженерство –
Инженерен дизайн

660

4.

Аграрни науки и ветеринарна медицина

4.1.

Растениевъдство –
Агрономство

800

4.2.

Растителна защита

800

4.3.

В е т ери н арн а мед ицина

4.4.

Горско стопанство

4.4.1.

Горско стопанство

660

4.4.2.

Технология на дървесината

660

4.4.3.

Ландшафтна архитектура

1.

В е т ери н арн а мед ицина

3500

2.

Ветеринарна медицина на английски език

4500

3.

Ландшафтна архитектура

3500

4.

За всички други специалности

Докторанти
редов- задочно
но

Езиков курс
(в евро)

660

400

800

400

800

400

330

660

330

330

660

330

650

650

4500

4500

2500

4000

4000

2500

3000

3000

2500

1000

660
Чуждестраннни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)

3000

3000

3000

3000

Приложение № 14
към чл. 1
Химикотехнологичен и металургичен университет – София
І. Такси за кандидатстване за учебната 2015/2016 г. – 20 лв. за първи изпит и 15 лв. за всеки
следващ. Такса за участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от
държавен зрелостен изпит – 20 лв.
ІІ. Такса за конкурсен изпит на кандидат-докторанти – 50 лв. за първи изпит и 20 лв. за втори изпит.
ІІІ. Такси за обучение за учебната 2015/2016 г. на:
№
по
ред

Образователно-квалификационна степен
Области на висше образование,
професионални направления и
специалности

бакалавър

магистър

магистър след
бакалавър

Докторанти

редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задочно
но
но
но
но
но
но
но

Езиков
курс
(в евро)

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Електротехника, електроника и
автоматика

500

500

650

450

450

2.

Материали и материалознание

500

500

650

450

450

3.

Металургия

500

500

650

450

450

4.

Химични технологии

500

500

650

450

450

5.

Химично и биохимично инженерство (с преподаване на френски
език)

6.

Биотехнологии

500

500

650

450

450

7.

Общо инженерство

500

500

650

450

450

Чуждестранни граждани по чл. 95,
ал. 7 ЗВО (в евро)

2400

2400

3500

2000

500

3000

3000

3000

2400

С Т Р.

№
по
ред
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Образователно-квалификационна степен
Области на висше образование,
професионални направления и
специалности

Чуждестранни граждани по чл. 95,

бакалавър

магистър

магистър след
бакалавър

Докторанти

редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задочно
но
но
но
но
но
но
но
2400

2400

3000

3000

3000

3500

2000

Езиков
курс
(в евро)

2400

ал. 7 ЗВО (в евро) (с преподаване на
френски, немски и английски език)
Студенти, финансирани по Пакта за стабилност в Югоизточна Европа (в евро )
Чуж дестранни студенти от балканския регион (с преподаване на
немски език) (в евро)

1500

Студенти по програма за съвместен
прием на чуждестранни франкофонски студенти с Федерацията
„Гей-Люсак“, Франция (в евро )

1500

2400

1500

2400

Приложение № 15
към чл. 1
Университет по хранителни технологии – Пловдив
I. Такси за кандидатстване за учебната 2015/2016 г. – 35 лв. за първи изпит и 30 лв. за всеки
следващ. Такса за участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от
държавен зрелостен изпит – 35 лв.
II. Такса за кандидатстване на чуждестранни граждани – левовата равностойност на 35 евро.
III. Такси за кандидатстване на кандидат-докторанти в самостоятелна форма на обучение – 200 лв.
за български граждани и левовата равностойност на 100 евро за чуждестранни граждани.
IV. Такси за обучение за учебната 2015/2016 г. на:
Образователно-квалификационна степен
№
по
ред

Области на вис
ше образование,
професионални
направления

професионален
бакалавър

бакалавър

магистър

магистър
след
бакалавър

Докторанти

Езиков
курс
(в евро)

редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задочно
но
но
но
но
но
но
но
но
но
Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)

1.

Икономика

440

440

460

460

460

2.

Туризъм

440

440

460

460

460

460

3.

Машинно инженерство

760

760

800

800

800

800

4.

Елект ротех ника,
електроника и автоматика

760

760

800

800

800

800

5.

Ком у никационна
и компютърна техника

760

760

800

800

800

800

6.

Енергетика

760

760

800

800

800

800

7.

Биотехнологии

760

760

800

800

800

800

8.

Хранителни технологии

760

760

800

800

800

800

9.

Общо инженерство

760

760

800

800

10.

При р од н и н ау к и ,
математика и информатика

800

800

760

460

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро) – всички професионални направления
и специалности
1.

Обу чение на български език

3000

2500

3000

3000

3000

2500

2.

Обучение на чужд
език

3500

3000

3500

3000

3500

3000

2500

2000

2500
2500

БРОЙ 33
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Приложение № 16
към чл. 1
Аграрен университет – Пловдив
І. Такси за кандидатстване за учебната 2015/2016 г. – 45 лв. за първи изпит и 20 лв. за всеки
следващ. Такса за участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от
държавен зрелостен изпит – 25 лв.
ІІ. Такса за конкурсен изпит на кандидат-докторанти – 65 лв.
ІІІ. Такси за обучение за учебната 2015/2016 г. на:
Образователно-квалификационна степен
№
Области на висше
Докторанти Езиков
професионамагистър след
по образование, професилен
бакалавър
магистър
курс
бакалавър
ред онални направления и бакалавър
(в евро)
специалности
редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задочно
но
но
но
но
но
но
но
но
но
Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

С ОЦ И А Л Н И , С Т О ПАНСКИ И ПРАВНИ
НАУКИ

1.1.

А дминистрация и управление

1.1.1. Управление на регионалното развитие
1.2.

350

410

350

410

350

350

600

500

760

660

800

600

760

660

800

600

980

860

1000

700

Икономика

1.2.1. Аграрна икономика
1.3.

410

410

Туризъм

1.3.1. Аграрен туризъм
2.

ПРИРОДНИ НАУКИ,
МАТЕМАТИК А И ИНФОРМАТИК А

2.1.

Науки за земята

2.1.1. Екология и опазване на
околната среда

600

420

2.1.2. Биологично земеделие

600

420

2.1.3. Агролесовъдни системи
и планинско земеделие

600

420

3.

Т Е Х Н И Ч Е С К И Н АУКИ

3.1.

Общо инженерство

3.1.1. Аграрно инженерство
4.

АГРАРНИ НАУКИ И
ВЕТЕРИН А РН А МЕДИЦИНА

4.1.

Растениевъдство

600

420

4.1.1. Агрономство (Полевъдство)

720

640

4.1.2. А г р ономс т во (Рас т ителни биотехнологии)

720

640

4.1.3. Агрономство (Лозароградинарство)

720

640

4.1.4. Агрономство (ТСЗ)

720

640

4.1.5. Агрономство (Декоративно градинарство)

720

640

4.1.6. Растителна биология

720

640

4.1.7. Агрономство – хидромелиорации

720

640

4.1.8. Селекция и семепроизводство

720

640

С Т Р.
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Образователно-квалификационна степен
№
Области на висше
Докторанти Езиков
професионамагистър след
по образование, професилен
бакалавър
магистър
курс
бакалавър
ред онални направления и бакалавър
(в евро)
специалности
редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задочно
но
но
но
но
но
но
но
но
но
4.1.9. Агробизнес

720

640

4.2.

Растителна защита

720

640

4.2.1. Растителна защита

720

640

4.3.

720

640

720

640

Животновъдство

4.3.1. Зооинженерство

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
Всички специалности

2500

1250

2800

1400

4800

2800

Езиков курс

2500

Приложение № 17
към чл. 1
Тракийски университет – Стара Загора
І. Такси за кандидатстване за учебната 2015/2016 г. – 30 лв. за първи изпит и 25 лв. за всеки
следващ. Такса за участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от
държавен зрелостен изпит – 30 лв.
ІІ. Такса за конкурсен изпит на кандидат-докторанти – 30 лв.
ІІІ. Такса за кандидатстване на чуждестранни граждани – левовата равностойност на 50 евро.
ІV. Такси за обучение за учебната 2015/2016 г. на:

№
по
ред

Образователно-квалификационна степен
Докторанти
Области на висше оби специали- Езиков
професионаразование, професиокурс
магистър след
занти
лен
бакалавър
магистър
нални направления и
(в
бакалавър
бакалавър
специалности
евро)
редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задочно
но
но
но
но
но
но
но
но
но
Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)

1.

Педагогика

460

460

460

460

460

460

2.

Икономика

460

460

460

460

460

460

3.

Социални дейности

520

520

520

520

520

4.

Екология и опазване
на околната среда

700

700

800

800

800

800

5.

Аграрно инженерство

700

700

800

800

6.

Всички специалности
във факултет „Техника
и технологии“

520

520

640

640

7.

Управление на здравните грижи

550

550

8.

Медицинска рехабилитация и ерготерапия

800

10.

Зооинженерство

700

700

11.

Рибовъдство и ак вакултури

700

700

12.

Агрономство

700

700

13.

Ветеринарна медицина

14.

Медицина

15.

Медицинска сестра

800

16.

Акушерка

800

17.

Лекарски асистент

800

18.

Рехабилитатор

700

700

750

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

950

950

950

БРОЙ 33
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по
ред
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Образователно-квалификационна степен
Докторанти
Области на висше оби специали- Езиков
професионамагистър след
курс
разование, професиозанти
лен
бакалавър
магистър
бакалавър
нални направления и
(в
бакалавър
специалности
евро)
редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задочно
но
но
но
но
но
но
но
но
но

19.

Медицински лаборант

700

20.

Парамедик

600

21.

Гериатрични грижи

600
Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)

1.

Медицина

6500

2.

Медицина на английски език

7000

5200

3.

Ветеринарна медицина
на български и английски език

3500

4.

Социални дейности

900

5.

Медицинска сестра

3200

2000

6.

Акушерка

3200

2000

7.

Медицинска рехабилитация и ерготерапия

3500

2000

5000

900

900

2000

3000

1000

2000

2000

8.

Всички специалности
2600
в Медицинския колеж

9.

Всички специалности
във факултет „Техника
и технологии“

2500

2500

3500

3500

10.

Педагогика

2000

2000

2000

2000

3000

3000

2000

11.

Икономика

2000

2000

2000

2000

3000

3000

2000

12.

Зооинженерство, агрономство, рибовъдство и
аквакултури

2000

2000

2000

2000

3000

3000

2000

13.

Зооинженерство, агрономство, рибовъдство
и ак вак улт у ри – на
английски език

3000

3000

3000

3000

3000

3000

14.

Екология и опазване на
околната среда, аграрно инженерство

2000

2000

2000

2000

3000

3000

15.

Екология и опазване на
околната среда, аграрно ин женерство – на
английски език

3000

3000

3000

3000

3000

3000

2000
2000

2000

Приложение № 18
към чл. 1
Медицински университет – София
І. Такси за кандидатстване за учебната 2015/2016 г. – 60 лв. за първи изпит и 30 лв. за всеки следващ.
ІІ. Такси за обучение за учебната 2015/2016 г. на:
Образователно-квалификационна степен
№
по
ред

Области на висше образование, професионални направления и
специалности

професионален
бакалавър

бакалавър

магистър

магистър след
бакалавър

Докторанти

редов- задоч- редов- за- редов- задоч- редов- задоч- редов- задочно
но
но
дочно
но
но
но
но
но
но

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Медицина

900

900

450

2.

Дентална медицина

900

900

450

Езиков
курс
(в
евро)

С Т Р.
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Образователно-квалификационна степен
№
по
ред

Области на висше образование, професионални направления и
специалности

професионален
бакалавър

бакалавър

магистър

магистър след
бакалавър

Докторанти

редов- задоч- редов- за- редов- задоч- редов- задоч- редов- задочно
но
но
дочно
но
но
но
но
но
но

3.

Фармация

900

4.

ОБЩЕСТВЕНО
ЗДРАВЕ

700

4.1.

Медицински рехабилитатор ерготерапевт

700

4.2.

Обществено здраве и
здравен мениджмънт

700

350

800

4.3.

Управление на здравните грижи

700

350

800

4.4.

Тру дова мед и ц и на и
работоспособност

700

350

800

4.5.

Кинезитерапия

700

5.

ЗДРАВНИ ГРИЖИ

700

900

450

900

450

8000

4500

Езиков
курс
(в
евро)

350
800

700

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
1.

Медицина – на български език

7000

3700

2.

Медицина – на английски език

8000

3.

Дентална медицина – на български
език

7000

4.

Дентална медицина – на английски
език

8000

5.

Фармация – на български език

7000

6.

Фармация – на английски език

8000

7.

Медицински рехабилитатор ерготерапевт

3000

8.

Обществено здраве и
здравен мениджмънт

3000

3000

3000

3000

9.

Обществено здраве и
здравен мениджмънт
на англ. език

4000

4000

4000

4000

10.

Управление на здравните грижи

3000

3000

3000

3000

11.

Управление на здравните грижи – на англ.
език

4000

4000

4000

4000

12.

ЗДРАВНИ ГРИЖИ –
на български език

3000

3000

3700

13.

ЗДРАВНИ ГРИЖИ –
на английски език

4000

4000

4800

4800
8000

4500

3700

4800

8000

4500

3700
4800
3700

3000

3700
4800

3000

3700
4800

Приложение № 19
към чл. 1
Медицински университет – Пловдив
І. Такси за кандидатстване за учебната 2015/2016 г. – 60 лв. за първи изпит и 30 лв. за всеки следващ.
ІІ. Такса за конкурсен изпит на кандидат-докторанти – 100 лв.
ІІІ. Такси за обучение за учебната 2015/2016 г. на:

БРОЙ 33

№
по
ред

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 5

Образователно-квалификационна степен
ДокторанОбласти на висше обраСпециализанти
ти
магис- магистър след
зование, професионални професионабакалавър
лен
бакалавър
тър
бакалавър
направления и специалности
редов- задоч- редов- задоч- редов- редов- задочредов- задочредовно
но
но
но
но
но
но
но
но
но
Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)

1.

МЕДИЦИНА

950

900

2.

ДЕНТА ЛНА МЕДИЦИНА

950

900

3.

ФАРМАЦИЯ

4.

ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

5.

ЗДРАВНИ ГРИЖИ

6.

А к у шерк а , мед и ц и нск а
сестра

7.

Специалности в Медицинския колеж:
– Рехабилитатор
– Медицински лаборант
– Рентгенов лаборант
– Инспектор по обществено здраве
– Зъботехник
– Помощник-фармацевт
– Инструктор по хранене
и безопасност на храните
– Медицинска козметика

1.

МЕДИЦИНА

1.1.

– на български език

7000

5000

1.2.

– на английски език

8000

6000

2.

ДЕНТА ЛНА МЕДИЦИНА

2.1.

– на български език

7000

6000

2.2.

– на английски език

8000

7000

3.

ФАРМАЦИЯ

3.1.

– на български език

7000

4000

3.2.

– на английски език

4.

ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

4.1.

– на български език

3000

1500

3000

4.2.

– на английски език

4000

4000

4000

5.

ЗДРАВНИ ГРИЖИ

5.1.

Акушерка

4000

5.2.

Медицинска сестра

4000

6.

Специалности в Медицинския колеж:
– Рехабилитатор
– Медицински лаборант
– Рентгенов лаборант
– Инспектор по обществено здраве
– Зъботехник
– Помощник-фармацевт
– Инструктор по хранене
и безопасност на храните
– Медицинска козметика

4000

7.

Подготвителен курс

2500

950
550

440

900
800

900

785
740

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)

5000

6000

5000

5000

2500

3200

2500

3000

2500

С Т Р.
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Приложение № 20
към чл. 1
Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна
І. Такси за кандидатстване за учебната 2015/2016 г. – 60 лв. за първи изпит и 30 лв. за всеки следващ. Такса за участие в кандидатстудентска кампания и класиране по документи – 40 лв.
ІІ. Такса за конкурсен изпит на кандидат-докторанти – 60 лв. и 30 лв. за изпит за владеене на език.
III. Tакси за обучение за учебната 2015/2016 г. на:
№
по
ред

Области на
Образователно-квалификационна степен
висше образование, промагистър
професионафесионални
бакалавър
магистър
след бакаланаправления и лен бакалавър
вър
специалности

Докторанти

Спе- Езиков
циаликурс
занти (в евро)

редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редовно
но
но
но
но
но
но
но
но
но
но
Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Медицина

900

700

350

2.

Дентална медицина

900

700

350

3.

Фармация

900

4.

Обществено
здраве

4.1.

Управление
на здравните
грижи

550

600

4.2.

Здравен мениджмънт

550

600

5.

Здравни грижи

5.1.

Медицинска
сестра и акушерка

5.2.

Други специалности

6.

Психология

700

350

7.

Администрация и управление

700

350

800

750

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
1.

Медицина

7000

5000

5000

2.

Дентална медицина

7000

5000

5000

3.

Фармация

7000

4.

Медицина на
английски език

8000

5.

Дентална медицина на английски език

8000

6.

Обществено
здраве

7.

Здравни грижи

8.

Подготвителен
курс – на български език

3500

9.

Подготвителен
курс – на английски език

4000

3350
3350

3350

3350

БРОЙ 33

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 7

Приложение № 21
към чл. 1
Медицински университет – Плевен
I. Такси за кандидатстване за учебната 2015/2016 г. – 60 лв. за първи изпит и 30 лв. за всеки
следващ. Такса за участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от
държавен зрелостен изпит – 30 лв.
II. Такси за обучение за учебната 2015/2016 г. на:
Области на
Образователно-квалификационна степен
висше обра№
зование, пропо
магистър след
фесионални професионален
бакалавър
магистър
ред
бакалавър
бакалавър
направления и
специалности
редовно

задочно

Докторанти

редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задочно
но
но
но
но
но
но
но

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Медицина

1.

Медицина

2.

Обществено
здраве

2.1.

Управление
на здравните
грижи

600

2.2.

Медицинска
рехабилитация и ерготерапия

640

2.3.

Опазване и
контрол на
общественото
здраве

640

3.

Здравни грижи

3.1.

Медицинска
сестра

700

3.2.

Акушерка

700

3.3.

Медицински
лаборант

700

3.4.

Рентгенов лаборант

700

3.5.

Помощникфармацевт

700

4.

Социални
дейности
Социални
дейности

900

400

800

450

400
Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)

1.

Медицина
Медицина
(IV – VI курс)

5500

Медицина
(I – III курс)

7000

2.

Обществено
здраве

2.1.

Управление
на здравните
грижи

3000

2.2.

Медицинска
рехабилитация и ерготерапия

3000

1500

400

Езиков
курс (в
евро)

С Т Р.
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Области на
Образователно-квалификационна степен
висше обра№
зование, пропо
магистър след
фесионални професионален
бакалавър
магистър
ред
бакалавър
бакалавър
направления и
специалности
редовно

задочно

Докторанти

Езиков
курс (в
евро)

редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задочно
но
но
но
но
но
но
но

2.3.

Опазване и
контрол на
общественото
здраве

3000

3.

Здравни грижи

3.1.

Медицинска
сестра

3000

3.2.

Акушерка

3000

3.3.

Медицински
лаборант

3000

3.4.

Рентгенов лаборант

3000

3.5.

Помощникфармацевт

3000

4.

Социални
дейности

3000

Езиков курс

3500

Докторанти

4800

2400

Приложение № 22
към чл. 1
Университет за национално и световно стопанство – София
I. Такси за кандидатстване за учебната 2015/2016 г. – 50 лв. за първи изпит и 20 лв. за всеки следващ.
Такса за участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от държавен
зрелостен изпит – 50 лв.
ІІ. Такса за конкурсен изпит на кандидат-докторанти – 50 лв. за първи изпит и 20 лв. за всеки
следващ.
IIІ. Такси за обучение за учебната 2015/2016 г. на:

№
по
ред

Области на
висше обОбразователно-квалификационна степен
разование,
професионални напрофесионамагистър след
правления и лен бакалабакалавър
магистър
бакалавър
специалновър
сти

Докторанти

Езиков
курс
Дис(в евро)
танционна
форма

редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редовно
но
но
но
но
но
но
но
но
но
но
Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Социологи я,
антропология и науки
за културата

670

670

1478

1478

2.

Политически
науки

670

670

1478

1478

3.

Общес т вен и
комуникации и информационни науки

670

670

1478

1478

4.

История и археология

1478

1478

5.

Право

1478

1478

670

БРОЙ 33

№
по
ред

6.

7.

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Области на
Образователно-квалификационна степен
висше образование,
професионални напрофесионамагистър след
правления и лен бакалабакалавър
магистър
бакалавър
специалновър
сти

Администрация и
управление
Икономика
ОБУЧЕНИЕ
НА БЪЛГАРСКИ
ЕЗИК
Социология,
антропология и науки
за културата
Политически науки
Обществени
комуникации и информационни науки
История и
археология
Право
Администрация и
управление
Икономика
ОБУЧЕНИЕ
НА ЧУЖД
ЕЗИК
Социология,
антропология и науки
за културата
Политически науки
Обществени
комуникации и информационни науки
История и
археология
Право
Администрация и
управление
Икономика

С Т Р. 2 9
Докторанти

Дистанционна
форма

Езиков
курс
(в евро)

редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редовно
но
но
но
но
но
но
но
но
но
но
462
462
924
924
462

462
462
924
Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)

924

462

3300

4000

4000

2500

3300

3000

3300

4000

4000

2500

3300

3000

3300

4000

4000

2500

3300

3000

4000

2500

4000

3000

3300

4000

4000
4000

2500
2500

3300
3300

3000
3000

3300

4000

4000

2500

3300

3000

5000

3500

5000

3500

5000

3500

5000

3500

5000
5000

3500
3500

3300

5000

3500

3300

3800

3800

4000

Приложение № 23
към чл. 1
Икономически университет – Варна
I. Такси за кандидатстване за учебната 2015/2016 г. – 50 лв. за първи изпит и 20 лв. за всеки
следващ. Такса за участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от
държавен зрелостен изпит – 50 лв.
ІІ. Такса за конкурсен изпит на кандидат-докторанти – 50 лв.
ІІІ. Такси за обучение за учебната 2015/2016 г. на:

С Т Р.
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Образователно-квалификационна степен
Области на
висше обЕзиков
№ разование, професионамагистър след бака- Докторанти
курс
по професиолен
бакалавър
магистър
лавър
(в евро)
ред нални набакалавър
правления
и специалредов- задоч- редов- задочредов- задоч- редов- задочредов- заности
дист.
дист.
но
но
но
но
но
но
но
но
но
дочно
Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Социални,
стопански
и правни
науки

1.1.

Икономика

360

1.2.

Администрация и
управление

360

1.3.

Туризъм

1.4.

Право

2.

Информатика и
компютърни науки

3.

Обучение
на чужд
език

3.1.
3.2.

360

360

360

360

360

360

462

360

600

600

462

600

600

462

600

600

600

600

1200

1200

3500

3500

740

800

Икономика

462

462

Туризъм

462

462

Чуждестранни
граждани
по чл. 95,
ал. 7 ЗВО
(в евро)

2500

2500

2500

3000

462

3000

Езиков
курс

2500

Приложение № 24
към чл. 1
Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов
I. Такси за кандидатстване за учебната 2015/2016 г. – 50 лв. за първи изпит и 20 лв. за всеки
следващ. Такса за участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от
държавен зрелостен изпит – 50 лв.
ІІ. Такса за конкурсен изпит на кандидат-докторанти – 50 лв. за първи изпит и 20 лв. за всеки
следващ.
IIІ. Такси за обучение за учебната 2015/2016 г. на:
Образователно-квалификационна степен
Области на ви№
магистър
Докторанти Дистан- Езиков
сше образование, професионапо
ционна
лен
бакалавър
магистър
след
бакалапрофесионални
курс
ред
форма
бакалавър
вър
направления и
(в евро)
специалности редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задочно
но
но
но
но
но
но
но
но
но
Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Икономика

360

310

360

2.

Администрация и
управление

360

310

360

Докторанти

700

700

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
1.

Икономика

2900

2200

3200

2900

3000

2700

3100

БРОЙ 33
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Образователно-квалификационна степен
Области на ви№
професионамагистър
Докторанти Дистан- Езиков
сше образование,
по
ционна
лен
бакалавър
магистър
след бакалапрофесионални
курс
ред
форма
бакалавър
вър
направления и
(в евро)
специалности редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задочно
но
но
но
но
но
но
но
но
но
2.

Администрация и
управление

2900

2200

3200

2900

3000

2700

Докторанти

3100
3600

2600

Езиков курс

2900

Приложение № 25
към чл. 1
Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София
I. Такси за кандидатстване за учебната 2015/2016 г. – 50 лв. за първи изпит и 25 лв. за всеки следващ.
II. Такси за обучение за учебната 2015/2016 г. на:
Образователно-квалификационна степен
Специали№
Области на висше
Докторанти
Езиков
занти
магистър след
по образование, професибакалавър
магистър
курс
бакалавър
ред онални направления и
(в евро)
специалности
редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задочно
но
но
но
но
но
но
но
но
но
Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Изкуства – всички спе- 1200
циалности

2.

Педагогика на обучението по музика

3.

Езиков курс и професионална подготовка

4.

Пети курс

1000

1400

1800

346
2500
1400
Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)

1.

Изкуства – всички спе- 4000
циалности

2000

6600

3300

6600

3300

7000

3500

2.

За една специалност

4000

2000

3.

Оперно – симфони чно
дирижиране

7000

3500

4.

Педагогика на обучени- 4000
ето по музика

6600

Езиков курс

2500

Приложение № 26
към чл. 1
Национална академия за театрално и филмово изкуство
„Кр. Сарафов“ – София
I. Такси за кандидатстване за учебната 2015/2016 г. – 50 лв. за първи изпит и 50 лв. за всеки следващ.
ІІ. Такса за кандидатстване на кандидат-докторанти за учебна 2015/2016 г. – 100 лв.
ІІІ. Такси за обучение за учебната 2015/2016 г. на:
Образователно-квалификационна степен
№ по
ред

Области на висше образование,
професионални направления и
специалности

бакалавър

магистър

магистър
след бакалавър

Докторанти/
специализанти

редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задочно
но
но
но
но
но
но
но
Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Театрално и филмово изкуство –
всички специалности

1450

1550

1650

Езиков
курс
(в евро)

С Т Р.

32

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 33

Образователно-квалификационна степен
№ по
ред

Области на висше образование,
професионални направления и
специалности

бакалавър

магистър

магистър
след бакалавър

Докторанти/
специализанти

Езиков
курс
(в евро)

редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задочно
но
но
но
но
но
но
но
Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
1.

Сценичен и екранен дизайн

3500

2.

Сценография за куклен театър

3500

3.

Анимация

3500

4.

Драматургия

3500

5.

Актьорство за драматичен театър

4500

6.

Актьорство за куклен театър

4500

7.

Театър на движението

4500

8.

Театрознание и театрален мениджмънт

4500

9.

Филмов и телевизионен монтаж

4500

10.

Фотография

4500

11.

Кинознание

4500

12.

Режисура за драматичен театър

6000

13.

Режисура за куклен театър

6000

14.

Филмова и телевизионна режисура

8000

15.

Филмово и телевизонно операторство

8000

16.

Всички специалности във
факултет „Сценични изкуства“

4500

17.

Всички специалности във
факултет „Екранни изкуства“

6000

Докторанти

8000

Специализанти

3000

Езиков курс

4000
3000

Приложение № 27
към чл. 1
Национална художествена академия – София
I. Такси за кандидатстване за учебната 2015/2016 г. – 38 лв. за първи изпит и 38 лв. за всеки следващ.
Такса за участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от държавен
зрелостен изпит – няма.
ІІ. Такса за конкурсен изпит на кандидат-докторанти – 38 лв.
ІІІ. Такси за обучение за учебната 2015/2016 г. на:
№
по
ред

СпециалиЕзиков
Образователно-квалификационна степен
занти
курс
Области на висше
Докторанти
магистър след
(в евро)
образование, профебакалавър
магистър
бакалавър
сионални направления и специалности редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задочно
но
но
но
но
но
но
но
но
но
Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)

1.

Изобразително изкуство

1.1.

Реставрация

2.

Всички други специалности

1010

1.

Реставрация

2.

Всички други специ- 2500
алности

880

1010

1200

600

2500

1200

600

2500

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
3000
3000

3500

2000

4200

2500

3500

2000

4200

2500

БРОЙ 33

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 3

Приложение № 28
към чл. 1
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив
I. Такси за кандидатстване за учебната 2015/2016 г. – 30 лв. за първи изпит и 20 лв. за всеки следващ.
Такса за участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от държавен
зрелостен изпит – 20 лв.
ІІ. Такса за конкурсен изпит на кандидат-докторанти – 70 лв.
IIІ. Такси за обучение за учебната 2015/2016 г. на:
Образователно-квалификационна степен
Езиков
Докторанти и спеОбласти на викурс
професионамагистър след
№
циализанти
сше образование,
бакалавър
магистър
(в евро)
лен бакалавър
бакалавър
по
професионални
ред
засанаправления и
редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редовдочно мост.
специалности
но
но
но
но
но
но
но
но
но
подг.
Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Педагогика на
обучението по...

400

400

2.

Музикално и танцово изкуство

1000

3.

Изобразително
изкуство

1000

4.

Теори я на изк уствата

1.

Педагогика на
обучението по...

4000

2000

2.

Музикално и танцово изкуство

4000

3000

2.1.

Балетно изкуство

3.

Изобразително
изкуство

4.

Теори я на изк уствата

800

1000

1200

1000

920

920

3000

1800

1200

3000

1200
1000

3000

1200

1800

1200

3000

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)

5000

5000

3500

5000

3000

3500

3000

5000

3500

5000

3000

3500

3000

3500

5000

3000

3500

3000

3000
4000

3000
5000

5000

3500

5000

3500

3000
5000

3000

3500

3000

Приложение № 29
към чл. 1
Национална спортна академия „Васил Левски“ – София
І. Такси за кандидатстване за учебната 2015/2016 г. – 65 лв.
ІІ. Такса за конкурсен изпит на кандидат-докторанти – 50 лв.
ІІІ. Такси за обучение за учебната 2015/2016 г. на:

№
по
ред

Образователно-квалификационна степен
Области на висше образование, професионални направления и специалности

бакалавър

магистър след
бакалавър

Докторанти

редов- задоч- редов- задоч- редов- задочно
но
но
но
но
но

Езиков
курс
(в евро)

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Педагогика на обучението по
физическо възпитание

350

2.

Обществено здраве.
Кинезитерапия

700

3.

Здравни грижи

4.

Спорт

350

350

350

350

3200

700

700

700

3200

840

840

3200
3200

780
840

840

3200

840

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
1.

Педагогика на обучението по
физическо възпитание

2.

Педагогика на обучението по
физическо възпитание на чужд език

3200

3200

3200

3200

4500

1500

4000

4000

4500

2500

С Т Р.

№
по
ред

34
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БРОЙ 33

Образователно-квалификационна степен
Области на висше образование, професионални направления и специалности

бакалавър

магистър след
бакалавър

Докторанти

редов- задоч- редов- задоч- редов- задочно
но
но
но
но
но

3.

Обществено здраве.
Кинезитерапия

4.

3200

3200

4500

1500

Обществено здраве.
Кинезитерапия на чужд език

4000

4500

2500

5.

Здравни грижи

3200

6.

Спорт

3200

3200

3200

3200

4500

1500

7.

Спорт на чужд език

4000

4000

4000

4000

4500

2500

Езиков
курс
(в евро)

3200

3200
3200

Приложение № 30
към чл. 1
Висше строително училище „Любен Каравелов“ – София
I. Такси за кандидатстване за учебната 2015/2016 г. – 30 лв. за първи изпит и 20 лв. за всеки следващ.
IІ. Такси за обучение за учебната 2015/2016 г. на:
Образователно-квалификационна степен

№
по
ред

Докторанти/
магистър
специалиОбласти на висше образоЕзиков
професионабакалавър
магистър
след
занти
вание, професионални на- лен бакалавър
курс
бакалавър
правления и специалности
(в евро)
редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задочно
но
но
но
но
но
но
но
но
но
Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)

1.

Архитектура, строителство
и геодезия

2.

Строителство на сгради и
съоръжения – на български
език

3.

Строителство на сгради и
съоръжения – на английски
език

800

4.

Строителство и архитектура
на сгради и съоръжения

660

5.

Архитектура

660

540

660

540

660

660

400

540

3000

2000

540

660

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
1.

Архитектура, строителство
и геодезия

2.

Строителство на сгради и
съоръжения – на български
език

3.

Строителство на сгради и
съоръжения – на английски
език

3000

3000

4.

Строителство и архитектура
на сгради и съоръжения – на
български език

1500

3000

5.

Архитектура – на български
език

1500

1500

1500

1500

1500

2000

1500

2000

3000

3300

Приложение № 31
към чл. 1
Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София
І. Такси за кандидатстване за учебната 2015/2016 г. – 20 лв. за всеки изпит. Такса за участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от държавен зрелостен изпит – 20 лв.
ІІ. Такса за конкурсен изпит на кандидат-докторанти – 20 лв. за всеки изпит.
ІІІ. Такси за обучение за учебната 2015/2016 г. на:

БРОЙ 33

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 5

Образователно-квалификационна степен
№
по
ред

Докторанти Езиков
магистър
Области на висше образо- професионамагистър
след
вание, професионални на- лен бакалавър бакалавър
курс
бакалавър
правления и специалности
(в евро)
редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задочно
но
но
но
но
но
но
но
но
но
Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)

1.

Социални, стопански и правни науки

1.1.

Икономика

450

300

450

2.

Технически науки

2.1.

Машинно инженерство

500

400

660

2.2.

Електротехника, електроника и автоматика

500

400

660

2.3.

Комуникационна и компютърна техника

500

400

660

2.4.

Транспорт, корабоплаване и
авиация

500

400

660

2.5.

Архитектура, строителство
и геодезия

500

400

660

2.6.

Общо инженерство

500

400

660

700

400

700

400

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
1.

Обучение на български език

2500

1500

2500

1500

2500

1800

2.

Обучение на чужд език

2500

1500

2500

1500

2500

1800

Езиков курс

2500

Приложение № 32
към чл. 1
Университет по библиотекознание и информационни технологии – София
І. Такси за кандидатстване за учебната 2015/2016 г. – 37 лв. за първи изпит и 32 лв. за всеки
следващ. Такса за участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от
държавен зрелостен изпит – 37 лв.
ІІ. Такси за обучение за учебната 2015/2016 г. на:
Образователно-квалификационна степен
№ Области на висше образовапо ние, професионални направред
ления и специалности

бакалавър

магистър

магистър след
бакалавър

Докторанти/
специализанти

редов- задоч- дистан- редов- задоч- редов- задоч- дистан- редовно
но
ционно
но
но
но
но
ционно
но

задочно

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Обществени комуникации и
информационни науки

548

298

562

348

562

2.

Информатика и компютърни
науки

719

388

786

404

786

3.

Национална сигурност

808

506

910

510

910

4.

Докторанти:

4.1.

Автоматизирани системи за
обработка на информация и
управление

1081

756

4.2.

Ку л т у рно -ис т ори че ско н аследство в съвременната информационна среда

990

693

4.3.

Книгознание, библиотекознание и библиография

990

693

4.4.

Организация и управление
извън сферата на материалното производство

990

693

4.5.

Наукознание

990

693

808

С Т Р.

36
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Образователно-квалификационна степен
№ Области на висше образовапо ние, професионални направред
ления и специалности
4.6.

бакалавър

магистър след
бакалавър

магистър

Докторанти/
специализанти

редов- задоч- дистан- редов- задоч- редов- задоч- дистан- редовно
но
ционно
но
но
но
но
ционно
но

Национална сигурност

задочно

1280

853

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
1.

Обществени комуникации и
информационни науки

2800

1950

2800

1950

2800

1950

2.

Информатика и компютърни
науки

2800

1950

2800

1950

2800

1950

3.

Национална сигурност

2800

1950

2800

1950

2800

1950

Приложение № 33
към чл. 1
Държавно висше училище „Колеж по телекомуникации и пощи“ – София
І. Такси за кандидатстване за учебната 2015/2016 г. – 25 лв.
II. Такси за обучение за учебната 2015/2016 г. на:
Образователно-квалификационна степен
професионамагистър
Докторанти Езиков
№ Области на висше образовален бакала- бакалавър
магистър
след бакалапо ние, професионални направкурс
вър
вър
ред
ления и специалности
(в евро)
редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задочно
но
но
но
но
но
но
но
но
но
Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Администрация и управление

380

380

2.

Комуникационна и компютърна техника

510

510

1.

Администрация и управление 1900

950

1500

2.

Комуникационна и компютър- 2200
на техника

1100

1500

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)

Приложение № 34
към чл. 1
Българска академия на науките
Научни организации по чл. 47, ал. 1 ЗВО
І. Такса за кандидатстване за учебната 2015/2016 г. – 30 лв.
ІІ. Такси за обучение за учебната 2015/2016 г. на:
№ по
ред

Области на висше образование, професионални
направления и специалности

Докторанти/специализанти
редовно

Езиков курс
(в евро)

задочно

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Педагогически, Хуманитарни, Изкуства, Социални, стопански
и правни науки

400

200

2.

Технически науки, Природни науки, математика и информатика

460

230

3.

Аграрни науки и ветеринарна медицина

460

230

4.

Здравеопазване и спорт

500

250

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
1.

Педагогически, Хуманитарни, Изкуства, Социални, стопански
и правни науки

3000

2000

2.

Технически науки, Природни науки, математика и информатика

3000

2000

3.

Аграрни науки и ветеринарна медицина

3000

2000

4.

Здравеопазване и спорт

3500

2000

Езиков курс

1600

БРОЙ 33

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Приложение № 35
към чл. 1
Селскостопанска академия
І. Такса за кандидатстване за учебната 2015/2016 г. – 30 лв.
ІІ. Такси за обучение на докторанти за учебната 2015/2016 г. по области на висше образование и
форма на обучение:
№ по
ред

Докторанти

Области на висше образование

редовно

Езиков курс (в евро)

задочно

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Социални, стопански и правни науки

400

200

2.

Природни науки, математика и информатика.
Технически науки

460

230

3.

Аграрни науки и ветеринарна медицина

460

230

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
1.

Социални, стопански и правни науки

3000

2000

2.

Природни науки, математика и информатика.
Технически науки

3000

2000

3.

Аграрни науки и ветеринарна медицина

3000

2000

Езиков курс

1600

Приложение № 36
към чл. 1
Военна академия „Г. С. Раковски“
І. Такса за кандидатстване за учебната 2015/2016 г. – 30 лв. за всеки изпит.
ІІ. Такси за обучение за учебната 2015/2016 г. на:
Магистър след
Магистър след
бакалавър на
бакалавър на
Докторанти
Области на висше об№
Дистан- Езиков
български език
английски език
разование, професиопо
ционно
курс
нални направления и
на самос- обучение (в евро)
ред
редов- задочредов- задочредов- задочспециалности
дист.
дист.
тоятелна
но
но
но
но
но
но
подготовка
Български граждани и граждани на Европейския съюз и ЕИП (в лв.)
1.

Хуманитарни, социални, стопански и правни
науки

500

400

400

400

2.

Природни науки, математика и информатика,
технически науки, сигурност и отбрана

550

400

400

400

3.

Национална сигурност

500

400

440

Обу чение на чуж дест ра н н и г ра ж да н и по
чл. 95, ал. 7 ЗВО
(в евро)

3000

1.

Хуманитарни, социални, стопански и правни
науки

4000

2500

2500

2.

Природни науки, математика и информатика,
технически науки, сигурност и отбрана

4000

2500

2500

3.

Национална сигурност

2500

1500

1800

Приложение № 37
към чл. 1
Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ – Варна
І. Такси за кандидатстване за учебната 2015/2016 г. – 30 лв. за първи изпит и 15 лв. за всеки следващ.
ІІ. Такси за обучение за учебната 2015/2016 г. на:
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Образователно-квалификационна степен
№
по
ред

магистър
магистър Докторанти/
бакалабакалавър –
Области на висше образова- вър – обуче- обучение на след бакала- след бакала- специали- Езиков
занти
ние, професионални направ- ние на бъл- английски вър – обуче- вър – обучекурс
ние на бъл- ние на анления и специалности
(в евро)
гарски език
език
гарски език глийски език
редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задочно
но
но
но
но
но
но
но
но
но
Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)

1.

Администрация и управление

460

400

460

460

460

460

460

460

2.

Транспорт, корабоплаване и
авиация

2.1.
2.2.

Електрообзавеждане на кораба

880

640

1100

1100

1080

780

1100

1100

Корабни машини и механизми

880

640

1100

1100

1080

780

1100

1100

2.3.

Корабоводене

980

710

1100

1100

1080

780

1100

1100

2.4.

Нерегулирани специалности от
професионално направление
„Транспорт, корабоплаване и
авиация“

700

490

1100

1100

1000

700

1100

1100

3.

Области на висше образование
„Социални, стопански и правни науки“, „Технически науки“
и „Сигурност и отбрана“

600

500

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
1.

Администрация и управление 3000

2.

Транспорт, корабоплаване и
авиация

1750

3000

1750

3000

1750

3000

1750

3000

2.1.

Електрообзавеждане на кораба 3000

1750

3000

1750

3000

1750

3000

1750

3000

2.2.

Корабни машини и механизми 3000

1750

3000

1750

3000

1750

3000

1750

3000

2.3.

Корабоводене

3000

1750

3000

1750

3000

1750

3000

1750

3000

2.4.

Нерегулирани специалности от
професионално направление 3000
„Транспорт, корабоплаване и
авиация“

1750

3000

1750

3000

1750

3000

1750

3000

3.

Области на висше образование
„Социални, стопански и правни науки“, „Технически науки“
и „Сигурност и отбрана“

3000

1750

Приложение № 38
към чл. 1
Национален военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново
І. Такси за кандидатстване за учебната 2015/2016 г. – 30 лв. за първи изпит и 20 лв. за всеки следващ.
ІІ. Такси за обучение за учебната 2015/2016 г. на:
Образователно-квалификационна степен
№
по
ред

Области на висше образование, професионални направления и специалности

бакалавър

магистър

магистър след Докторанти
бакалавър

редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задочно
но
но
но
но
но
но
но

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Социални, стопански и правни науки

1.1.

Администрация и управление

2.

Технически науки

2.1.

Електротехника, електроника и автоматика

400

2.2.

Комуникационна и компютърна техника

400

300

2.3.

Транспорт, корабоплаване и авиация

400

200

400

200

500

250

2.4.

Общо инженерство

3.

Сигурност и отбрана

3.1.

Национална сигурност

300

800

400

800

400

800

400

200
200

Езиков
курс
(в евро)
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Образователно-квалификационна степен
№
по
ред

Области на висше образование, професионални направления и специалности

бакалавър

магистър

магистър след Докторанти
бакалавър

редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задочно
но
но
но
но
но
но
но

Национална и регионална сигурност

500

250

Защита на населението от бедствия,
аварии и катастрофи

500

250

А дминист ративна и информационна
сигурност

500

300

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7
ЗВО (в евро)

3400

1600

3400

1600

3400

Езиков
курс
(в евро)

1600

3400

Приложение № 39
към чл. 1
Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“
І. Такси за обучение на докторанти за учебната 2015/2016 г.:
№
по
ред

Области на висше образование, професионални направления
и специалности

Докторанти
редовно

задочно

Български граждани и граждани на ЕС (в лв.)
1.

Машинно инженерство

2.

Електротехника, електроника и автоматика

460

230
230

3.

Комуникационна и компютърна техника

460

230

Приложение № 40
към чл. 1
Академия на Министерството на вътрешните работи
І. Такса за участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от държавен зрелостен изпит – 30 лв.
ІІ. Такса за кандидатстване – 30 лв. за първи изпит и 30 лв. за всеки следващ.
III. Такса за кандидатстване в самостоятелна форма на обучение на докторанти, които не заемат
академични длъжности в Академията на МВР – 300 лв.
ІV. Такси за обучение за учебната 2015/2016 г. на:
Образователно-квалификационна степен
№
по
ред

магистър
Докторанти Езиков
Области на висше образо- професионабакалавър
магистър
след
вание, професионални на- лен бакалавър
курс
бакалавър
правления и специалности
(в евро)
редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задочно
но
но
но
но
но
но
но
но
но
Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)

1.

Администрация и управление
„Публична администрация“

2.

462

154

154

277

277

270

270

Архитектура, строителство
и геодезия
„Пожарна и аварийна безопасност“
„Кризисен мениджмънт“

3.

Национална сигурност
„Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“
„Гранична полиция“
„Корпоративна сигурност“

2893

812

„Стратегическо ръководство
на сигурността и опазване на
обществения ред“

270

„За щ и та на на ц иона л ната
сигурност“

270
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 106
ОТ 29 АПРИЛ 2015 Г.

за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Морска администрация“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Морска
администрация“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Устройственият правилник на Изпълнителна агенция „Морска администрация“,
приет с Постановление № 210 на Министерския
съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2008 г.;
изм. и доп., бр. 15 от 2010 г., бр. 22 и 26 от
2012 г. и бр. 6 от 2013 г.), се отменя.
§ 2. В Постановление № 232 на Министерския съвет от 2009 г. за закриване на Държавната агенция за информационни технологии
и съобщения, създаване на Изпълнителна
агенция „Електронни съобщителни мрежи
и информационни системи“, приемане на
Устройствен правилник на Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията и приемане на Устройствен
правилник на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 99 от 2009 г., бр. 15, 56, 64 и
89 от 2010 г., бр. 40 и 54 от 2011 г., бр. 6, 77
и 105 от 2013 г. и бр. 34 от 2014 г.), в приложението към чл. 8, ал. 3 се правят следните
изменения:
1. На ред „Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ числото „296“ се заменя с
„263“.
2. На ред „Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“ числото
„125“ се заменя със „120“.
3. На ред „Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ числото „581“ се
заменя с „523“.
4. На ред „Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни
системи“ числото „573“ се заменя с „521“.
§ 3. В Постановление № 268 на Министерския съвет от 2011 г. за създаване на Съвет
за електронно управление при Министерския
съвет (обн., ДВ, бр. 77 от 2011 г.; изм. и доп.,
бр. 50, 67, 84 и 103 от 2014 г.), в чл. 6, ал. 1
думите „дирекция „Информационни технологии и електронно управление“ се заменят
с „дирекция „Електронно управление“.
§ 4. В Устройствения правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, приет
с Постановление № 232 на Министерския
съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 15 и 74 от 2010 г., бр. 54 и
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64 от 2011 г., бр. 22 от 2012 г. и бр. 6, 64 и
77 от 2013 г.), се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 32, ал. 1 цифрата „8“ се заменя с „9“.
2. В чл. 47, ал. 2 цифрата „8“ се заменя с „9“.
3. В чл. 54:
а) в основния текст думите „Дирекция
„Информационни технологии и електронно
управление“ се заменят с „Дирекция „Информационни технологии“;
б) в т. 14 накрая се добавя „и с дирекция
„Електронно управление“;
в) точки 15 – 29 се отменят.
4. Създава се чл. 54а:
„Чл. 54а. Дирекция „Електронно управление“:
1. разработва проект на политика и стратегии за изграждането и развитието на електронното управление;
2. разработва програми за реализация на
стратегиите, вк лючително ресу рсното им
осигуряване по отношение на съставните
елементи на електронното управление – електронни услуги за гражданите и бизнеса, електронен документооборот в администрацията,
електронни бази данни, и интеграцията им;
3. осъществява методическо ръководство
и контрол по изпълнението на плановете за
реализация на стратегическите насоки за
електронното управление в администрациите;
4. подпомага методически звената в администрацията, ангажирани с внедряването
на информационни и комуникационни технологии;
5. подпомага разработването на електронно съдържание в съответствие със Закона за
електронното управление;
6. подготвя инвестиционни програми за
компютризация на държавната администрация
и внедряване на информационни технологии
на всички нива – централно, областно и общинско;
7. координира дейностите за прилагане на
единен модел за електронен документооборот
в държавната администрация;
8. разработва и актуализира политики и
програми по информационна сигурност и
оперативна съвместимост на информационните системи;
9. подпомага координацията между държавната и местната власт по отношение на
въпросите на електронното управление;
10. разработва, координира и следи за
изпълнението на програми и проекти за
електронно управление, финансирани от бюджета на министерството, от международни
финансови институции, предприсъединителни
и структурни фондове на Европейския съюз;
11. разработва и поддържа стандарти и
регистри за оперативна съвместимост и информационна сигурност съгласно Закона за
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електронното управление и наредбите към
него, осигурява дейността на министъра по
удостоверяване на съответствието на информационните системи с изискванията за
оперативна съвместимост и информационна
сигурност;
12. координира и ръководи дейностите,
свързани с поддържане, експлоатация и осъ
временяване на центровете на електронното
управление (основен и резервни);
13. разработва проекти и планове за развитието и функционирането на регистрите за
оперативна съвместимост (РОС) и Единния
портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ);
14. координира и ръководи дейностите по
изграждане, поддържане и надграждане на
частните хибридни облаци на централната и
на общинската администрация;
15. определя изискванията за оперативна
съвместимост и информационна сигурност и
контролира тяхното спазване;
16. разработва проекти и планове за развитието и функционирането на Единна среда
за обмен на данни (ЕСОД) и следи за тяхното
изпълнение;
17. осъществява административно и техническо обслужване и експертно осигуряване на
Съвета за електронно управление;
18. участва в разработването на правната
уредба в областта на достъпа до пространствени данни;
19. изготвя позиции, анализи и информации
по въпроси на Европейския съюз в областта
на електронното управление, достъпа до пространствени данни, оперативната съвместимост
и информационната сигурност.“
5. В приложението към чл. 32, ал. 3:
а) ред „дирекция „Информационни технологии и електронно управление 38“ се заменя с
„дирекция „Информационни технологии“ 13“;
б) след ред „дирекция „Информационни
технологии
13“ се създава ред „дирекция
„Електронно управление“ 25“.
6. Навсякъде в правилника думите „бюджетни кредити“ се заменят с „бюджет“.
§ 5. В Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, приет с Постановление № 272 на
Министерския съвет от 2013 г. (ДВ, бр. 105
от 2013 г.), се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 6:
а) в ал. 3 думите „заместник изпълнителен
директор“ се заменят с „двама заместник
изпълнителни директори“;
б) в ал. 4 думите „заместник изпълнителния директор“ се заменят със „заместник
изпълнителните директори“, а местоимението
„му“ се заменя с „им“;
в) алинея 5 се изменя така:
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„(5) При отсъствие на изпълнителни я
директор функциите му се изпълняват от определен от него със заповед за всеки отделен
случай заместник изпълнителен директор.
Когато няма назначен изпълнителен директор,
функциите му се изпълняват от определен
със заповед на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
заместник изпълнителен директор.“;
г) алинея 6 се изменя така:
„(6) Трудовите правоотношения със заместник изпълнителните директори се сключват,
изменят и прекратяват от изпълнителния директор съгласувано с министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията.“
2. В чл. 12, ал. 2 числото „581“ се заменя
с „523“.
3. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. Специализираната администрация
е организирана в дирекция „Автомобилни
превози“, дирекция „Пътни превозни средства и водачи“, Главна дирекция „Автомобилна инспекция“, в структурата на която се
включват 27 областни отдела „Автомобилна
администрация“ – по един отдел във всеки
областен град на страната.“
4. В чл. 19, т. 28 думите „регионалните
дирекции „Автомобилна инспекция“ се заменят с „областните отдели „Автомобилна
администрация“.
5. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. (1) Главна дирекция „Автомобилна
инспекция“:
1. осъществява контролните функции на
агенцията, предвидени във:
а) Закона за автомобилните превози;
б) Закона за движението по пътищата;
в) Закона за управление на отпадъците;
г) Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR)
(обн., ДВ, бр. 73 от 1995 г.; попр., бр. 63 от
2005 г.; изм. и доп., бр. 66 от 2007 г. и бр. 15
и 18 от 2013 г.);
д) Спогодбата за международни случайни
превози на пътници, извършвани с автобуси
(ИНТЕРБУС) (ДВ, бр. 18 от 2003 г.);
е) Европейската спогодба за превоз на
лесноразваляеми хранителни продукти и за
специалните транспортни средства, които се
ползват при тези превози (ATP);
ж) Европейската спогодба за работата на
екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози
(AETR) (обн., ДВ, бр. 99 от 1995 г.; изм. и
доп., бр. 27 от 2012 г.);
2. съставя актове за установяване на административни нарушения;
3. издава наказателни постановления при
изрично овластяване за това;
4. прилага принудителни административни
мерки в случаите, предвидени в Закона за
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автомобилните превози, Закона за движението
по пътищата и в Закона за управление на
отпадъците, при изрично овластяване за това;
5. провежда изпити за:
а) придобиване на правоспособност за
управление на моторно превозно средство;
б) придобиване на свидетелство на водач
на превозно средство, превозващо опасни
товари, и за придобиване на удостоверение
на консултант по безопасността при превоза
на опасни товари;
в) придобиване на удостоверение на водач
на лек таксиметров автомобил;
г) професионална компетентност на ръководителите на транспортната дейност на
превозвачите на пътници и товари и на лицата, извършващи таксиметрови превози на
пътници;
6. извършва огледи за годност на:
а) учебните кабинети, учебните площадки
и превозните средства за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за
управление на моторно превозно средство;
б) психологическите лаборатории;
в) контролно-техническите пунктове за
извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните
превозни средства;
7. осъществява административното обслужване на физически и юридически лица по
места във връзка с функциите на агенцията;
8. поддържа бази данни за:
а) извършените проверки на пътя и в
предприятията на превозвачите и на лицата,
извършващи превози за собствена сметка, в
учебните центрове, в психологическите лаборатории и в контролно-техническите пунктове
за извършване на периодични прегледи на
пътни превозни средства;
б) проведените изпити по т. 5;
9. изготвя планове и програми за контролната дейност на агенцията;
10. изготвя анализи и справки за състоянието на контролната и административнонаказателната дейност;
11. организира и провежда обучение на
инспекторския състав на агенцията относно
извършването на контролната и администра
тивнонаказателната дейност;
12. участва в изготвянето на проекти на
нормативни актове и изготвя административни
актове в областите на дейност на дирекцията;
13. извършва проверки и изготвя становища
и отговори по постъпили в агенцията сигнали,
жалби и предложения, свързани с дейността
на дирекцията;
14. следи за спазването на вътрешните
правила за прилагане на антикорупционни
процедури и превенция на риска и осъществява дейностите, предвидени в тях;
15. следи за спазването на етичните правила,
разглежда постъпили сигнали за нарушения
на служебните задължения на служителите на

ВЕСТНИК

БРОЙ 33

агенцията и осъществява контрол за спазване
на Кодекса за поведение на служителите в
държавната администрация, приет с Постановление № 126 на Министерския съвет от
2004 г. (ДВ, бр. 53 от 2004 г.);
16. следи за предприетите действия във
връзка с изпълнението на препорък и на
външни и вътрешни одитори, както и на
предписанията на други контролни органи във
връзка с контролната дейност на агенцията;
17. участва в комисии и работни групи във
връзка с контролната дейност на агенцията;
18. прави предложения за прекратяване на
правата, произтичащи от лицензи, разрешения
и удостоверения за регистрация, издавани от
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията, от изпълнителния директор или от оправомощени от тях
длъжностни лица.
(2) Главна дирекция „Автомобилна инспекция“ осъществява контрол върху психологическите лаборатории по отношение на
присъствието на изследваните лица.“
6. Член 21 се отменя.
7. Приложението към чл. 12, ал. 2 се изменя така:
„Приложение
към чл. 12, ал. 2
Численост на персонала в организационните структури и административните звена на
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ – 523 щатни бройки
Изпълнителен директор
1
Заместник изпълнителен директор
2
Финансов контрольор
1
Главен секретар
1
Обща администрация
38
в т.ч.:
дирекция „Административноправно обслужване“
27
дирекция „Финансово-счетоводно
обслужване“
11
Специализирана администрация
480
в т.ч.:
дирекция „Автомобилни превози“
25
дирекция „Пътни превозни средства
и водачи“
26
Главна дирекция „Автомобилна
инспекция“
429“.

8. Навсякъде в правилника думите „регионални дирекции“ и „регионалните дирекции“
се заменят съответно с „областни отдели“ и
„областните отдели“.
§ 6. В Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни
мрежи и информационни системи“, приет
с Постановление № 232 на Министерския
съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 15 и 56 от 2010 г., бр. 40 и 54
от 2011 г., бр. 22, 28 и 92 от 2012 г., бр. 70 от
2013 г. и бр. 60 от 2014 г.), се правят следните
изменения и допълнения:
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1. В чл. 2:
а) в ал. 1 думите „бюджетни кредити“ се
заменят с „бюджет“;
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) В дейността си изпълнителният директор се подпомага от двама заместник
изпълнителни директори.“;
в) създават се ал. 4 и 5:
„(4) Издръжката на агенцията се формира
от бюджетни средства и приходи от собствена
дейност.
(5) Агенцията администрира приходи от
наеми от имущество, такси и други дейности
и услуги, извършвани от агенцията.“
2. В чл. 3:
а) в ал. 1 изречение второ се изменя така:
„Единната електронна съобщителна мрежа
осигурява електронни съобщения за нуждите
на органите на държавната власт, органите
на местното самоуправление и юридическите
лица – разпоредители с бюджетни средства,
създадени със специален закон.“;
б) в ал. 2 след думата „данни“ се поставя
запетая и се добавя „регистри“, а след думите „в областта на“ се добавя „електронното
управление и“;
в) алинеи 5 и 6 се отменят;
г) алинея 7 се изменя така:
„(7) Агенцията изгражда и създава условия
за функционирането на защитена интегрирана
електронна среда на държавното управление
в мирно време, при бедствия – по смисъла на
Закона за защита при бедствия, и за нуждите
на националната сигурност при обявяване на
режими „положение на война“, „военно положение“ или „извънредно положение“ – по
смисъла на Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България.“;
д) алинея 8 се отменя;
е) алинеи 9 и 10 се изменят така:
„(9) Агенцията развива и поддържа център
за действие при инциденти в мрежовата и
информационната сигурност.
(10) Агенцията подпомага министъра на
транспорта, информационните технологии
и съобщенията за постигане на оперативна
съвместимост на информационните системи
на административните органи.“;
ж) създава се ал. 11:
„(11) Агенцията развива и поддържа централизирани и интегрирани информационни
системи и услуги, облачни технологии и
електронни съобщения за нуждите на електронното управление и подпомага министъра
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията в изпълнението на стратегии
и програми за развитие на електронното управление в Република България.“
3. В чл. 4:
а) в ал. 1 след думите „осъществяването
на“ се добавя „електронни“;
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б) в ал. 2, изречение второ думите „Заместник изпълнителният директор се назначава“
се заменят със „Заместник изпълнителните
директори се назначават“;
в) в ал. 3 думите „заместник изпълнителния директор“ се заменят със „заместник
изпълнителните директори“;
г) в ал. 4 накрая се поставя запетая и се
добавя „определен със заповед на изпълнителния директор“.
4. В чл. 6:
а) в ал. 1 думата „седем“ се заменя с „девет“;
б) в ал. 2 числото „573“ се заменя с „521“;
в) в ал. 4 абревиатурата „ЕЕСМ“ се заменя
със „СОСП“.
5. В чл. 9, ал. 1, т. 4 след думата „въвеждането“ се добавя „и експлоатирането“.
6. В чл. 11, ал. 1 накрая се поставя запетая
и се добавя „както и осъществява контрол
по приходите съгласно Закона за финансово
управление и контрол в публичния сектор
и вътрешните правила за изграждането и
функционирането на системата за финансово
управление на агенцията“.
7. В чл. 12, ал. 5, т. 4 думите „Главна дирекция „Единна електронна съобщителна мрежа
на държавната администрация и за нуждите
на националната сигурност“ се заменят с
„дирекциите „ЕСМИС Сердика“, „ЕСМИС
Дунав“ и „ЕСМИС Тракия“.
8. В чл. 15, ал. 1, т. 2, буква „а“ думите
„бюджетни кредити“ се заменят с „бюджет“.
9. В чл. 15a, т. 1:
а) буква „б“ се изменя така:
„б) организира и планира поддръжката
и ремонта на предоставените на агенцията
недвижими имоти, съоръжения и движими
вещи;“
б) буква „в“ се заличава.
10. В чл. 16:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Специализираната администрация е
организирана в 9 дирекции:
1. дирекция „Инженерно-технически системи“;
2. дирекция „Електронна съобщителна
мрежа“;
3. дирекция „Развитие на електронната
съобщителна инфраструктура“;
4. дирекция „Информационни системи“;
5. дирекция „Мрежова и информационна
сигурност“;
6. дирекция „Пространствени данни“;
7. дирекция „ЕСМИС Сердика“;
8. дирекция „ЕСМИС Дунав“;
9. дирекция „ЕСМИС Тракия.“;
б) създава се ал. 3:
„(3) Дирекциите по ал. 2 могат да поддържат изнесени работни места, когато това е
необходимо с оглед на осъществяването на
функциите им. Откриването и закриването
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на изнесените работни места се извършва от
изпълнителния директор по предложение на
директора на съответната дирекция по ал. 2.“
11. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. Дирекция „Инженерно-технически
системи“ подпомага изпълнителния директор,
като:
1. планира, администрира и развива инженерно-техническ ите системи (ИТС) на
агенцията;
2. организира, координира и участва в
строително-монтажни и ремонтно-възстановителни дейности;
3. отговаря за правилната техническа експлоатация и поддръжка на транспортните
средства на агенцията;
4. контролира дейностите по експлоатация
и поддръжка на ИТС на защитените СОСП,
възлите на ЕЕСМ и останалите звена на
агенцията;
5. разработва планове за развитие, подмяна
и ремонт на ИТС в СОСП, възлите на ЕЕСМ
и останалите звена на агенцията;
6. планира и организира дейностите по
обезпечаване на ИТС в СОСП и възлите на
ЕЕСМ с необходимите материални ресурси
и дълготрайни активи за осигуряване на експлоатационната им дейност;
7. разработва правила, инструкции и процедури за експлоатацията на ИТС в СОСП,
възлите на ЕЕСМ и останалите звена на
агенцията;
8. оказва методическа помощ на СОСП и
дирекциите по чл. 18 и 18д при експлоатацията
на поверените им ИТС;
9. координира и подпомага методически
проекти и дейности, свързани с доставката и
ползването на електроенергия;
10. планира и участва в разработването и
съгласуването на проекти за строително-монтажни дейности и ремонти в агенцията, като
координира и контролира тяхното изпълнение;
11. организира воденето и актуализирането
на паспортизацията на инженерно-техническите съоръжения в СОСП, възлите на ЕЕСМ
и останалите звена на агенцията съвместно
с дирекциите по чл. 18 и 18д;
12. участва в разработването на план за
използване на ИТС при обявяване на режими
„положение на война“, „военно положение“
или „извънредно положение“;
13. осигурява функционирането и поддръжката на системите за пожароизвестяване и
пожарогасене в СОСП и прилежащите им
недвижими имоти и складови бази съвместно
с дирекциите по чл. 16, ал. 2.“
12. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. Дирекция „Електронна съобщителна мрежа“ (ЕСМ) подпомага изпълнителния
директор, като:
1. управлява, поддържа, експлоатира и
развива ЕЕСМ;
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2. развива и поддържа денонощен дежурен център за централизирано наблюдение,
администриране и управление на ЕЕСМ и
кабелната инфраструктура на агенцията, за
обслужване на потребителите на мрежата,
както и приема и координира всички сигнали,
свързани с денонощните режими и дейности
на агенцията;
3. координира и контролира дейностите,
свързани с ползването, поддръжката, експлоатацията и развитието на ЕЕСМ;
4. извършва диагностика, локализиране,
регистрация и отстраняване на настъпили
повреди и прекъсвания по ЕЕСМ съвместно
с дирекциите по чл. 17 и 18д;
5. изготвя и актуализира правила за използване на ЕЕСМ и правила, инструкции,
указания, процедури, планове и други документи, свързани с поддръжката, експлоатацията
и развитието є, съвместно с дирекциите по
чл. 16, ал. 2;
6. осигурява сигурността, надеждността
и качеството на електронните съобщения,
предоставяни от ЕЕСМ;
7. анализира състоянието на ЕЕСМ и предлага мерки за повишаване на сигурността,
надеждността, независимостта и качеството
на предоставяните електронни съобщения;
8. създава и поддържа актуална информация
за мрежовата инфраструктура, системите и
потребителите на ЕЕСМ и води експлоатационно-техническа документация на всички
елементи от мрежовата инфраструктура;
9. изготвя технически задания, свързани с
развитието на ЕЕСМ;
10. изготвя и изпълнява годишни планове за
ремонти, развитие и модернизация на ЕЕСМ;
11. проучва и изготвя експертни становища
за техническите възможности за включване
на нови потребители към ЕЕСМ;
12. осигурява възможност на потребителите
на ЕЕСМ да осъществяват наблюдение и управление на собствените си комуникационни
и информационни системи по предоставената
им преносна среда, като отговорностите на
страните се регламентират в споразумения;
13. изготвя становища при съгласуване на
инвестиционни проекти, свързани с развитието на ЕЕСМ, съвместно с дирекция „РЕСИ“;
14. участва в учения и в разработването на
план за използване на ЕЕСМ при обявяване
на режими „положение на война“, „военно
положение“ или „извънредно положение“;
15. оповестява личния състав на агенцията
при привеждане в готовност за работа при
бедствия и при обявяване на режими „положение на война“, „военно положение“ или
„извънредно положение“;
16. осигурява предвидените електронни
съобщения при бедствия и при обявяване
на режими „положение на война“, „военно
положение“ или „извънредно положение“;
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17. подпомага потребителите на ЕЕСМ във
връзка с определяне на потребностите им от
електронни съобщения и оптимизира ЕЕСМ
за ефективното є ползване.“
13. Член 18а се изменя така:
„Чл. 18а. Дирекция „Развитие на електронната съобщителна инфраструктура“ (РЕСИ)
подпомага изпълнителния директор, като:
1. предлага, разработва, реализира, координира и консултира национални и международни проекти в областта на информационните
и комуникационните технологии (ИКТ);
2. организира, координира и контролира
техническите и технологичните процеси по
изграждане и развитие на електронната съобщителна инфраструктура на агенцията;
3. координира и контролира дейностите
по свързване на електронната съобщителна
инфраструктура на агенцията към инфраструктури на съседни държави;
4. организира, координира и управлява
участието на агенцията в програми и проекти,
финансирани със средства на Европейския
съюз, международни фондове и програми, в
областта на електронните съобщения;
5. извършва проучвания и анализи на технологични подходи, архитектури, оперативни
и функционални решения при изграждане на
информационни и комуникационни системи;
6. подготвя становища и предложения за
стимулиране на изследователски и развойни
проекти и проучвания, които допринасят за
развитие на ИКТ;
7. създава и поддържа актуална информацията за електронната съобщителна инфраструктура и за свързаността на потребителите
на ЕЕСМ;
8. участва в изготвянето и актуализирането
на правила, процедури, планове и други документи, свързани с развитие, модернизация
и ремонти на ЕЕСМ;
9. участва в изготвянето на технически
задания и проекти за разширяване на инфраструктурата на ЕЕСМ съвместно с останалите
дирекции по чл. 16, ал. 2;
10. контролира съгласуването на проекти,
свързани с електронната съобщителна инфраструктура на агенцията, и дава становища при
съгласуване на проекти от други организации;
11. участва в изготвянето на експертни
становища, свързани с осигуряване на технически възможности за включване на нови
потребители към ЕЕСМ, съвместно с останалите дирекции по чл. 16, ал. 2;
12. съдейства на органите по чл. 3, ал. 1
при подготовката на планове и проекти за
изграждане и развитие на собствените им
мрежи.“
14. Член 18б се изменя така:
„Чл. 18б. Дирекция „Информационни системи“ (ИС) подпомага изпълнителния директор, като:
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1. развива и поддържа центрове за данни и информационни системи и предоставя
облачни услуги за нуждите на електронното
управление;
2. поддържа, админист рира и развива
електронни системи и услуги, когато такива са изградени в изпълнение на проекти и
програми в областта на информационните и
комуникационните технологии;
3. развива, поддържа и експлоатира информационните системи на агенцията и тяхното
интегриране с информационните системи на
други министерства и ведомства;
4. развива, поддържа и обновява компютърното оборудване и аксесоари, използвани
в центровете за данни, както и за нуждите
на агенцията;
5. извършва консултация и обучение на
служителите на агенцията по ползването на
компютърната техника и информационните
системи на агенцията;
6. разработва инструкции за ползване на
компютрите и информационните системи на
агенцията, както и на компютрите и информационните системи, изградени за предоставяне
на облачни услуги;
7. осигурява защитата на компютрите и
информационните системи на агенцията и на
тези, изградени за предоставяне на облачни
услуги, от зловредни и нерегламентирани
действия срещу тях;
8. следи за спазване на изискванията за
мрежова и информационна сигурност при
ползването на компютрите и информационните системи в агенцията и в центровете
за данни;
9. поддържа и предоставя специална средаполигон за извършване на проверки и тестове
на прототипи на облачни услуги;
10. предлага, разработва, реа лизира и
координира национални и меж дународни
проекти в областта на информационните и
комуникационните системи;
11. извършва проучвания и анализи на технологични подходи, архитектури, оперативни
и функционални решения при изграждане на
информационни и комуникационни системи и
центрове за данни и участва в дефинирането
на изискванията за тяхната функционалност
и проектирането им;
12. подготвя становища и предложения за
стимулиране на изследователски и развойни
проекти и проучвания;
13. оп редел я изиск вани я та и п лани ра
развитието на свързаността на центровете
за данни към ЕЕСМ и интернет съвместно с
останалите дирекции по чл. 16, ал. 2.“
15. Член 18в се изменя така:
„Чл. 18в. Дирекция „Мрежова и информационна сигурност“ (МИС) подпомага изпълнителния директор, като изпълнява функциите
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на Национален център за действие при инциденти по отношение на информационната
сигурност. Дирекцията:
1. развива Центъра за действие при инциденти по отношение на информационната
сигурност;
2. подпомага органите на държавната
власт, органите на местното самоуправление
и юридическите лица – разпоредители с бюджетни средства, при иницииране на събитие
или заявка;
3. анализира, координира и управлява
инциденти, уязвимости и данни, събрани при
анализ на инциденти, свързани с умишлени
атаки;
4. оказва методическа помощ на органите
по чл. 3, ал. 1 при изграждане, внедряване и
поддържане в актуално състояние на системи
за управление на информационната сигурност
съгласно националните и международно признатите стандарти в тази област;
5. изготвя и разпространява информационни бюлетини във връзка с мрежовата и
информационната сигурност;
6. изготвя и разпространява информация,
свързана с осигуряване на сигурна информационна среда;
7. изготвя и разпространява правила, инструкции и други документи във връзка с
инциденти в мрежовата и информационната
сигурност;
8. участва в процесите на планиране, подготовка и провеждане на международни и
национални учения в областта на мрежовата
и информационната сигурност;
9. участва в подготовката на проекти на
стратегически документи и на нормативни
актове в областта на мрежовата и информационната сигурност;
10. осъществява връзки и сътрудничество с
европейски и други международни структури
и организации в областта на мрежовата и
информационната сигурност;
11. уведомява и взаимодейства със съответните компетентни органи при установени
случаи на компютърни престъпления;
12. е национална точка за контакт с други центрове и международни организации в
областта на мрежовата и информационната
сигурност.“
16. Член 18г се изменя така:
„Чл. 18г. Дирекция „Пространствени данни“
(ПД) подпомага изпълнителния директор,
като:
1. организира, координира, осъществява и
контролира дейностите в областта на пространствените данни, свързани с изпълнението
на националното законодателство и законодателството на Европейския съюз в областта
на пространствените данни;
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2. подпомага министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
в изпълнението на държавната политика за
създаване на инфраструктурата за пространствените данни в съответствие с националното законодателство и законодателството на
Европейския съюз;
3. участва в разработването и реализирането
на концептуални документи за изграждането
и развитието на Национален портал за пространствени данни;
4. организира и осъществява дейности по
достъп и поддържане на регистри и масиви на
Националния портал за пространствени данни;
5. осигурява изграждането, администрирането и поддръжката на Националния портал
за пространствени данни съвместно с дирекция „ИС“;
6. подпомага председателя и секретаря на
Междуведомствения съвет по пространствени
данни;
7. осъщест вява методи ческа помощ и
консултации на органите на изпълнителната
власт, органите на местното самоуправление и организациите, които по силата на
нормативен акт събират, създават и поддържат актуализирани бази от пространствени
данни във връзка с осъществяваните от тях
правомощия, по отношение на дейности,
свързани с подготовката и предоставянето
на пространствените данни съгласно националното законодателство и законодателството
на Европейския съюз;
8. участва в работата на комитетите към
Европейската комисия по въпросите и дейностите, свързани с пространствените данни,
и инициативата за глобален мониторинг на
околната среда и сигурността и координира
участието на българските представители в
съответните работни групи;
9. участва в експертни съвети и комисии
по реализиране на проекти и дейности, свързани с обмен на пространствена информация
между институциите на национално ниво,
които по силата на нормативен акт събират,
създават и поддържат актуализирани бази от
пространствени данни във връзка с осъществяваните от тях правомощия, с държавни
институции на други страни – членки на ЕС,
и с европейски институции;
10. осъществява връзки и сътрудничество
със сходни европейски структури в областта
на пространствените данни и предоставянето
на услуги за данните в областта на околната
среда;
11. изготвя предложения за годишен план
и годишен бюджет за изпълнение на проекти
и дейности в областта на пространствените
данни и предоставянето на услуги за данните
в областта на околната среда;
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12. разработва правила, инструкции, указания, процедури, планове и други документи за
поддръжка и експлоатация на Националния
портал за пространствени данни съвместно
с дирекция „ИС“.“
17. Създава се чл. 18д:
„Чл. 18д. А генцията осъществява териториалната си компетентност в областта на
изграждането, поддръжката и експлоатацията
на СОСП и електронната съобщителна инфраструктура, които са част от Интегрираната
комуникационно-информационна система за
управление на страната и въоръжените сили
при обявяване на „извънредно положение“,
„военно положение“ и/или „положение на
война“, чрез:
1. дирекция „ЕСМИС Сердика“, която организира, координира и контролира техническите и технологичните процеси по поддържане
и експлоатация на електронната съобщителна
инфрастру кт у ра, СОСП и ск ладови бази,
разположени на територията на областите
Благоевград, Кюстендил, Софийска и Софияград, Перник, Видин, Враца и Монтана;
2. дирекция „ЕСМИС Дунав“, която организира, координира и контролира техническите
и технологичните процеси по поддържане и
експлоатация на електронната съобщителна
инфраструктура, СОСП и складови бази, разположени на територията на областите Варна,
Велико Търново, Габрово, Добрич, Ловеч,
Плевен, Разград, Русе, Шумен, Търговище и
Силистра;
3. дирекция „ЕСМИС Тракия“, която организира, координира и контролира техническите и технологичните процеси по поддържане
и експлоатация на електронната съобщителна
инфраструктура, СОСП и складови бази, разположени на територията на областите Бургас,
Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Сливен,
Смолян, Стара Загора, Хасково и Ямбол.“
18. Създава се чл. 18е:
„Чл. 18е. В рамките на регионалната си
компетентност дирекциите по чл. 18д:
1. осъществяват дейности по поддръжка и
експлоатация на ЕЕСМ и активното оборудване
в защитени СОСП, включително необходимите профилактични и контролни измервания
и настройки, съвместно с дирекция „ЕСМ“;
2. участват в дейностите по планиране и
развитие на инженерно-техническите системи
и съоръжения, включително необходимите
профилактични и контролни измервания,
настройки и строително-монтажни и демонтажни работи, съвместно с дирекция ИТС;
3. осъществяват дейности по изграждане,
поддръжка и ремонт на електронната съобщителна инфраструктура на агенцията съвместно
с дирекция „РЕСИ“;
4. осъществяват дейности по осигуряване на предвидените електронни съобщения
при бедствия и при обявяване на режими
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„положение на война“, „военно положение“
или „извънредно положение“ съвместно с
дирекция „ЕСМ“;
5. поддържат в актуално състояние експлоатационно-техническата документация на
всички съоръжения и системи на СОСП и
електронната съобщителна инфраструктура;
6. участват в проучване на техническите
възможности за включване на нови потребители към ЕЕСМ и изготвят мотивирани
предложения за развитието є съвместно с
дирекциите „ЕСМ“ и „РЕСИ“;
7. подпомагат дирекция „ИС“ да осъществява наблюдение и техническо обслужване на
оборудването в центровете за данни;
8. участват в изготвянето на проектите
на годишни планове за ремонти, развитие и
модернизация на електронната съобщителна
инфрастру кт у ра, възлите и системите на
СОСП и ЕЕСМ;
9. участват в подготовката и съгласуването
на инструкции, указания, процедури, правила, планове и други документи, свързани с
поддръжката, експлоатацията и развитието
на СОСП и ЕЕСМ;
10. подпомагат експлоатацията на пунктове
за управление на централните и териториалните органи на изпълнителната власт и
на органите на местното самоуправление и
местната власт, разположени в териториалния
обхват на дейност на дирекцията;
11. участват в анализиране на състоянието на елементите от ЕЕСМ и кабелната
инфраструктура в териториалния обхват на
дейност на дирекцията и предлагат мерки за
повишаване на сигурността, надеждността,
независимостта и качеството на предоставяните електронни съобщения;
12. осъществяват поддръжка и актуализиране на документи, свързани със системата
за управление на информационната сигурност, съгласно европейските и международно
признатите стандарти в тази област, както и
изпълняват изискванията на политиката за
сигурност на информацията и прилагане на
механизмите за защита и контрол на информацията съвместно с дирекция „МИС“;
13. подпомагат органите на държавната
власт, органите на местното самоуправление
и юридическите лица – разпоредители с бюджетни средства, при повишаване нивото на
мрежовата и информационната им сигурност
съвместно с дирекция „МИС“.“
19. В чл. 22:
а) създава се нова ал. 2:
„(2) Административното обслужване на
физически и юридически лица се извършва
от 9,00 до 17,30 ч. Служителите на агенцията,
извършващи административно обслужване,
прилагат изискванията, утвърдени с вътрешните правила за организация на административното обслужване.“;
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б) досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
20. Приложението към чл. 6, ал. 3 се изменя така:
„Приложение
към чл. 6, ал. 3
Обща численост на персонала в административните звена на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни
системи“ – 521 щатни бройки
Изпълнителен директор 
1
Заместник изпълнителни директори 
2
Звено за вътрешен одит 
2
Финансов контрольор 
1
Звено по сигурността на информацията
и ОМП 
8
Главен секретар 
1
Обща администрация 
39
в т.ч.:
дирекция „Човешки ресурси, правно
и административно обслужване“
16
дирекция „Финанси, счетоводство
и бюджет“ 
12
дирекция „Управление на собствеността
и обществени поръчки“ 
11
Специализирана администрация 
467
в т.ч.:
дирекция „Инженерно-технически
системи“ 
26
дирекция „Електронна съобщителна
мрежа“ 
65
дирекция „Развитие на електронната
съобщителна инфраструктура“
19
дирекция „Информационни системи“ 
36
дирекция „Мрежова и информационна
сигурност“ 
21
дирекция „Пространствени данни“ 
13
дирекция „ЕСМИС Сердика“ 
112
дирекция „ЕСМИС Дунав“ 
86
дирекция „ЕСМИС Тракия“ 
89“.

§ 7. В Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на
река Дунав“, приет с Постановление № 74 на
Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 39
от 2000 г.; изм. и доп., бр. 87 от 2001 г., бр. 96
от 2005 г., бр. 43 от 2006 г., бр. 68 от 2008 г.,
бр. 15 от 2010 г., бр. 64 от 2011 г., бр. 22 от
2012 г. и бр. 6 от 2013 г.), се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 2, ал. 1 думите „бюджетни кредити“
се заменят с „бюджет“.
2. В чл. 6:
а) в т. 1 след думата „съдоподемна“ се поставя запетая и се добавя „маневрена“;
б) създават се т. 6 и 7:
„6. таксите, свързани с разрешителния
режим за изземване на наносни отложения
по чл. 50, ал. 2 от Закона за водите;
7. наеми от имущество.“
3. В чл. 8 се създава ал. 4:
„(4) Изпълнителният директор ръководи
и представлява агенцията пред държавните
органи, физическите и юридическите лица в
страната и в чужбина.“
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4. В чл. 9:
а) в основния текст думите „ръководи и
организира“ се заменят с „ръководи, организира и контролира“;
б) създават се т. 3 и 4:
„3. изпълнението на проекти, финансирани
от фондове на Европейския съюз и от други
международни финансови институции и програми, свързани с развитието и поддържането на корабоплавателния път в българския
участък на р. Дунав;
4. издаването на периодични информационни бюлетини и справки.“
5. Създава се чл. 9б:
„Чл. 9б. Изпълнителният директор:
1. определя политиката и целите, свързани с дейността на агенцията в областта на
поддържането и проучването на р. Дунав в
българския участък;
2. сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на агенцията;
3. назначава и освобождава държавните
служители в агенцията;
4. сключва, изменя и прекратява трудовите
договори на служителите в агенцията;
5. утвърждава правила за организацията и
дейността, вътрешния ред и работната заплата
в агенцията;
6. взема решения за провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки
и възлага обществени поръчки;
7. командирова служителите на агенцията
в страната и в чужбина;
8. назначава дисциплинарен съвет на агенцията и налага дисциплинарни наказания на
назначените от него служители.“
6. В чл. 14:
а) в ал. 1 думите „Смесената българо-румънска комисия за моста Русе – Гюргево“ се
заменят със „Смесената техническа комисия
за проверка на техническото състояние на
моста над река Дунав между Русе и Гюргево
и хидравличния режим в зоната на моста и
в Съвместната българо-румънска техническа
комисия за състоянието на моста на река
Дунав при Видин – Калафат и водния режим
на реката в района на съоръжението“;
б) създават се ал. 4 – 6:
„(4) Агенцията изпълнява проекти, финансирани от фондове на Европейския съюз и от
други международни финансови институции и
програми, свързани с развитието и поддържането на корабоплавателния път в българския
участък на р. Дунав.
(5) Агенцията осъществява дейности по
координация на изпълнението, мониторинг и
отчитане на програми и проекти в качеството
си на бенефициент по тях.
(6) Агенцията осъществява сътрудничество с международни организации и участва в
национални и международни проекти.“
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7. В чл. 15:
а) точки 1 и 2 се изменят така:
„1. осигурява навигационно-пътевата обстановка, като извършва:
а) хидрографски измервания в българорумънския участък на р. Дунав от км 374,100
до км 845,650;
б) обозначаване на корабоплавателния път
с плаващи навигационни знаци в българорумънския участък на р. Дунав от км 374,100
до км 610,000;
в) обозначаване с брегови сигнални знаци,
регулиращи корабоплаването;
г) дъноудълбочителни, водолазни, трални
и съдоподемни дейности за поддържане на
корабоплавателния път по р. Дунав и в подходите на пристанищата и зимовниците, за
безопасността на корабоплаването в общия
българо-румънски участък от реката;
2. проучва и изучава хидроморфоложкия и
хидроложкия режим на р. Дунав в българския
участък, както следва: колебанията на водното
ниво; температурата на водата; скоростта и
направлението на течението; дебита на реката; ледовия режим; ерозията на бреговете и
островите; образуването на пясъчни наноси
и острови;“
б) точка 4 се изменя така:
„4. изучава хидроморфоложкия и хидроложкия режим в зоната на хидротехническите
съоръжения в българо-румънския участък на
река Дунав и организира безпрепятствено
корабоплаване в района на моста Русе – Гюргево;“
в) в т. 9 думите „дава съгласие по“ се заменят със „съгласува“;
г) точка 10 се изменя така:
„10. съгласува разполагането на технически
съоръжения в руслото на реката от гледна
точка на корабоплаването, рушенето на брега
и островите;“
д) в т. 11 след думата „Силистра“ се добавя
„и обявява щормови предупреждения“;
е) точка 15 се отменя;
ж) създават се т. 16 – 20:
„16. издава краткосрочни прогнози за вод
ните нива и ледовите явления по реката в
общия є българо-румънски участък;
17. изработва проекти за драгаж с цел подобряване габаритите на фарватера;
18. издава схеми за добив на наносни отложения и за депониране на такива в коритото
на река Дунав;
19. предоставя необходимата информация
за нуждите на българската речна информационна система;
20. извършва мониторинга на количеството
на водите на река Дунав.“
8. В чл. 16:
а) в ал. 1 цифрата „3“ се заменя с „4“;
б) в ал. 2 числото „125“ се заменя със „120“.
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9. В чл. 17, ал. 2:
а) в т. 1 думите „функционирането на
агенцията“ се заменят с „дейността на административните звена за точното спазване
на нормативните актове и разпореждания на
изпълнителния директор“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. организира изпълнението на стратегическите цели на агенцията и отговаря за планирането и отчитането на изпълнението им;“
в) създават се т. 5 – 9:
„5. ръководи и контролира процедурите по
разработване, утвърждаване и изменение на
длъжностните характеристики на държавните
служители;
6. организира ежегодно изготвянето на
доклад за състоянието на администрацията;
7. контролира спазването на Кодекса за
поведение на служителите в държавната администрация;
8. организира и контролира административната дейност по приемане и обработване
на постъпили сигнали, жалби и предложения
от юридически и физически лица;
9. координира и подпомага изготвянето
на годишни планове и отчети на агенцията
и ежегодния доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол
в агенцията.“
10. В чл. 18:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Общата администрация изпълнява
функции по правното, административното
и информационното обслужване, по управлението на човешките ресурси, както и по
управлението на бюджета на агенцията.“;
б) в ал. 3:
аа) в основния текст думата „осигурява“
се заличава;
бб) точки 1 – 7 се изменят така:
„1. организира и контролира финансовата
дейност, счетоводната отчетност и вътрешния финансов контрол в съответствие със
Сметкоплана на бюджетните предприятия и
Единната бюджетна класификация; изготвя
периодични и годишни финансови отчети за
касовото изпълнение на бюджета и отчети
за степента на изпълнение на политиките и
програмите от програмния бюджет; организира и осъществява касовите разплащания и
счетоводната отчетност на приходите и разходите на агенцията; организира и провежда
инвентаризации на активите и пасивите с цел
достоверното им представяне във финансовите
отчети на агенцията;
2. осигурява правна помощ за законосъобразното изпълнение на функциите на
агенцията;
3. организира и осъществява деловодната
и архивната дейност в агенцията;
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4. под държа информационната инфраструктура, функционирането на локални и
градски мрежи, комуникационно оборудване,
компютърна техника, софтуер, бази данни и
интернет страницата на агенцията;
5. организира управлението и развитието
на човешките ресурси;
6. подготвя и провеж да конку рсите за
държавни служители;
7. поддържа системата за управление на
качеството в агенцията;“
вв) в т. 8 думите „организирането на“ се
заменят с „организира“;
гг) в т. 9 думата „подготовката“ се заменя
с „извършва подготовката“;
дд) точка 10 се отменя;
ее) в т. 11 думата „административното“ се
заменя с „осъществява административното“.
11. В чл. 19, ал. 2 цифрата „2“ се заменя
с „3“.
12. В чл. 21:
а) в ал. 1:
аа) в т. 2 думите „и температурата на водата“ се заличават;
бб) в т. 3 след думата „фарватера“ се поставя
запетая и думите „и в районите на пристанищата“ се заменят с „критичните участъци и в
района на хидротехническите съоръжения“;
вв) точка 4 се отменя;
гг) точка 8 се отменя;
дд) в т. 10 след думите „методология за“
се добавя „краткосрочни“;
ее) точка 12 се изменя така:
„12. предоставя ежедневно информационните бюлетини на заинтересуваните фирми
и организации;“
жж) в т. 13 думите „подготвя за изпращане“
се заменят с „разпространява“;
зз) точка 15 се отменя;
ии) в т. 16 думите „задоволява заинтересуваните лица с“ се заменят с „предоставя на
заинтересуваните лица“;
кк) в т. 20 думата „издава“ се заменя с
„извършва“;
лл) точка 22 се отменя;
мм) в т. 24 думата „акватории“ се заменя
с „подходи“;
нн) точка 31 се изменя така:
„31. извършва хидроморфоложки измервания и проучвания в изпълнение на препоръките на Дунавската комисия, на решенията
на Смесената българо-ру мънска комиси я
по поддържане и подобряване на фарватера,
Смесената техническа комисия за проверка
на техническото състояние на моста над река
Дунав между Русе и Гюргево и хидравличния
режим в зоната на моста, на Съвместната
българо-румънска техническа комисия за
състоянието на моста на река Дунав при
Видин – Калафат и водния режим на реката
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в района на съоръжението и на Работната
група по вътрешен воден транспорт към ИКЕ
при ООН;“
оо) точка 34 се изменя така:
„34. следи и анализира морфологичните
промени на българския бряг и на принадлежащите му острови, както и образуването на
нови такива;“
пп) в т. 36 след думата „разработва“ се
добавя „и съгласува“, думите „струенаправляващи прорези“ се заменят с „инженерни
мерки в коритото и брега на реката“, а думите
„в акваториите на пристанища“ и запетаята
след тях се заличават;
рр) точка 38 се отменя;
сс) точка 40 се отменя;
тт) в т. 41 думата „плавателния“ се заменя
с „корабоплавателния“, а думите „и техническа“ се заличават;
уу) точки 42 – 44 се отменят;
фф) точки 46 – 49 се отменят;
хх) точка 50 се изменя така:
„50. извършва необходимите проучвания и
измервания, свързани с издаване на разрешително за ползване на воден обект за изземване
на наносни отложения от р. Дунав.“;
б) в ал. 2 след думата „Свищов“ се поставя
запетая и се добавя „Русе“.
13. В чл. 22:
а) в основния текст думата „плавателния“
се заменя с „корабоплавателния“, а думите
„и техническа“ се заличават;
б) в т. 1 думата „акваториите“ се заменя
с „подходите“;
в) в т. 2 думата „организира“ се заменя с
„осигурява“, а думата „навигационно-пътна“
се заменя с „навигационно-пътева“;
г) в т. 4 думата „акваториите“ се заменя
с „подходите“;
д) точка 6 се отменя;
е) точка 7 се отменя;
ж) в т. 8 д у ми те „Х и дротех ни ческа и
проекти“ се заменя с „Хидрология и хидрометеорология“;
з) точка 10 се отменя;
и) в т. 11 думата „навигационно-пътната“
се заменя с „навигационно-пътевата“;
к) в т. 12 след думата „обосновка“ запетаята
и думите „както и разстановка на техническите кадри“ се заличават;
л) точка 14 се изменя така:
„14. планира, организира и осъществява
контрол при извършване на текущите, основните и аварийните ремонти на корабите
и плаващите технически съоръжения;“
м) точка 16 се изменя така:
„16. планира и организира подготовката на
корабите и плаващите технически средства
за прегледи пред съответните компетентни
органи;“
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н) точка 19 се изменя така:
„19. участва с наличните технически средства в организирането на аварийни планове по
локализиране и събиране на нефтени разливи
по корабоплавателния път и приемането на
отпадъчни нефтосъдържащи води от транзитно преминаващите през българо-румънския
участък на р. Дунав кораби;“
о) създават се т. 20 – 22:
„20. осигурява за нуждите на българските
речни информационни услуги пълна информация за навигационно-пътевата обстановка
в българския участък на река Дунав;
21. осъществява наблюдения на местоположението и техническото състояние на
навигационните знаци в участъка, определен
от Смесената българо-ру мънска комиси я
по поддържането и подобряването на фарватера, посредством електронна система за
наблюдение;
22. изработва и предоставя на потребителите схеми на корабоплавателния път в
критичните райони и временните зимни убежища в участъка от км 610,000 до км 374,100
на река Дунав.“
14. Създава се чл. 23а:
„Чл. 23а. Дирекция „Европейски програми,
проекти и връзки с обществеността“:
1. осъществява дейности по разработване,
изпълнение, мониторинг и отчет на проекти,
финансирани от фондове на Европейския
съюз и други международни финансови институции и програми, свързани с развитието
и поддържането на корабоплавателния път в
българския участък на р. Дунав, в качеството
си на бенефициент или партньор по тях;
2. организира и координира у частието
на агенцията в работата на международни
организации, процеси и смесени комисии за
сътрудничество в областта на поддържане на
вътрешните водни пътища;
3. координира изготвянето на позиции за
участие на агенцията в дейността на специализираните международни организации и
ги съгласува с Министерството на външните
работи;
4. разработва програми за развитие на
международното сътрудничество, води международната кореспонденция и подпомага
изпълнителния директор при организиране,
провеждане и участие на международни срещи;
5. участва в дейността на работни групи,
съвети, комисии, комитети и др. на национално, регионално и местно ниво;
6. осигурява провеждането на информационната политика на агенцията, като организира разработването и разпространението
на информационни материали, свързани с
дейността на агенцията;
7. планира и организира връзките на изпълнителния директор със средствата за масово
осведомяване, организира пресконференции,
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официални и работни срещи, семинари, дискусии и кръгли маси във връзка с дейността
на агенцията;
8. отговаря за поддържането и актуализирането на информацията, публикувана на
уебсайта на агенцията;
9. осигурява езикови преводи при провеждане на международни срещи и мероприятия
и преводи на материали.“
15. Член 27 се отменя.
16. Приложението към чл. 16, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение
към чл. 16, ал. 2
Численост на персонала в Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“ –
120 щатни бройки
Изпълнителен директор 
1
Главен секретар 
1
Обща администрация 
12
в т.ч.:
дирекция „Административно-правно
и финансово-стопанско обслужване“ 
12
Специализирана администрация 
106
в т.ч.:
дирекция „Хидрология и
хидрометеорология“ 
24
дирекция „Поддържане на
корабоплавателния път“ 
71
дирекция „Европейски програми,
проекти и връзки с обществеността“ 
11“.

§ 8. В Наредбата за предоставяне на речни
информационни услуги по вътрешните водни
пътища на Република България, приета с
Постановление № 329 на Министерския съвет
от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 3 от 2008 г.; изм. и
доп., бр. 67 от 2014 г.), се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 2 думите „за обществен транспорт
и терминали“ се заменят с „и специализирани
пристанищни обекти“.
2. В чл. 4:
а) в ал. 1, т. 4 в началото се добавя „система за управление на трафика и“;
б) в ал. 4:
аа) създава се нова т. 6:
„6. осъщест вява наблюдение на корабоплаването и координира действията на
корабите, плаващи в критичните участъци
във вътрешните водни пътища на Република
България, с оглед избягване на възникването на ситуации, които могат да доведат до
аварии, сблъскване и засядане на кораби;“
бб) досегашната т. 6 става т. 7 и в нея
думата „пълен“ се заличава;
вв) досегашната т. 7 става т. 8.
3. В чл. 5:
а) в ал. 1:
аа) точка 2 се изменя така:
„2. чрез българската речна информационна
система осъществява функциите си по:
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а) контрол за спазване на правилата за
плаване по р. Дунав, в т.ч. за избягване на
ситуации, които могат да доведат до аварии,
сблъсквания, засядане или потъване на кораб;
б) координиране на действията при операции по търсене и спасяване във вътрешните
водни пътища на Република България;
в) контрол за опазване на околната среда
от замърсяване от кораби;“
бб) т. 3 се заличава;
б) в ал. 2 думите „Морска администрация“
се заменят с „Речен надзор“.
4. В чл. 6:
а) в ал. 1, т. 2 в началото се добавя „тактическа и стратегическа“;
б) в ал. 3 думите „информационно обслужване на корабния трафик“ се заменят с „управление на корабния трафик и информационно
обслужване на корабоплаването“.
5. В чл. 7:
а) в ал. 1 накрая се добавя „и чрез системата за автоматично опознаване на корабите“;
б) алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Дейностите по ал. 1 и предоставянето
на речни информационни услуги се извършва
от основен брегови РИС център и от локални
брегови центрове (VTS центрове), изградени
и управлявани от Държавно предприятие
„Пристанищна инфраструктура“, съобразно
потребностите за обхващане на целия български участък на р. Дунав.
(3) Основен брегови РИС център за предоставяне на речни информационни услуги в
българския участък на р. Дунав е центърът
в Русе, осигурен с резервиращ център във
Варна. Локалните брегови центрове са VTS
центровете в Силистра, Свищов, Никопол,
Оряхово, Лом и Видин.“;
в) в ал. 7:
аа) д у ми те „ежедневно за времето о т
00,00 часа до 24,00 часа“ се заменят с „при
непрекъснат денонощен режим на работа“;
бб) създава се изречение второ:
„Конкретната организация на работа на
бреговите центрове се определя с акт на генералния директор на Държавно предприятие
„Пристанищна инфраструктура“.“
6. В наименованието на глава трета думите
„на корабния трафик“ се заличават.
7. В чл. 12:
а) в ал. 1, в основния текст думата „бреговия“ се заменя с „основния брегови“;
б) в ал. 4 думата „бреговия“ се заменя с
„основния брегови“, а думите „дежурните
инспектори“ се заменят с „инспекторите“.
8. В чл. 14:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Обменът на информация между съответния брегови център и плавателните съдове,
намиращи се в обслужвания от този център
район, се извършва на ултракъси вълни, на
български език и на един от официалните
езици на Дунавската комисия.“;

ВЕСТНИК

БРОЙ 33

б) създават се ал. 4 и 5:
„(4) Повиквателните сигнали на бреговите
центрове по чл. 7, ал. 3 са, както следва:
1. за основния брегови РИС център – „РИС
център – Русе“;
2. за VTS център Силистра – „Трафик – Силистра“;
3. за VTS център Свищов – „Трафик – Свищов“;
4. за VTS център Никопол – „Трафик – Никопол“;
5. за VTS център Оряхово – „Трафик – Оряхово“;
6. за V TS цент ър Лом – „Трафик център – Лом“;
7. за VTS център Видин – „Трафик – Видин“.
(5) Изпълнителна агенция „Морска администрация“ обявява и оповестява чрез „Известия
до корабоводителите“ каналите за радиообмен
на информация на ултракъси вълни и района,
обслужван от всеки VTS център (VTS район).“
9. В чл. 15:
а) в ал. 1 думите „ал. 1 и 2“ и запетаята
след тях се заличават, а думите „инспектори
на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ се заменят с „оператори в съответния
брегови център“;
б) създава се ал. 3:
„(3) Дадените от съответния брегови център
нареждания с оглед на осигуряване на без
опасното престояване или маневриране в акваторията на пристанището са задължителни
за водачите на кораби и състави от кораби.“
§ 9. Държавно предприятие „Пристанищна
инфраструктура“ поема при условията и по
реда на чл. 123 от Кодекса на труда активите
и пасивите, правата и задълженията на Изпълнителна агенция „Морска администрация“
по трудовите правоотношения с работниците
и служителите, изпълняващи функции по
денонощно наблюдение на корабоплаването
и координация на действията на корабите,
плаващи в критичните участъци във вътрешните водни пътища на Република България.
§ 10. Параграф 5 влиза в сила от 15 май
2015 г., а § 6 – от 1 юни 2015 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

на Изпълнителна агенция „Морска администрация“
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се определят дейността, структурата, организацията на работа,
функциите на административните звена и
числеността на персонала на Изпълнителна
агенция „Морска администрация“, наричана
по-нататък „Агенцията“.
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Чл. 2. (1) Агенцията е юридическо лице
на бюджетна издръжка към министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията, със седалище София и с дирекции във Варна, Бургас, Русе и Лом.
(2) Контролът върху дейността на Агенцията
се осъществява от министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията.
Чл. 3. (1) Агенцията има собствен знак,
официален печат и печат за служебни цели.
(2) Официалният печат на Агенцията е с
кръгла форма. В средата е изобразен гербът на
Република България, около който е написано:
„Република България Морска администрация“.
Официалният печат на агенцията се изработва
в 5 екземпляра.
(3) Изпълнителният директор на агенцията
със заповед утвърждава образец на печата
за служебни цели и екземплярите, в които
същият се изработва.
Чл. 4. (1) Агенцията:
1. организира и координира дейности по
осигуряване безопасността на корабоплаването в морските пространства и във вътрешните
водни пътища на Република България;
2. осигурява реалната връзка между държавата и корабите, плаващи под българско
знаме;
3. упражнява контрол за:
а) спазването на условията за безопасност
на корабоплаването спрямо корабите, плаващи
под българско или чуждо знаме;
б) предоставянето на услуги по управление
на трафика и информационното обслужване
на корабоплаването в морските пространства,
вътрешните водни пътища, каналите, пристанищата на Република България и другите,
определени по съответния ред, райони;
в) спазването на изискванията за качество
на корабните горива;
г) спазването на условията на труд и живот
на моряците;
д) изпълнението на изискванията на правото на Европейския съюз относно правата на
пътниците, пътуващи по море или по вътрешни
водни пътища, и относно отговорността на
превозвачите на пътници по море в случай
на произшествия;
4. издава „Известие до корабоводителите“
и оповестява в него измененията в навигационната обстановка и специалните временни
предписания за осигуряване безопасността
на корабоплаването по вътрешните водни
пътища на Република България;
5. упражнява държавен екологичен контрол на корабоплаването за предотвратяване
замърсяването на околната среда от кораби;
6. организира и координира търсене и
спасяване на търпящи бедствие хора, кораби
и самолети в българския морски отговорен
район за търсене и спасяване и във вътрешните водни пътища на Република България;
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7. участва в Единната спасителна система
със сили и средства при бедствия на море или
във вътрешните водни пътища на Република
България;
8. осъществява функциите на „администрация“ по смисъла на правото на Европейския
съюз (ЕС) относно рециклирането на кораби;
9. упражнява контрол за съответствие на
провежданото обучение за придобиване на правоспособност и за специална и допълнителна
подготовка на морските лица с изискванията
на националното законодателство, правото на
Европейския съюз и международните договори, по които Република България е страна;
10. организира и провежда изпити за придобиване на правоспособност от морските лица
и издава свидетелства за правоспособност на
морските лица;
11. води регистрите на корабите, на морските лица, на пристанищата и специализираните
пристанищни обекти и на пристанищните
оператори в Република България и предоставя
информация от тях;
12. следи за изпълнението на разпоредбите
по обезпечаване сигурността на:
а) корабите, плаващи под българско знаме;
б) пристанищата и пристанищните райони
в Република България;
13. контролира спазването на изискванията
за свободен достъп в пристанищата;
14. събира и предоставя на министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията:
а) информация за изпълнението на изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и на специализираните пристанищни
обекти по чл. 111а, ал. 1 и чл. 111б, ал. 1 от
Закона за морските пространства, вътрешните
водни пътища и пристанищата на Република
България (ЗМПВВППРБ);
б) информация за функционирането на
изградената в българските пристанища организация по приемане и обработване на
отпадъци – резултат от корабоплавателна
дейност, и на остатъци от корабни товари;
в) статистическа информация за дейността
на пристанищните оператори и на собствениците на пристанища и пристанищни съоръжения;
15. прави предложения до министъра на
транспорта, информационните технологии
и съобщенията за временно преустановяване или ограничаване на експлоатацията на
пристанища и за временно преустановяване
експлоатацията на специализирани пристанищни обекти;
16. контролира спазването на изискванията
за техническа безопасност на пристанищните
съоръжения, за осигуряване на здравословни
и безопасни условия на труд и за безопасно
осъществяване на товарно-разтоварните операции от квалифициран за съответния вид
работа персонал;
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17. контролира спазването на изискванията
за извършване на пристанищни дейности и
услуги;
18. подпомага министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
при програмиране на дейности и осъществяване на контрол на инвестициите при изграждането, реконструкцията и модернизацията на
транспортните коридори в областта на водния
транспорт (пристанища, морски магистрали,
вътрешни водни пътища), финансирани със
средства от държавния бюджет или със средства от заеми, гарантирани от държавата;
19. подпомага министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
при издаване на разрешения за ползване на
корабна радиостанция и при определяне на
повиквателен сигнал (знак), морски мобилен
идентификационен номер и идентификационен номер за автоматична идентификация на
предавателя от радиотелефонната служба по
вътрешните водни пътища;
20. подпомага министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
при извършване на подготвителни действия и
при провеждане на процедури за предоставяне на концесии за пристанища за обществен
транспорт с национално значение, както и при
осъществяване на контрола по изпълнението
на концесионните договори и на договорите по
§ 74, ал. 3 от преходните и заключителните
разпоредби (ПРЗ) на Закона за изменение
и допълнение на ЗМПВВППРБ (ДВ, бр. 24
от 2004 г.);
21. подпомага министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
при съгласуването на документи за отреждане
на земни и водни участъци за извършване на
строителство по крайбрежието на Черно море
и на р. Дунав, във вътрешните води и в териториалното море, както и в зоните на действие
на средствата за навигационно осигуряване,
включително на проекти на подробни устройствени планове и на инвестиционни проекти
за изграждане на нови или разширение на
съществуващи подводни линейни обекти на
техническата инфраструктура;
22. извършва анализ на заявените инвестиционни инициативи за изграждане на нови
или разширяване на съществуващи пристанища за обществен транспорт и представя на
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията и на министъра на
регионалното развитие и благоустройството
мотивирани становища по тях, включително
относно съответствието им с документите по
чл. 112а, ал. 1 ЗМПВВППРБ и възможността
за влагане на необходимите за реализирането
им публични инвестиции;
23. осъществява организационно-техническото осигуряване на дейността по разглеждане, приемане и одобряване на генералните
п ла нове на п рис та н и щата за общес т вен
транспорт;
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24. подпомага министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
при съгласуването на проекти на подробни
устройствени планове и инвестиционни проекти за изграждане на нови или разширяване
на съществуващи пристанища по чл. 107 – 109
ЗМПВВППРБ и на специализирани пристанищни обекти по чл. 111а, ал. 1 и чл. 111б,
ал. 1 ЗМПВВППРБ;
25. подпомага министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията при:
а) съгласуване на инвестиционни проекти
за изграждане на нови и за разширяване,
реконструкция или рехабилитация на съществуващи пристанища за обществен транспорт;
б) даване на съгласие при условията и по
реда на чл. 52, ал. 2 от Закона за водите за
издаване на разрешителни за ползване на
повърхностни водни обекти – части от р.
Дунав, вътрешните морски води или териториалното море;
26. поддържа система за управление на
качеството в съответствие с приложимите
международни стандарти;
27. извършва други функции, възложени є
със закон или с акт на Министерския съвет.
(2) Агенцията проучва европейския опит и
при необходимост предлага на Управителния
съвет на Фонд „Вътрешни водни пътища“ мерки по регулирането на капацитета на флота
по вътрешните водни пътища и осъществява
организационно-техническото осигуряване на
дейността на фонда.
(3) Агенцията провеж да изпит за придобиване на професионална компетентност
за превозвачи за извършване на превози на
товари по вътрешните водни пътища.
(4) Агенцията участва в работата на Международната морска организация на ООН
(ИМО), Дунавската комисия, Икономическата
комисия на ООН за Европа, в Международната организация за подвижни спътникови
далекосъобщения (ИМСО), Международната
организация на труда и на други международни
организации по въпросите на корабоплаването
и пристанищата, както и в специализираните
структури на Европейския съюз в областта на
осигуряване на безопасността и сигурността
на корабоплаването, опазването на околната
среда от замърсяване от кораби и в областта
на пристанищата, като:
1. участва в работните сесии на съответната
международна организация или специализирана структура на ЕС;
2. изготвя становища по проекти на документи;
3. осигурява изпълнението на решения и
препоръки, отнасящи се до корабоплаването
и пристанищата.
Чл. 5. (1) Агенцията осъществява функциите си по чл. 4, ал. 1 по отношение на:
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1. корабите, плаващи под знамето на Република България, независимо от собствеността
и предназначението им, с изключение на
военните и граничнополицейските кораби;
2. корабите, плаващи под чуждо знаме, когато се намират във вътрешните морски води,
териториалното море или във вътрешните
водни пътища на Република България, както
и в българско пристанище или в специализиран пристанищен обект по чл. 111а, ал. 1
и чл. 111б, ал. 1 ЗМПВВППРБ, с изключение
на военните пристанища;
3. военните и граничнополицейските кораби, когато се използват с търговска цел или
участват в операции по търсене и спасяване в
българския морски отговорен район за търсене
и спасяване и във вътрешните водни пътища
на Република България;
4. всички български пристанища и специализирани пристанищни обекти по чл. 111а,
ал. 1 и чл. 111б, ал. 1 ЗМПВВППРБ с изключение на военните;
5. корабопритежателите на кораби, плаващи
под българско знаме;
6. българските морските лица;
7. собствениците на пристанища и специализирани пристанищни обекти, пристанищните оператори, работниците и служителите
в пристанищата и лицата, които извършват
съпътстващи дейности в пристанищата за
обществен транспорт;
8. всички лица, независимо от служебното
им положение и гражданство, които извършват
дейност, свързана с търговското корабоплаване или с осъществяването на водноатракционни услуги във вътрешните морски води,
териториалното море или във вътрешните
водни пътища на Република България, или
се намират в морските пространства или
във вътрешните водни пътища на Република
България и в другите водни пространства без
контакт с морето;
9. всички органи и организации, когато
дейността им е свързана с търговското корабоплаване или с извършването на водноатракционни услуги във вътрешните морски води,
териториалното море или във вътрешните
водни пътища на Република България.
(2) Тери т ориа л ната ком пе т ен т нос т на
Агенцията се разпростира върху:
1. вътрешните морски води;
2. териториалното море;
3. българския участък на р. Дунав;
4. сухоземната крайбрежна ивица, имаща
широчина 100 метра, отчитана от линията на
най-големия отлив; там, където има селища
или височина, отстояща на по-малко от 100
метра от линията на най-големия отлив,
границите на крайбрежната ивица съвпадат
с чертите на селището от страна на морето
или с върха на височината;
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5. сухоземната крайбрежна ивица на разстояние 100 метра, мерено от линията, където водната повърхност на р. Дунав пресича
сушата на българския участък при най-ниски
водни стоежи;
6. територията на пристанищата, включително зоните по чл. 103, ал. 6 ЗМПВВППРБ
и специализираните пристанищни обекти по
чл. 111а, ал. 1 и чл. 111б, ал. 1 ЗМПВВППРБ,
с изключение на военните пристанища;
7. изключителната икономическа зона на
Република България в съответствие с Конвенцията на Организацията на обединените
нации по морско право, сключена в Монтего
Бей на 10 декември 1982 г. (ДВ, бр. 73 и 74 от
1996 г.), ратифицирана със закон (ДВ, бр. 38
от 1996 г.);
8. българския морски отговорен район за
търсене и спасяване в съответствие с Международната конвенция за търсене и спасяване
по море, 1979 г., съставена в Хамбург на
27 април 1979 г. (обн., ДВ, бр. 75 от 1999 г.;
изм., бр. 61 от 2005 г.), ратифицирана със закон
(ДВ, бр. 47 от 1999 г.);
9. реки, които се използват за корабоплаване и се вливат в Черно море.
Чл. 6. (1) Издръжката на Агенцията се
формира от бюджетни средства.
(2) Бюджетните средства включват трансфери от бюд жета на Министерството на
транспорта, информационните технологии
и съобщенията за разходи по изпълнението
на държавните функции на Агенцията и за
заплащане на необходимите за дейността
активи и услуги.
Чл. 7. Агенцията администрира приходи от:
1. таксите по чл. 103в, ал. 6 ЗМПВВППРБ;
2. дейности по предоставяне за ползване
на рейдови лодки;
3. възнаграждения за спасяване на имущество на море и река;
4. провлачване или тласкане на кораби и
други плаващи обекти;
5. предоставяне на данни от публичните
регистри, водени от Агенцията;
6. наеми от имущество;
7. други дейности и услуги, извършвани
от Агенцията.
Г л а в а

в т о р а

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Раздел I
Общи положения
Чл. 8. Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителен директор, който се
назначава от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията
съгласувано с министър-председателя.
Чл. 9. (1) Изпълнителният директор е орган
на изпълнителната власт.
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(2) Изпълнителният директор отговаря
за организацията и дейността на Агенцията.
(3) При осъществяване на своите правомощия изпълнителният директор се подпомага
от заместник изпълнителен директор.
(4) Изпълнителният директор делегира със
заповед правомощия на заместник изпълнителния директор и определя функциите му.
(5) При отсъствие на изпълнителния директор функциите му се изпълняват от заместник
изпълнителния директор, а при отсъствие и
на заместник изпълнителния директор – от
главния секретар на Агенцията.
(6) Трудовото правоотношение със заместник изпълнителния директор се сключва,
изменя и прекратява от изпълнителния директор съгласувано с министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията.
Раздел II
Правомощия на изпълнителния директор
Чл. 10. (1) Изпълнителният директор:
1. организира изпълнението на нормативните и на общите и индивидуални административни актове, издадени по въпросите,
отнасящи се до осигуряване на безопасността
и сигурността на корабоплаването, опазването
на околната среда от замърсяване от кораби
и политиката в областта на пристанищата;
2. ръководи дейностите по контрол върху
корабите, плаващи под българско знаме, в
предвидените от закона случаи;
3. ръководи дейностите по контрол върху
корабите, посещаващи български пристанища;
4. ръководи дейностите по контрол върху
безопасното корабоплаване в морските пространства и във вътрешните водни пътища на
Република България;
5. ръководи дейностите по контрол в морските пространства и във вътрешните водни
пътища на Република България по въпросите,
отнасящи се до опазване на околната среда
от замърсяване, както и до предотвратяване,
намаляване и ограничаване на замърсяването,
произтичащо от корабоплаването;
6. организира борбата с аварийните разливи
в района на Черно море, за който отговаря
Република България, и във вътрешните водни
пътища на Република България;
7. организира дейностите по търсене и
спасяване на море в българския отговорен
район за търсене и спасяване и във вътрешните водни пътища на Република България;
8. е заместник-представител в Дунавската
комисия;
9. осъществява функциите на компетентен
орган по морската сигурност, на орган за контакт по въпросите на морската сигурност и
на лице за контакти относно сигурността на
пристанищните райони по смисъла на правото на ЕС относно сигурността на корабите,
пристанищните съоръжения и пристанищата;
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10. определя и обявява:
а) списъка на морск ите пристанищни
райони и на морските пристанища, спрямо
които се прилага правото на ЕС относно сигурността на пристанищата и пристанищните
съоръжения;
б) нивата за сигурност на корабите, плаващи
под българско знаме, и на пристанищата и
пристанищните райони в Република България;
11. подпомага министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
при осъществяване на правомощията му по
чл. 7, ал. 1 от Кодекса на търговското корабоплаване (КТК);
12. осигурява участието в работата на
международните организации в областта на
корабоплаването и пристанищата, като:
а) организира изпълнението на задълженията, произтичащи от членството на Република
България в международните специализирани
организации, както и изпълнението на задълженията, произтичащи от международните
договори в областта на корабоплаването, по
които Република България е страна;
б) предлага на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
сключване, присъединяване, ратифициране,
денонсиране и изменяне на международни
договори и участие в международни организации;
13. предлага на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
мерки за привеждане на националното законодателство в областта на водния транспорт
в съответствие с правото на ЕС и с актовете
на съответните международни организации;
14. организира участието на служители
на Агенцията в работата на специализирани
структури на ЕС в областта на безопасността и
сигурността на корабоплаването и опазването
на околната среда от замърсяване от кораби
и в областта на пристанищата;
15. издава задължителни правила в съответствие с разпоредбите на КТК;
16. присвоява Уникален европейски идентификационен номер на корабите, плаващи
под българско знаме по вътрешните водни
пътища на Общността;
17. одобрява:
а) програмата на курсовете за обучение
и издава свидетелства за професиона лна
компетентност на превозвачи на товари по
вътрешните водни пътища;
б) плановете на пристанищата за приемане
и обработване на отпадъци;
в) оценките на сигурността на пристанищата и пристанищните райони;
г) плановете за сигурност на пристанищата
и пристанищните райони;
18. организира изпълнението на нормите
за подготовка и освидетелстване на морските
лица, съдържащи се в правото на Европей-
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ския съюз и в Международната конвенция за
вахтената служба и нормите за подготовка и
освидетелстване на моряците, 1978 г. (обн., ДВ,
бр. 31 от 2005 г.; попр., бр. 86 и 91 от 2009 г.;
изм., бр. 17 от 2014 г.), утвърдена с Решение
№ 192 на Бюрото на Министерския съвет от
22 декември 1981 г., както е изменена;
19. произнася се по възражения на морски
лица относно резултатите от изпити за придобиване на правоспособност, придобиване на
права, отмяна на ограничение или потвърждаване на правоспособност, както и по жалби:
а) на пътници, подадени в съответствие с
чл. 25, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1177/2010
на Европейския парламент и на Съвета от
24 ноември 2010 г. относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешни
водни пътища, и за изменение на Регламент
(ЕО) № 2006/2004 (ОВ, L 334 от 2010 г.);
б) на морски лица, подадени в съответствие
с правилата на Морската трудова конвенция,
2006 г., на Международната организация на
труда, приета в Женева през февруари 2006 г.
(ДВ, бр. 76 от 2013 г.), ратифицирана със закон
(ДВ, бр. 42 от 2009 г.), относно нарушения на
изискванията на конвенцията за условията на
труд и живот на борда на кораба;
в) на собственици на пристанища или на
специализирани пристанищни обекти, както
и на пристанищни оператори срещу издадени
от директорите на териториалните дирекции
задължителни предписания по Наредба № 9
за изискванията за експлоатационна годност
на пристанищата и специализираните пристанищни обекти от 2013 г. (ДВ, бр. 96 от 2013 г.);
20. предлага на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията да издаде или да откаже издаване на
удостоверение за експлоатационна годност
на пристанище, пристанищен терминал или
специализиран пристанищен обект по чл. 111а,
ал. 1 или чл. 111б, ал. 1 ЗМПВВППРБ, както и да постанови или отмени постановено
временно ограничаване или преустановяване
на експлоатацията на пристанище или специализиран пристанищен обект;
21. издава заповеди за вписване или за
отказ от вписване на пристанище или на
специализиран пристанищен обект в регистъра по чл. 92, ал. 4 ЗМПВВППРБ, както и
заповеди за вписване или за отказ от вписване
на пристанищни оператори в регистъра по
чл. 117, ал. 4 ЗМПВВППРБ;
22. представя на Европейската комисия
доклад за показателите на Република България като държава на знамето, в случай
че Република България фигурира в черния
списък или фигурира за две последователни години в сивия списък, публикувани в
най-скорошния годишен доклад на Парижкия
меморандум за разбирателство за държавния
пристанищен контрол, подписан в Париж
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на 26 януари 1982 г.; докладът установява и
анализира главните причини за липсата на
съответствие, които са довели до задържанията
и неизправностите, послужили като основание
за включването в черния или в сивия списък;
докладът се представя не по-късно от четири месеца след публикуването на доклада на
Парижкия меморандум за разбирателство за
държавния пристанищен контрол;
23. подпомага министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
във връзка с изготвянето и представянето
на Европейската комисия на информация
или доклади в изпълнение на изисквания на
правото на ЕС в областта на пристанищата,
осигуряване на безопасността и сигурността
на корабоплаването и опазване на околната
среда от замърсяване от кораби;
24. определя структурата на звената, утвърждава длъжностното разписание на Агенцията и поименното разписание на длъжности
те в Агенцията;
25. осигурява изграждането, функционирането и развитието на елементите на системата за финансово управление и контрол
на Агенцията;
26. е орган по назначаването на държавните
служители в агенцията;
27. сключва, изменя и прекратява трудовите
договори на служителите в Агенцията;
28. взема решение за провеждане на процедури и възлага обществени поръчки;
29. сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на Агенцията;
30. ръководи, организира и контролира
изпълнението на дейностите на Агенцията,
свързани с отбранително-мобилизационната
подготовка и защитата при бедствия, в т.ч.
защитата на критичната инфраструктура;
31. организира издаването на периодични
и информационни бюлетини и справки.
(2) Изпълнителният директор определя:
1. служителите в дирекциите от специализираната администрация, на които се възлагат
инспекторски функции за осъществяване на
контрола, предвиден в КТК и в ЗМПВВППРБ;
2. длъжностните лица в Изпълнителна агенция „Морска администрация“, които могат да
налагат глоба с фиш или да съставят актове
за установяване на административни нарушения на разпоредбите на КТК, ЗМПВВППРБ и
подзаконовите актове по тяхното прилагане.
Чл. 11. В изпълнение на своите правомощия
изпълнителният директор издава индивидуални административни актове.
Чл. 12. (1) Изпълнителният директор отговаря за своевременното събиране на приходите
и за целесъобразното и законосъобразното
разходване на бюджетните средства.
(2) Изпълнителният директор представя на
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията ежегоден доклад
за дейността на Агенцията.
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Чл. 13. Изпълнителният директор осъществява своите правомощия в сътрудничество с
органите на изпълнителната власт за изпълнение на единната държавна политика.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ
НА РАБОТАТА НА АГЕНЦИЯТА
Раздел I
Структура
Чл. 14. (1) Агенцията е организирана в
дирекции от общата и специализираната администрация, които подпомагат изпълнителния
директор при осъществяване на правомощията
му, осигуряват технически дейността му и
извършват дейности по административното
обслужване на физическите и юридическите
лица.
(2) Общата численост на персона ла в
Агенцията е 263 щатни бройки, разпределени
съгласно приложението.
(3) Структурата на звената в Агенцията и
длъжностното разписание се утвърждават от
изпълнителния директор по предложение на
главния секретар в рамките на утвърдената
численост.
Чл. 15. (1) Административното ръководство на Агенцията се осъществява от главен
секретар.
(2) Главният секретар:
1. организира дейността на Агенцията;
2. координира оперативното изпълнение
на общите задачи, възложени на общата и
специализираната администрация;
3. подготвя ежегодния доклад на изпълнителния директор за дейността на Агенцията;
4. организира подготовката на проекта на
бюджет на Агенцията;
5. утвърждава длъжностните характеристики на работещите в Агенцията;
6. създава условия за нормалната и ефективна работа в Агенцията и осъществява контрол
по изпълнението на възложените задачи.
(3) При отсъствие на главния секретар
неговите функции се изпълняват от директор
на дирекция, определен от изпълнителния
директор.
Раздел II
Обща администрация
Чл. 16. (1) Общата администрация изпълнява функции по техническото осигуряване
на дейността на изпълнителния директор и
на специализираната администрация относно:
1. финансовата отчетност, управление и
контрол;
2. човешките ресурси;
3. деловодното обслужване;
4. управлението на собствеността;
5. информационното обслужване;
6. безопасните и здравословни условия
на труд;
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7. отбранително-мобилизационната подготовка и противопожарната охрана на Агенцията;
8. поддържането на система за управление
на качеството в съответствие с приложимите
международни стандарти.
(2) Общата администрация осигурява дейностите по административното обслужване
на физически и юридически лица.
(3) Общата администрация осъществява
методическо ръководство и координация по
отношение на използването на информационните системи, които обслужват водените от
специализираната администрация регистри.
Чл. 17. (1) Общата администрация е организирана в дирекция „Административно-правно
и финансово-счетоводно обслужване“.
(2) Дирекцията по ал. 1:
1. координира процеса по отчитане на системата за финансово управление и контрол
в Агенцията;
2. изготвя проекта на бюджет на Агенцията;
3. изготвя счетоводните отчети и следи за
правилното разходване на средствата съгласно
утвърдения бюджет;
4. подпомага изпълнителния директор в
управлението на финансовите ресурси на
Агенцията, като осъществява проверки преди
вземане на решения за поемане на задължения
или за извършване на разходи;
5. организира работата във връзка с осъществяването на правомощията на изпълнителния директор по Закона за обществените
поръчки;
6. организира и участва в годишната инвентаризация;
7. изготвя, оформя и съхранява трудовите и служебните досиета на служителите в
Агенцията и ги поддържа в съответствие с
изискванията на Кодекса на труда, Закона за
държавния служител и подзаконовите актове
по тяхното прилагане;
8. изпълнява нормативните изисквания по
заплащането на труда и изготвя длъжностното
и поименното щатно разписание на Агенцията;
9. организира подготовката и провеждането
на конкурсите за държавни служители;
10. организира и контролира административното обслужване;
11. оказва правно съдействие на ръководството на Агенцията за законосъобразното
изпълнение на нейните функции;
12. разработва и предлага решения на
правни проблеми, свързани с дейността на
Агенцията;
13. осъществява процесуалното представителство на Агенцията;
14. изготвя договори във връзка с дейността на Агенцията и осъществява контрол по
изпълнението на сключените договори;
15. участва в разработването на проекти
на нормативни актове;
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16. организира и осъществява деловодната
дейност на Агенцията, в т.ч. деловодната обработка на документите посредством автоматизирана информационна система, текущото им
съхраняване и съхраняването и използването
на учрежденския архив;
17. организира и контролира ползването
и стопанисването на недвижимите имоти и
движимите вещи, предоставени за управление
на Агенцията;
18. организира функционирането и поддържа информационната инфраструктура на
Агенцията – локални мрежи, комуникационно
оборудване, компютърна техника, софтуер и
интернет страницата на Агенцията;
19. осъществява материално-техническото
снабдяване на Агенцията с оборудване, резервни части и консумативи, като планира,
осигурява и контролира финансовото обезпечаване на дирекциите от специализираната
администрация;
20. организира и координира дейността
по спазване на нормите за безопасни и здравословни условия на труд в Агенцията и за
превенция на риска;
21. организира и координира изпълнението на дейностите на Агенцията, свързани с
отбранително-мобилизационната подготовка
и защитата при бедствия;
22. осъществява производствата по предложения и сигнали, постъпили по реда на
глава осма от Административнопроцесуалния
кодекс, включително отговаря за тяхното
регистриране и обработване, разглеждането
им в законоустановените срокове и уведомяването на лицата за взетите решения и
предприетите мерки;
23. поддържа и развива системата за управление на качеството в Агенцията в съответствие с приложимите национални, европейски
и международни стандарти;
24. организира и координира провеждането
на независима оценка на системата по т. 23;
25. поддържа и развива системата за информационна сигурност в Агенцията;
26. извършва други дейности, произтичащи от разпорежданията на изпълнителния
директор.
Раздел III
Специализирана администрация
Чл. 18. (1) Специализираната администрация подпомага изпълнителния директор при
изпълнението на правомощията му.
(2) Специализираната администрация е
структурирана в 6 дирекции и една главна
дирекция.
(3) Дирекциите по чл. 20, чл. 21, ал. 1 и
чл. 23, ал. 1 поддържат изнесени работни
места, когато това е необходимо с оглед осъществяване на функциите им. Откриването
и закриването на изнесените работни места
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се извършва от изпълнителния директор по
предложение на директора на съответната
дирекция.
Чл. 19. Дирекция „Международни и национални регулации на корабоплаването“:
1. организира и координира участието на
Агенцията в дейността на международните
организации и специализираните структури
на ЕС в областта на осигуряване безопасността и сигурността на корабоплаването и
опазването на околната среда от замърсяване
от кораби, като:
а) осъществява връзките на Агенцията с
международните организации и специализираните структури на ЕС;
б) координира изготвянето на позиции за
участие на Агенцията в работата на специализираните международни организации и
подготвя изпращането им за утвърждаване от
Министерството на външните работи;
в) методически подпомага дирекциите по
чл. 21, ал. 1 и Главна дирекция „Аварийноспасителна дейност“ при прилагане правото
на ЕС и международните договори, по които
Република България е страна, в областта на
корабоплаването;
г) разработва проекти на международни
договори и прави предложения до министъра
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията за сключване, присъединяване,
ратифициране, денонсиране и изменяне на
международни договори в областта на безопасността и сигурността на корабоплаването
и опазването на околната среда от замърсяване от кораби и за членство и участие в
специализирани международни организации
и инициативи;
д) осъществява дейността по изготвяне на
проекти на нормативни актове за въвеждане
в националното законодателство на изискванията на правото на ЕС и на международните
договори, по които Република България е
страна, в областта на осигуряване безопасността и сигурността на корабоплаването и
опазването на околната среда от замърсяване
от кораби;
2. води международната кореспонденция
и подпомага изпълнителния директор при
организирането и провеждането на международни срещи;
3. координира и осъществява двустранното
сътрудничество и връзки на Агенцията;
4. подпомага изпълнителния директор при
изготвянето на доклада по чл. 10, ал. 1, т. 22;
5. разглежда и подготвя проектите на актове
на изпълнителния директор на Агенцията по
постъпили жалби от:
а) морски лица относно нарушения на изискванията на Морската трудова конвенция,
2006 г., на Международната организация на
труда за условията на труд и живот на борда
на кораба;
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б) п ът н и ц и, пода ден и в с ъо т ве т с т вие
с ч л. 25, пара г раф 3 о т Регламен т (ЕС)
№ 1177/2010 на Европейския парламент и на
Съвета от 24 ноември 2010 г. относно правата на пътниците, пътуващи по море или по
вътрешни водни пътища, и за изменение на
Регламент (ЕО) № 2006/2004, когато имат за
предмет действие или бездействие на превозвач или на лице, на което той е поверил
изпълнението на някое от задълженията си
по регламента;
6. методически подпомага дейността на
дирекциите по чл. 21, ал. 1 при изпълнение на
задълженията в областта на квалификацията
на морските лица, контрола върху безопасността и сигурността на корабоплаването и
опазването на околната среда от замърсяване
от кораби, произтичащи от членството на Република България в ЕС и в специализираните
международни организации;
7. извършва постоянно наблюдение и анализ
на дейността на организации, упълномощени
да извършват прегледи и проверки от името
на Агенцията, и при необходимост предлага
коригиращи действия;
8. организационно и технически осигурява
дейността на Фонд „Вътрешни водни пътища“;
9. поддържа в актуален вид базата данни
по чл. 372а, ал. 1 КТК и отговаря за своевременното публикуване на информацията на
интернет страницата на Агенцията;
10. осъществява дейността по подпомагане
на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията във връзка с
изготвянето и представянето на Европейската
комисия на информация и доклади относно
прилагане на правото на ЕС в областта на
сигурността и безопасността на корабоплаването, опазването на околната среда от замърсяване от кораби и нормите за подготовка и
освидетелстване на морските лица.
Чл. 20. Дирекция „Пристанища и пристанищни услуги“:
1. координира дейността на съответните
структурни звена в дирекциите по чл. 21,
ал. 1 за изпълнение на произтичащите от
членството на Република България в ЕС и в
специализираните международни организации задължения в областта на пристанищата;
2. изготвя проекти на нормативни актове
за въвеждане в националното законодателство на изискванията на правото на ЕС и
на международните договори, по които Република България е страна, в областта на
пристанищата;
3. организира и координира участието на
Агенцията в дейността на международните
организации и специализираните структури
на ЕС в областта на пристанищата, като:
а) осъществява връзките на Агенцията със
съответните международни организации и
специализирани структури на ЕС;
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б) координира изготвянето на позиции
за у час т ие на А г ен ц и я та в рабо тата на
международните организации в областта на
пристанищата и подготвя изпращането им за
утвърждаване от Министерството на външните работи;
в) организира и координира дейността по
изпълнението на решенията и препоръките
на международните организации и специализираните структури на ЕС, отнасящи се до
пристанищата;
г) подготвя мотивирани предложения до
министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за членство
и участие в специализирани международни
организации и инициативи в областта на
интегрираната морска политика, морското
пространствено планиране и пристанищата;
4. анализира постъпилите заявления на
инвестиционни инициативи за изграждане
на нови или разширяване на съществуващи
пристанища за обществен транспорт и изготвя мотивирани становища относно съответствието им с документите по чл. 112а, ал. 1
ЗМПВВППРБ, както и относно възможността
за влагане на необходимите за реализацията
им публични инвестиции;
5. организационно и технически осигурява
дейността по разглеждане, приемане и одобряване на генералните планове на пристанищата
за обществен транспорт;
6. изготвя мотивирани становища до министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията по проекти на:
а) подробни устройствени планове, с които
се прави отреждане на земни и водни участъци
за строителство, както и на документацията за
извършване на строителство по крайбрежието
на Черно море и на р. Дунав, във вътрешните
морски води и в териториалното море, както и в зоните на действие на средствата за
навигационно осигуряване, включително на
проекти на подробни устройствени планове
и на инвестиционни проекти за изграждане
на нови или разширяване, реконструкция или
рехабилитация на съществуващи подводни линейни обекти на техническата инфраструктура;
б) подробни устройствени планове и инвестиционни проекти за изграждане на нови или
разширяване на съществуващи пристанища
по чл. 107 – 109 ЗМПВВППРБ и специализирани пристанищни обекти по чл. 111а, ал. 1
и чл. 111б, ал. 1 ЗМПВВППРБ;
в) инвестиционни проекти за реконструкция
или рехабилитация на цяло или на част от
съществуващо пристанище или специализиран
пристанищен обект;
7. изготвя мотивирани становища до министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията относно даването
на съгласие по чл. 52, ал. 2 от Закона за водите за издаване на разрешителни за полз-
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ване на повърхностни водни обекти – части
от р. Дунав, вътрешните морски води или
териториалното море;
8. методически подпомага съответните
структурни звена в дирекциите по чл. 21,
ал. 1 при осъществяване на дейността им по:
а) контрол за изпълнението на изискванията
за експлоатационна годност на пристанищата и
на специализираните пристанищни обекти по
чл. 111а, ал. 1 и чл. 111б, ал. 1 ЗМПВВППРБ
и за извършване на пристанищни дейности
и услуги;
б) контрол по отношение на спазването
на изискванията за свободен достъп в пристанищата;
в) контрол по отношение на прилагането
на плановете за сигурност на пристанищата
и пристанищните райони;
г) регистрация на пристанища, специализирани пристанищни обекти и пристанищни
оператори;
9. разглежда постъпилите жалби срещу
издадени задължителни предписания по Наредба № 9 за изискванията за експлоатационна
годност на пристанищата и специализираните
пристанищни обекти от 2013 г. и подготвя
проектите на актове на изпълнителния директор на Агенцията по тях;
10. разглежда и подготвя проектите на
актове на изпълнителния директор на Агенцията по постъпили жалби от пътници, подадени в съответствие с чл. 25, параграф 3 от
Регламент (ЕС) № 1177/2010 на Европейския
парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г.
относно правата на пътниците, пътуващи по
море или по вътрешни водни пътища, и за
изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004,
когато имат за предмет действие или бездействие на пристанищен оператор или на
лице, на което той е поверил изпълнението
на някое от задълженията си по регламента;
11. изготвя мотивирани становища до изпълнителния директор за одобряване на оценките
на сигурността и на плановете за сигурност
на пристанищата и на пристанищните райони;
12. подпомага изпълнителния директор при:
а) определяне на списъка на морските
пристанищни райони и на морските пристанища, спрямо които се прилага правото на
ЕС относно сигурността на пристанищата и
пристанищните съоръжения, и отговаря за
неговото оповестяване и поддържане в актуално състояние;
б) определяне и обявяване нивата на сигурност на пристанищата и пристанищните
райони;
в) осъществяване на производствата по
упълномощаване на признати организации
по сигурността да извършват дейности по
сигурността на пристанищата и пристанищните райони и по отмяна на извършеното
признаване;
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г) осъществяване на функциите му на
компетентен орган по морската сигурност, на
орган за контакт по въпросите на морската
сигурност и на лице за контакти относно сигурността на пристанищните райони;
д) изготвянето и предоставянето на Международната морска организация, на Европейската комисия и на държавите – членки на
ЕС, на информация, свързана с прилагането
на мерки за постигане на сигурността на
пристанищата;
13. извършва оценка за съответствие на
дейността на признати организации по сиг у рнос т та, у п ъ л номощен и да извърш ват
дейности по сигурността на пристанища или
пристанищни райони, с изискванията за осигуряване на сигурността на пристанищата и
пристанищните райони;
14. осъществява дейността по подпомагане на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията при
извършване на:
а) подготвителни действия и при провеждане на процедури за предоставяне на концесии за пристанища за обществен транспорт с
национално значение;
б) контрол върху изпълнението на концесионните договори и на договорите по § 74, ал. 3
от преходните и заключителните разпоредби
(ПЗР) на Закона за изменение и допълнение
на ЗМПВВППРБ (ДВ, бр. 24 от 2004 г.);
15. осъществява дейността по подпомагане
на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията във връзка с
изготвянето и представянето на Европейската
комисия на информацията и докладите по
чл. 10, ал. 1, т. 23.
Чл. 21. (1) Агенцията осъществява териториалната си компетентност в областта на
пристанищата, осигуряване на безопасността и
сигурността на корабоплаването и опазването
на околната среда от замърсяване от кораби
чрез дирекции, както следва:
1. дирекция „Морска администрация – Вар
на“ с район, заключен между географския
паралел от точката на сухоземната българорумънска граница и този на нос Емине;
2. дирекция „Морска администрация – Бургас“ с район, заключен между географския
паралел от точката на нос Емине и този на
българо-турската граница;
3. дирекция „Речен надзор – Русе“ с район,
определен от километър 374,100 (българорумънската граница) до километър 645 от
българския участък на р. Дунав;
4. дирекция „Речен надзор – Лом“ с район,
определен от километър 645 до километър
845,650 (българо-сръбската граница) от българския участък на р. Дунав.
(2) Дирекциите по ал. 1 изпълняват функциите на инспекторат по смисъла на КТК и
международните договори в областта на ко-

С Т Р.

62

ДЪРЖАВЕН

рабоплаването, по които Република България
е страна, ратифицирани и влезли в сила по
предвидения от закона ред.
Чл. 22. (1) В рамките на териториалната
си компетентност дирекциите по чл. 21, ал. 1:
1. водят регистрите на корабите, плаващи
под българско знаме, на морските лица, на
пристанищата и на специализираните пристанищни обекти и на пристанищните оператори в Република България и предоставят
информация от тях;
2. извършват прегледи на кораби и корабопритежатели за съответствие с изискванията
на националното законодателство, правото
на ЕС и международните договори, по които
Република България е страна;
3. издават документи на корабите, плаващи под българско знаме, на основание на
националното законодателство, правото на
ЕС и международните договори, по които
Република България е страна, а при поискване
или оторизиране от чужди администрации
издават документи и на кораби, плаващи под
тяхно знаме;
4. осъществяват държавен пристанищен
контрол спрямо корабите, плаващи под чуждо знаме, в съответствие с изискванията на
националното законодателство, вторичното
право на ЕС и международните договори, по
които Република България е страна;
5. осъществяват контрол за изпълнението
на изискванията на Морската трудова конвенция относно условията на труд и живот
на борда на кораба;
6. извършват въз основа на оценка на риска контрол върху безопасността на всички
кораби, подлежащи на държавен контрол в
пристанищата и рейдовете;
7. контролират спазването на изискванията
за наличие на застраховка за морски искове
на кораби, плаващи под българско или чуждо
знаме;
8. осъществяват държавен екологичен контрол на корабите, посещаващи или опериращи
в българските пристанища, за предотвратяване
замърсяването на морската и речната околна
среда от кораби;
9. осъществяват необходимите действия по
налагане на обезпечителните мерки „забрана
за отплаване на кораб“ и „арест на кораб“ по
отношение на кораби, плаващи под българско
или чуждо знаме, в случаите, при условията
и по реда на ККТК;
10. осъществяват контрол върху лицата,
отговорни за корабите, в съответствие с
изискванията на Международния кодекс за
управление на безопасната експлоатация на
кораби и предотвратяване на замърсяването
ISM Code (ДВ, бр. 58 от 1995 г.);
11. упражняват контрол по отношение на
предоставянето на услуги по управление на
трафика и информационното обслужване на
корабоплаването в морските пространства,
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вътрешните водни пътища, каналите, акваториите на пристанищата на Република България и
другите, определени по съответния ред, райони;
12. у пра ж н яват конт рол върх у всичк и
лица, осъществяващи дейност в областта на
корабоплаването;
13. изготвят проектите на национални стандарти за обучение, квалификация, специална
и допълнителна подготовка на морските лица
и ги предлагат за одобряване от изпълнителния директор;
14. извършват проверка на изготвените от
учебните заведения и центровете за обучение
и квалификация на морските лица програми
за обучение на морски лица относно съответствието им с изискванията на актовете
от вът решното и меж д у народното право
и одобрените национални стандарти и ги
предлагат за одобряване от изпълнителния
директор;
15. упражняват контрол за съответствие на
провежданото обучение за придобиване на правоспособност и за специална и допълнителна
подготовка на морските лица с изискванията
на националното законодателство, правото
на ЕС и международните договори, по които
Република България е страна;
16. организационно и технически осигуряват
провеждането на изпити за придобиване на
правоспособности от морските лица, включително, като поддържат в актуално състояние
базата данни с въпроси;
17. извършват дейностите по издаване
на моряшки (съответно служебни) книжки,
свидетелства за правоспособност, справки и
други документи на морските лица;
18. извършват необходимите подготвителни
действия за издаване на моряшки паспорти;
19. подпомагат със сили и средства Главна
дирекция „Аварийно-спасителна дейност“ при
провеждане на операции по търсене и спасяване на човешки живот в българския морски
отговорен район за търсене и спасяване и
във вътрешните водни пътища на Република
България, както и при оказване на помощ на
търпящи бедствие кораби и самолети;
20. подпомагат изпълнителния директор
при определяне на нивата на сигурност на
корабите, плаващи под българско знаме;
21. осъществяват дейностите, свързани с
установяване на опасност, обозначаване, съгласуване на планове за вадене или изтегляне,
както и всички други действия, предвидени в
действащото законодателство по отношение
на потънало имущество;
22. осъществяват контрол спрямо превозвачите по договор за превоз на пътници и
спрямо пристанищните оператори, предоставящи пристанищни услуги по чл. 116, ал. 2, т. 3
ЗМПВВППРБ, за изпълнение на задълженията
им, произтичащи от правото на ЕС относно
правата на пътниците, пътуващи по море или
по вътрешни водни пътища;
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23. събират информация за изпълнението
на изискванията за експлоатационна годност
на пристанищата и специализираните пристанищни обекти по чл. 111а, ал. 1 и чл. 111б,
ал. 1 ЗМПВВППРБ, като:
а) извършват всички подготвителни действия, включително проверки на експлоатационната годност, за издаване на удостоверения
за експлоатационна годност на пристанища,
пристанищни терминали и специализирани
пристанищни обекти;
б) осъществяват планови, текущи и целеви
проверки на експлоатационната годност;
в) контролират спазването на изискванията
за техническа безопасност на пристанищните
съоръжения, за осигуряване на здравословни
и безопасни условия на труд и за безопасно
осъществяване на товаро-разтоварните операции от квалифициран за съответния вид
работа персонал;
г) установяват наличието на основания за
временно преустановяване или ограничаване на експлоатацията на пристанище или за
временно преустановяване експлоатацията на
специализиран пристанищен обект;
24. контролират спазването на изискванията
за извършване на пристанищни дейности и
услуги, включително съответствието на извършваните пристанищни дейности и услуги
с вписаните в регистъра на пристанищата и
специализираните пристанищни обекти, в
регистъра на пристанищните оператори и в
удостоверенията за експлоатационна годност;
25. осъществяват контрол за спазване на
изискванията за свободен достъп в пристанищата;
26. представят на изпълнителния директор
мотивирани становища за одобряване на плановете за приемане и обработване на отпадъци
и осъществяват контрол за изпълнението им;
27. осъществяват контрол за изпълнението
на мерките, предвидени в плановете за сигурност на пристанищата и на пристанищните
райони, както и в правилата за сигурност
на пристанищата, за които се прилага глава
осма от Наредбата за условията и реда за
постигане сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони, приета с
Постановление № 374 на Министерския съвет
от 2014 г. (ДВ, бр. 99 от 2014 г.);
28. осъществяват контрол за изпълнението
на мерките, предвидени в плановете за защита
при бедствия на пристанищните оператори;
29. събират, обработват, обобщават, анализират и съхраняват статистическа информация
за дейността на пристанищните оператори и
собствениците на пристанища и пристанищни
съоръжения в съответствие с изискванията
на чл. 94 ЗМПВВППРБ;
30. извършват всички подготвителни действия във връзка с постановяването на вписване
или отказ от вписване на пристанище или

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 3

специализиран пристанищен обект в регистъра по чл. 92, ал. 4 ЗМПВВППРБ, както и за
вписване или за отказ от вписване на пристанищни оператори в регистъра по чл. 117,
ал. 4 ЗМПВВППРБ;
31. изработват мотивирани експертни становища по проекти на генерални планове на
пристанища за обществен транспорт;
32. участват в изработването на становища по:
а) инвестиционни проекти за изграждане
на нови, разширяване, реконструкция или
рехабилитация на съществуващи пристанища
за обществен транспорт;
б) проекти на подробни устройствени планове и инвестиционни проекти за изграждане
на нови или разширяване на съществуващи
по чл. 107 – 109 ЗМПВВППРБ и на специализирани пристанищни обекти по чл. 111а,
ал. 1 и чл. 111б, ал. 1 ЗМПВВППРБ;
в) документи за отреждане на земни и водни
участъци за извършване на строителство по
крайбрежието на Черно море и на р. Дунав,
във вътрешните води и в териториалното
море, както и в зоните на действие на средствата за навигационно осигуряване, в т. ч. на
проекти на подробни устройствени планове
и на инвестиционни проекти за изграждане
на нови или разширяване на съществуващи
подводни линейни обекти на техническата
инфраструктура;
г) заявления за даване на съгласие при
условията и по реда на чл. 52, ал. 2 от Зако
на за водите за издаване на разрешителни
за ползване на водни обекти – части от р.
Дунав, вътрешните морски води или териториалното море;
33. участват в дейността по контрол на
изпълнението на концесионните договори и
на договорите по § 74, ал. 3 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на ЗМПВВППРБ
(ДВ, бр. 24 от 2004 г.);
34. следят за своевременното и точното заплащане на таксите по чл. 103в, ал. 6
ЗМПВВППРБ;
35. осъществяват контрол върху дейността
по предоставяне на водноатракционни услуги
с плавателни средства за спорт, туризъм и
развлечение.
(2) Дирекциите по чл. 21, ал. 1, т. 1 и 2
осъществяват в рамките на териториалната
си компетентност функциите на „администрация“ по смисъла на правото на ЕС относно
рециклирането на кораби.
(3) Дирекциите по чл. 21, ал. 1, т. 3 и 4:
1. осъществяват контрол за изпълнението
на мерките по регулиране на капацитета на
флота;
2. организационно и технически осигуряват
провеждането на изпити за придобиване на
професионална компетентност на превозвачи
на товари по вътрешните водни пътища;
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3. разследват произшествията с кораби,
плаващи по вътрешните водни пътища на
Република България.
Чл. 23. (1) Агенцията осъществява дейностите по търсене и спасяване в българския
морски отговорен район за търсене и спасяване
и във вътрешните водни пътища на Република
България чрез Главна дирекция „Аварийноспасителна дейност“ с местонахождение във
Варна и с териториални звена в Бургас и Русе.
(2) Главна дирекция „Аварийно-спасителна
дейност“:
1. подпомага изпълнителния директор при
изпълнение на задълженията на Република
България по Международната конвенция за
търсене и спасяване по море, 1979 г.;
2. поддържа при денонощен режим на работа
сили и средства за координиране и провеждане на операции по търсене и спасяване на
човешки живот и за оказване на помощ на
търпящи бедствие кораби и самолети в българския морски отговорен район за търсене
и спасяване и във вътрешните водни пътища
на Република България;
3. поддържа денонощно дежурство за приемане на сигнали за:
а) бедствие на море и във вътрешните водни
пътища на Република България, включително
от системата за спешни повиквания с единен
европейски номер 112;
б) замърсявания на морето, получени чрез
Европейската система CleanSeaNet за сателитен мониторинг на нефтеното замърсяване и
идентифициране на корабите замърсители;
в) безопаснос т та на кораб оп ла ва не т о
ч ре з сис т емата SafeSeaNet – Европейск а
платформа за обмен на морска информация
между морските администрации на държавите – членки на ЕС;
4. организира изготвянето на национален
план за търсене и спасяване на човешки живот в българския морски отговорен район за
търсене и спасяване и на процедури за оперативно взаимодействие с Военноморските сили
и с останалите съставни части на Единната
спасителна система;
5. организира изготвянето на национален
план за борба с нефтени разливи, както и на
областни планове за борба с нефтени разливи;
6. участва в изготвянето на областните
планове за защита при бедствия на областите,
чиято територия включва части от крайбрежието на Черно море или р. Дунав;
7. подпомага областните управители на
областите, чиято територия включва части от
крайбрежието на Черно море или р. Дунав,
при прилагане на мерките, предвидени в съответния областен план за защита при бедствия;
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8. осъществява оперативното взаимодействие с областните управители, Военноморските
сили и останалите съставни части на Единната
спасителна система;
9. осъществява регистрацията на аварийни
радиобуйове, монтирани на кораби, плаващи
под българско знаме, и работещи на честота
406 MHz, в регистрационната база данни за
аварийните радиобуйове на Международната
спътникова система за търсене и спасяване
Cospas-Sarsat.
Раздел IV
Организация на работата
Чл. 24. (1) Непосредственото ръководство на
Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност“ се осъществява от главен директор, а на
дирекциите – от техните директори. Главният
директор и директорите носят отговорност за
точното и срочното изпълнение на конкретните
задачи при осъществяване на функциите им.
(2) Служителите на ръководни длъжности
по ал. 1:
1. дават задължителни указания в рамките на своите правомощия за осигуряване на
изпълнението на актовете на министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията и на изпълнителния директор
на Агенцията;
2. разпределят работата и задълженията
меж ду сл у ж ителите в дирек ци ята, която
ръководят;
3. изготвят предложения до изпълнителния
директор относно подбора и разпределението
на кадрите, повишаването на квалификацията,
поощряването на служителите и налагането
на наказания;
4. организират, планират, ръководят, контролират и отчитат изпълнението на задачите,
възложени на дирекцията, която ръководят;
5. подписват и насочват материали, подготвени по въпроси, включени във функциите
на ръководените от тях дирекции;
6. докладват на изпълнителния директор,
на заместник изпълнителния директор и на
главния секретар по въпроси, свързани с
функциите на ръководените от тях дирекции;
7. изготвят ежегодно отчет за дейността
на ръководените от тях дирекции и правят
предложения за конкретни мерки за подобряване на дейността;
8. правят предложения за назначаване, преназначаване или освобождаване от длъжност
на служители в дирекцията, която ръководят;
9. правят предложения за повишаване на
квалификацията и повишаване в длъжност на
служителите от дирекцията, която ръководят;
10. осигуряват взаимодействието с другите
звена в Агенцията в съответствие с установените организационни връзки и разпределението
на дейностите между тях.
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(3) При отсъствие главният директор, съответно директорът на дирекция, се замества
от друг служител, определен със заповед на
изпълнителния директор за всеки конкретен
случай.
Чл. 25. (1) Главният директор на Главна
дирекция „Аварийно-спасителна дейност“
ръководи планирането и осъществяването на
конкретните операции по:
1. търсене и спасяване в българския морски отговорен район за търсене и спасяване и
във вътрешните водни пътища на Република
България;
2. оказване на помощ на търпящи бедствие
кораби и самолети в българск и я морск и
отговорен район за търсене и спасяване и
във вътрешните водни пътища на Република
България, с изключение на акваториите на
пристанищата;
3. борба с нефтени разливи във вътрешните
морски води, териториалното море и вътрешните водни пътища на Република България, с
изключение на акваториите на пристанищата.
(2) Главният директор на Главна дирекция
„Аварийно-спасителна дейност“ координира
действията на Изпълнителна агенция „Морска администрация, Военноморските сили
и останалите съставни части на Единната
спасителна система с оглед мобилизиране на
необходимите за провеждане на конкретната
операция по ал. 1 сили и средства и ръководи
участващите в операцията сили и средства.
Чл. 26. (1) Директорите на дирекциите
по чл. 21, ал. 1 осъществяват функциите на
капитан на пристанище, включително:
1. постановяват задържане, забрана за
отплаване или арест на кораби, както и задържане на товари при условията и по реда
на КТК и ЗМПВВППРБ;
2. постановяват изместване на негодни за
плаване кораби, както и на кораби, по отношение на които е постановено задържане,
забрана за отплаване или арест;
3. издават разпореждания, с които обявяват
безопасното газене и максималната разрешена
височина над водолинията (еърдрафт) на корабите при преминаването им през плавателни
канали и в акваториите на пристанищата, в
акваториите, в които са разположени пристани
по чл. 111а, ал. 2 или по чл. 111б, ал. 2 или
ал. 3 ЗМПВВППРБ, както и в акваториите
на местата за укритие на риболовни кораби
и на зимовниците;
4. разпореждат извършването на измервания
на дълбочините в акваториите на пристанищата, в акваториите, в които са разположени
пристани по чл. 111а, ал. 2 или по чл. 111б,
ал. 2 или 3 ЗМПВВППРБ, както и в акваториите на местата за укритие на риболовни
кораби и на зимовниците;
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5. одобряват схемите за обвързване на
п ла ва щ и х и д ро т ех н и ческ и п рис та н и щ н и
съоръжения;
6. ръководят действията за борба със замърсявания, причинени от кораби, в акваторията
на съответното пристанище;
7. ръководят действията за оказване на помощ на търпящи бедствие кораби и самолети
в акваторията на съответното пристанище;
8. съгласуват технологичните карти за
обработка на опасни и/или замърсяващи
товари и на твърди насипни товари, както и
промените в тях;
9. съгласуват оценките за сигу рност и
правилата за сигурност на пристанищата, за
които се прилага глава осма от Наредбата за
условията и реда за постигане сигурността
на корабите, пристанищата и пристанищните
райони, приета с Постановление № 374 на
Министерския съвет от 2014 г. (ДВ, бр. 99
от 2014 г.);
10. разрешават провеждането на регати,
ралита и други състезания във вътрешните
морски води, в териториалното море и във
вътрешните водни пътища;
11. съгласуват местоположението и границите на зоните за предоставяне на водноатракционни услуги.
(2) Директорите на дирекциите по чл. 21,
ал. 1:
1. вземат решение за вписване или отказват вписване на кораб в регистровите книги
по чл. 34, ал. 1 КТК, както и за вписване на
промени в обстоятелствата или заличаване
на извършено вписване;
2. издават задъл ж ителни предписани я
при условията и по реда на Наредба № 9 за
изискванията за експлоатационна годност на
пристанищата и специализираните пристанищни обекти от 2013 г.;
3. издават удостоверения за вписване на
пристанище, специализиран пристанищен
обект и пристанищен оператор;
4. изпълняват и други задачи, възложени
им от изпълнителния директор, заместник
изпълнителния директор или от главния секретар на Агенцията, в рамките на функциите
на ръководените от тях дирекции.
(3) Директор на дирекция по чл. 21, ал. 1
може да делегира правомощието си по ал. 2,
т. 1 на друго длъжностно лице от същата
дирекция.
Чл. 27. Дейността в Агенцията се осъществява от държавни служители и от лица по
трудово правоотношение.
Чл. 28. (1) При изпълнение на служебните
си задължения служителите на Агенцията,
определени със заповед на изпълнителния
директор, носят униформено облекло.
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(2) Със заповедта по ал. 1 се определят
видът на униформеното облекло, както и
редът за носенето му.
Чл. 29. (1) Служителите на Агенцията, изпълняващи инспекционни функции в областта
на корабоплаването, имат личен печат и се
легитимират с инспекторска карта в съответствие с чл. 370, ал. 3 и 4 КТК.
(2) При изпълнение на контролните функции по ЗМПВВППРБ служителите на Агенцията се легитимират с инспекторска карта
по чл. 370, ал. 4 КТК.
(3) Всички контролирани физически и
юридически лица са длъжни да оказват съдействие на служителите на Агенцията при
изпълнение на служебните им задължения.
Чл. 30. (1) Работното време на служителите е 8 часа дневно и 40 часа седмично при
5-дневна работна седмица.
(2) Работното време по ал. 1 е от 7,30 до
18,30 ч. с период на задължително присъствие
от 10,00 до 16,00 ч. при задължително отработване на нормалната продължителност на
8-часовия работен ден и с обедна почивка
30 минути между 12,00 и 14,00 ч.
(3) За служителите в Главна дирекция
„Аварийно-спасителна дейност“, работещи при
непрекъснат режим на работа, и за плавателния
състав на администрацията работното време
е 12 часа за смяна по график, утвърждаван от
директора на съответната дирекция.
(4) Отработването и отчитането на работното време се извършва в съответствие
с условията, предвидени в правилника за
вътрешния трудов ред.
Чл. 31. (1) Административното обслужване
на физически и юридически лица се извършва
от 9,00 до 17,30 ч.
(2) С вътрешните правила за организация
на административното обслужване в Агенцията се установява организация на работа,
която осиг у рява непрекъсваем реж им на
административно обслужване в рамките на
работното време по ал. 1.
(3) Когато в края на работния ден в служебните помещени я има потребители на
административни услуги, служителите на
Агенцията, изпълняващи функции по административно обслужване, продължават работа
до приключване на тяхното обслужване, но
не повече от два астрономически часа след
работното време по ал. 1.
Чл. 32. Приемното време на изпълнителния
директор за граждани и представители на
организации се оповестява на общодостъпно
място в сградата на Агенцията и на официалната є страница в интернет.
Чл. 33. (1) За образцово изпълнение на
служебните си задължения служителите на
Изпълнителна агенци я „Морска администрация“ могат да бъдат награждавани от
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изпълнителния директор с отличие. Видът
на отличието се определя със заповедта за
награждаване.
(2) Отличията са:
1. грамота;
2. сребърен почетен знак на Агенцията;
3. златен почетен знак на Агенцията.
(3) Изпълнителният директор утвърждава
образец на почетните знаци.
Чл. 34. (1) За изпълнение на определени
задачи, свързани с дейността на Агенцията,
изпълнителният директор може да привлича
извънщатни доброволни сътрудници.
(2) Правата и задълженията на лицата по
ал. 1 се определят със заповед на изпълнителния директор.
Чл. 35. Пропускателният режим, противопожарната охрана и други специфични разпоредби, свързани с организацията на работа в
Агенцията, се уреждат с вътрешни правила и
заповеди на изпълнителния директор.
Допълнителна разпоредба
§ 1. Правилникът въвежда разпоредби на
Директива 2009/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно
спазването на изискванията за държавата на
знамето (ОВ, L 131 от 2009 г.).
Заключителна разпоредба
§ 2. Правилникът се приема на основание чл. 360, ал. 2 от Кодекса на търговското
корабоплаване и чл. 55 от Закона за администрацията.
Приложение
към чл. 14, ал. 2
Численост на персонала в Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ – 263 щатни бройки
Изпълнителен директор
Заместник изпълнителен директор
Главен секретар
Обща администрация
в т.ч.:
дирекция „Административно-правно
и финансово-счетоводно обслужване“
Специализирана администрация
в т.ч.:
дирекция „Международни и национални
регулации на корабоплаването“
дирекция „Пристанища и пристанищни
услуги“
Главна дирекция „Аварийно-спасителна
дейност“
дирекция „Морска администрация –
Варна“
дирекция „Морска администрация –
Бургас“
дирекция „Речен надзор – Русе“
дирекция „Речен надзор – Лом“
3020

1
1
1
17
17
243
14
11
46
60
52
39
21
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 107
ОТ 30 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 143 700 лв. за изплащане
на стипендии на учениците от общинските
у чилища и на у чениците от държавните
училища, финансирани от Министерството
на културата.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. по бюджетите на общините – 9045 лв.
за изплащане на стипендии, отпуснати през
2014 г., разпределени съгласно приложението;
2. по бюджета на Министерството на културата – 134 655 лв., разпределени, както следва:
а) за изплащане на стипендии за 2015 г. –
12 075 лв.;
б) за изплащане на стипендии, отпуснати
през 2014 г. – 122 580 лв.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури
за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2015 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2
да се увеличат разходите по „Политика в
областта на създаване и популяризиране на
съвременно изкуство в страната и в чужбина
и достъп до качествено художествено образование“, бюджетна програма „Обучение на
кадри в областта на изкуството и културата“
по бюджета на Министерството на културата
за 2015 г.
(2) Със сумата 14 505 лв. да се увеличат
показателите по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2015 г.
(3) Със сумата 134 655 лв. да се увеличат
показателите по чл. 17, ал. 3, т. 2 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2015 г.
Чл. 4. Министърът на културата да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на културата за 2015 г. и да
уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2015 г.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 88, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.
във връзка с чл. 2 от Постановление № 40 на
Министерския съвет от 2015 г. за приемане
на Програма на мерките за закрила на деца
с изявени дарби от държавни и общински
училища през 2015 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на културата 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
Приложение
към чл. 1, ал. 2, т. 1
№
по
ред

Община

Област

Брой- Сума
ки
(в лв.)

1.

Благоевград

Благоевград

1

2.

Бургас

Бургас

1

675

3.

Варна

Bарна

4

1755

4.

Велико
Търново

Bелико
Tърново

2

1080

5.

Добрич

Добрич

1

675

6.

Пловдив

Пловдив

2

1215

7.

Столична
община

Софияград

2

1080

8.

Ямбол

Ямбол

1

540

9.

Стара Загора

Стара
Загора

1

1620

15

9045

ОБЩО:

405

3052

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 108
ОТ 30 АПРИЛ 2015 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на финансите
за 2015 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на финансите
за 2015 г. в размер 2 000 000 лв. за обезпечаване на автоматизацията на основните бизнес
процеси в административните структури към
министъра на финансите.
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(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2015 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по бюджетна програма
„Администрация“ по бюджета на Министерството на финансите за 2015 г. и показателите
по чл. 9, ал. 3 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2015 г.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на финансите за 2015 г. и по
централния бюджет за 2015 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3055

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109
ОТ 30 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 169 020 лв. за изплащане на стипендии на ученици от общинските
училища и ученици от държавните спортни
училища, финансирани от Министерството
на младежта и спорта.
(2) Средствата по чл. 1 се разпределят,
както следва:
1. по бюджета на общините – 106 650 лв.,
разпределени съгласно приложението;
2. по бюджета на Министерството на младежта и спорта – 62 370 лв. за изплащане на
стипендии, отпуснати през 2014 г.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури
за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2015 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да
се увеличат разходите по „Политика в областта
на спорта за учащи и спорта в свободното
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време“, бюджетна програма „Спорт за учащи“
по бюджета на Министерството на младежта
и спорта за 2015 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се
увеличат показателите по чл. 25, ал. 3, т. 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2015 г.
Чл. 4. Министърът на младежта и спорта
да извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на младежта и спорта за
2015 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2015 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 88, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.
във връзка с чл. 2 от Постановление № 40 на
Министерския съвет от 2015 г. за приемане
на Програма на мерките за закрила на деца
с изявени дарби от държавни и общински
училища през 2015 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на младежта и спорта
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
Приложение
към чл. 1, ал. 2, т. 1
№
по
ред

Община

Област

Доизплащане
2014 г.
бройки

сума
(в лв.)

1.

Бургас

Бургас

2

2430

2.

Карнобат

Бургас

1

810

3.

Варна

Bарна

7

5805

4.

Велико
Търново

Bелико
Tърново

5

4860

5.

Свищов

Bелико
Tърново

1

270

6.

Видин

Bидин

1

1620

7.

Враца

Bраца

5

4725

8.

Мизия

Bраца

1

405

9.

Балчик

Добрич

1

675

10. Добрич

Добрич

3

2430

11. Дупница

Kюстендил

1

405

12. Луковит

Ловеч

1

675
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Община
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Област

Доизплащане
2014 г.
Бройки

Сума
(в лв.)

13. Троян

Ловеч

1

1620

14. Берковица

Mонтана

1

405

15. Пазарджик

Пазарджик

2

1485

16. Перник

Перник

3

1620

17. Червен бряг Плевен

1

810

18. Пловдив

Пловдив

5

4590

19. Разград

Pазград

2

675

20. Русе

Pусе

2

3240

21. Силистра

Cилистра

1

1620

22. Сливен

Cливен

19

11 070

23. Столична
община

София-град

34

33 615

24. Ихтиман

Софийска
област

1

540

25. Правец

Софийска
област

1

270

26. Самоков

Софийска
област

3

2700

27. Казанлък

Cтара
Загора

2

1755

28. Стара Загора Cтара
Загора

6

4455

29. Търговище

Tърговище

1

675

30. Харманли

Xасково

2

945

31. Хасково

Xасково

6

5265

32. Шумен

Шумен

1

405

33. Ямбол

Ямбол

4

3780

127

106 650

ОБЩО:
3056

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 110
ОТ 30 АПРИЛ 2015 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната
престъпност към Министерския съвет, приет
с Постановление № 280 на Министерския
съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 96 от 2010 г.;
изм. и доп., бр. 16, 37 и 46 от 2011 г. и бр. 22
от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Центърът съгласува всеки законопроект, изготвен от органите на изпълнителната
власт, съобразно функционалната си компетентност.“
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2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 2. В чл. 6, ал. 4 се правят следните изменения:
1. Точка 4 се изменя така:
„4. ръководи, координира и контролира
функционирането на администрацията и назначава служителите в центъра;“.
2. Точка 7 се изменя така:
„7. ръководи и контролира цялостната организация по оценяването на изпълнението на
служителите в администрацията и обучението
на персонала и утвърждава длъжностните
характеристики на държавните служители и
на лицата, работещи по трудово правоотношение в центъра;“.
§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „двама заместник-директори“ се заменят със „заместник-директор“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Заместник-директорът се назначава от
министър-председателя.“
3. В ал. 3 думите „определен от него заместник-директор“ се заменят със „заместник-директора“, а думите „за всеки конкретен
случай“ се заличават.
§ 4. Член 8 се отменя.
§ 5. В чл. 9 думите „служител по сигурността на информацията“ и запетаята след
тях се заличават.
§ 6. В чл. 10 ал. 2 се изменя така:
„(2) Специализираната администрация е
организирана във:
1. дирекция „Координация, съгласуване и
взаимодействие“;
2. дирекция „Проекти, анализи и мерки“.“
§ 7. Член 13 се отменя.
§ 8. Член 14 се отменя.
§ 9. В чл. 15, т. 9 думите „и главния секретар“ се заличават, а местоимението „им“
се заменя с „му“.
§ 10. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. Дирекция „Координация, съгласуване и взаимодействие“:
1. осъществява координацията и взаимодействието на центъра със законодателната,
изпълнителната и съдебната власт, с органите на местното самоуправление и със
структурите на гражданското общество – по
изпълняваните задачи, и със средствата за
масово осведомяване, както и с международни
организации по линия на антикорупционната
политика;
2. поддържа национална база данни, свързани с изпълнението на антикорупционните
политики, организира проучвания и анализи
на общественото мнение;
3. съгласува всеки законопроект, изготвен от органите на изпълнителната власт,
съобразно функционалната компетентност
на центъра, като изготвя становища и прави
предложения за мерки;
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4. извършва ежегодна оценка на въздействието относно наличието на корупционен риск на
приетите през годината законодателни актове;
5. изготвя предложения за разработване на
нови проекти от дирекция „Проекти, анализи
и мерки“.“
§ 11. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. Дирекция „Проекти, анализи и
мерки“:
1. планира и осъществява изпълнението
на проектната дейност, като използва специализираната информационно-аналитична
система на центъра;
2. събира и оценява относимата информация за извършване на аналитичната дейност
и определя основните цели и изисквания към
конкретните проекти;
3. осъществява координация с партньорите при разработването и реализирането на
проектите;
4. извършва сравнително-правни, правни,
организационни и процесни анализи, анализи
на конкретни случаи, както и други видове
анализи на действащи нормативни актове,
правила и процеси с цел установяване на
условия и възможности за извършване на
корупционни действия и прави предложения
за мерки и комплексни решения с антикорупционна насоченост;
5. извършва анализи на риска и разработва
методологии за оценка на риска от корупционно поведение;
6. разработва и прави предложения за
етични стандарти и стандарти за почтеност,
свързани с личността;
7. провежда обучения на служители от
външни структури, които са отговорни за
прилагането, надзора и контрола на системите от мерки.“
§ 12. Член 18 се отменя.
§ 13. Член 19 се отменя.
§ 14. Член 20 се отменя.
§ 15. Приложението към чл. 11 се изменя
така:
„Приложение
към чл. 11
Численост на персонала на Центъра за превенция и противодействие на корупцията
и организираната престъпност – 40 щатни
бройки
Директор
Заместник-директор
Финансов контрольор
Обща администрация
в т.ч. дирекция „Административно-правно,
финансово и техническо обслужване и човешки ресурси“
Специализирана администрация
в т.ч.:

1
1
1
13
13
24
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дирек ци я „Координаци я, съгласу ване и
взаимодействие“
12
дирекция „Проекти, анализи и мерки“
12“.

Заключителна разпоредба
§ 16. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3057

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 111
ОТ 30 АПРИЛ 2015 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Националната служба за охрана
за 2015 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Националната служба за охрана
за 2015 г. в размер до 5 820 000 лв. за финансиране прилагането на Решение 2008/477/ЕО за
хармонизиране на радиочестотна лента 25002690 MHz за наземни системи, позволяващи
предоставянето на електронни съобщителни
услуги в Общността.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2015 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат показателите по чл. 31, ал. 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2015 г.
Чл. 3. (1) Началникът на Националната
служба за охрана да извърши налагащите се
промени по бюджета на Националната служба
за охрана за 2015 г. на базата на отчетените
разходи за съответния месец и да уведоми
министъра на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши
произтичащите от чл. 1 промени в централния
бюджет за 2015 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на началника на Националната
служба за охрана.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3058
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА № 8121з-468
от 27 април 2015 г.

за условията и реда за формиране на допълнително възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност на служителите в
Министерството на вътрешните работи
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за формиране на допълнително
възнаграждение за постигнати резултати в
служебната дейност на:
1. държавните служители по чл. 142, ал. 1,
т. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР);
2. държавните служители по § 86 от преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона
за Министерството на вътрешните работи
(ДВ, бр. 14 от 2015 г.);
3. лицата, работещи по трудово правоотношение в Министерството на вътрешните
работи (МВР).
(2) Формирането на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност се извършва чрез прилагане
на Системата за управление по цели (СУЦ).
Чл. 2. Системата за управление по цели
е съвкупност от дейности по формулиране
и утвърждаване на цели и показатели за изпълнение и оценяване на изпълнението им.
Чл. 3. Системата за управление по цели е
инструмент за подобряване на ефективността
и ефикасността при изпълнение на основните
дейности на МВР и повишаване мотивацията
на служителите.
Раздел II
Участници в Системата за управление по цели
Чл. 4. (1) Участниците в СУЦ са колективни
и индивидуални.
(2) Колективните участници са:
1. Съветът за управление по цели (съветът);
2. структурите по чл. 37 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР),
звената по чл. 33, т. 7 ЗМВР и техните звена;
3. централното звено за управление по цели
(ЦЗУЦ) в дирекция „Човешки ресурси“ (ДЧР);
4. звената за управление по цели към структурите по чл. 37 ЗМВР и звената по чл. 33,
т. 7 ЗМВР, както и техните звена.
(3) Индивидуалните участници са служителите на МВР.
Чл. 5. (1) Министърът на вътрешните работи управлява СУЦ, като:
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1. утвърждава общата цел, подцелите по
направления на дейност и показателите за
изпълнението им;
2. утвърждава планирания резултат за изпълнение на подцелите и специфичните цели
на структурите по чл. 37 ЗМВР и звената по
чл. 33, т. 7 ЗМВР;
3. утвърждава коригираните цели и показатели;
4. утвърждава оценката за изпълнението на
общата цел, на подцелите и на специфичните
цели на структурите по чл. 37 ЗМВР и звената
по чл. 33, т. 7 ЗМВР;
5. определя със заповед отчетния период,
базата за изчисляване, максималния размер
и условията за изплащане на допълнителното
възнаграждение на служителите;
6. утвърждава годишния доклад за изпълнение на целите.
(2) Министърът на вътрешните работи или
оправомощено от него лице се произнася по
възраженията по чл. 57 и чл. 59, ал. 3.
Чл. 6. (1) Съветът за управление по цели
е с ъвещат елен орга н п ри м и н ис т ъра на
вътрешните работи, който се ръководи от
заместник-министър. Главният секретар на
МВР е заместник-председател на съвета. Членовете на съвета се определят със заповед на
министъра на вътрешните работи.
(2) Съветът за управление по цели:
1. осъществява общо ръководство за прилагането на СУЦ;
2. формулира общата цел, подцелите и
показателите за тяхното изпълнение и ги
предлага на министъра на вътрешните работи
за утвърждаване съгласно приложение № 1;
3. разглежда предложения за коригиране
на утвърдените цели и показатели.
Чл. 7. Централното звено за управление
по цели:
1. методически ръководи, организира и координира дейността на звената за управление
по цели за оценка на постигнатите резултати
в служебната дейност в структурите на МВР;
2. извършва информационна, аналитична
и статистическа дейност;
3. извършва проверки по възраженията
по чл. 57 и чл. 59, ал. 3 до министъра на вътрешните работи и изготвя становища по тях;
4. изготвя годишен доклад за изпълнение
на целите;
5. провежда обучение на служителите по
прилагането на СУЦ;
6. организира работата на съвета за управление по цели.
Чл. 8. (1) В структурите по чл. 37 ЗМВР и
звената по чл. 33, т. 7 ЗМВР се създават функционални звена за управление по цели (ЗУЦ).
(2) При необходимост ЗУЦ могат да се създават в дирекциите при главните дирекции и в
териториалните звена на структурите по ал. 1.
(3) Съставът на ЗУЦ се определя със заповед
на ръководителите на структурите по ал. 1 и 2.
В звената се включват служители, заемащи
ръководни и изпълнителски длъжности.
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(4) Копие от заповедта по ал. 3 се изпраща
в ЦЗУЦ при ДЧР.
(5) Звеното за управление по цели:
1. подпомага ръководителя на структурата
по чл. 37 ЗМВР и звената по чл. 33, т. 7 ЗМВР
при формулиране на целите, определяне на
показателите за изпълнение и на планирания
резултат, при осъществяване на контрол и
оценяване на постигнатите резултати;
2. извършва информационна, аналитична
и статистическа дейност;
3. извършва проверки по възражения по
чл. 58 и чл. 59, ал. 1 и 2 и изготвя становища
по тях;
4. води документацията по прилагане на
СУЦ.
Раздел III
Формулиране и утвърждаване на цели и на
показатели за оценяване
Чл. 9. Целите в СУЦ са обща цел, подцели
и специфични цели.
Чл. 10. Целите се формулират:
1. разбираемо;
2. измеримо – с количествени или качествени измерители;
3. конкретно – за конкретен период и обвързани с конкретен резултат;
4. постижимо – да бъдат постигнати в
рамките на отчетния период;
5. съобразно дейността на структурата.
Чл. 11. (1) Формулирането и утвърждаването на целите се извършва за едногодишен
период.
(2) Коригиране на утвърдените цели се допуска при значителни промени в оперативната
обстановка или при извънредни обстоятелства.
Чл. 12. Показателите за оценка на изпълнението на целите са:
1. за изпълнение на целите на колективно
ниво от структурите;
2. за индивидуален принос на служителите
за изпълнение на целите.
Чл. 13. Оценката на изпълнението на целите
на колективно ниво се извършва въз основа
на следните показатели:
1. количествени – количествен обхват на
резултатите;
2. качествени – качество на резултатите;
3. за ефективност – степен на постигане
на целта при съпоставяне на отчетения с
планирания резултат;
4. за ефикасност – постигане на максимални резултати от използваните ресурси.
Чл. 14. (1) Съветът за управление по цели
формулира общата цел.
(2) Директорите на главните дирекции
формулират подцели и показатели за оценка
на изпълнението и определят източници на
информация за измерване на показателите в
съответствие с направлението на дейност на
дирекциите и ги внасят в съвета за обсъждане.
(3) Съветът предлага на министъра на
вътрешните работи за утвърждаване общата
цел, подцелите и показателите за измерване
на изпълнението им в срок до 30 януари
(приложение № 1).
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(4) Централното звено за управление по
цели след утвърждаването на общата цел,
подцелите и показателите за измерване на
изпълнението им ги изпраща на структурите
по чл. 37 ЗМВР и звената по чл. 33, т. 7 ЗМВР.
(5) Главните и областните дирекции осъществяват дейност по формулираните подцели
за изпълнение на общата цел.
Раздел IV
Формулиране, утвърждаване на цели и показатели за оценяване на структурите в МВР
Чл. 15. Директорите на главните дирекции
на МВР избират от протокола по чл. 6, ал. 2,
т. 2 не повече от два показателя за измерване
на изпълнението на подцел по направления
на дейност и определят планирания резултат
в протокол (приложение № 2).
Чл. 16. Директорите на областните дирекции на МВР избират от протокола по
чл. 6, ал. 2, т. 2 не повече от два показателя
за измерване на изпълнението на подцелите
по направления „Оперативно-издирвателна
дейност“, „Охранителна“, „Разследване на
престъпления“ и определят планирания резултат в протокол (приложение № 2).
Чл. 17. Ръководителите на дирекциите,
административните дирекции, Академията
на МВР, Медицинския институт на МВР, научноизследователските и научно-приложните
институти, Специализирания отряд за борба
с тероризма, Звеното за вътрешен одит (ЗВО)
и Звеното за материални проверки (ЗМП) и
звената по чл. 33, т. 7 ЗМВР формулират една
специфична цел, която се извежда от общата
цел, подцелите или конкретните им задачи
и дейности в протокол съгласно приложение
№ 3 или приложение № 4.
Чл. 18. В срок до 20-и февруари на текущата
година протоколите по приложения № 2, 3
или 4 се изпращат за съгласуване от ресорния
заместник-министър или от главния секретар
на МВР и за утвърждаване от министъра на
вътрешните работи чрез ЦЗУЦ.
Раздел V
Формулиране и утвърждаване на цели и
показатели за оценяване на звената в структурите на МВР
Чл. 19. Ръководителите на звена в структурите по чл. 15 – 17 до ниво отдели, самостоятелни сектори и самостоятелни звена от
по-нисък ранг формулират една специфична
цел, не повече от два показателя за измерване на изпълнението и определят планирания
резултат в протокол (приложение № 3 или
приложение № 4).
Чл. 20. При необходимост и по преценка
на ръководителите на структурите по чл. 37
ЗМВР и звената по чл. 33, т. 7 ЗМВР формулиране на цели може да се извърши и на
по-ниско йерархично ниво.
Чл. 21. Ръководителите на териториалните
звена на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) избират от
протокола по приложение № 1 не повече от
два показателя за измерване на изпълнени-
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ето на подцел по направление на дейност и
определят планирания резултат в протокола
по приложение № 2.
Чл. 22. Директорите на Регионална дирекция „Гранична полиция“ (РДГП) избират от
протокола по приложение № 1 не повече от
два показателя за измерване на изпълнението на подцел по направление на дейност и
определят планирания резултат в протокола
по приложение № 2.
Чл. 23. Дирек торите на региона лните
дирекции „Пожарна безопасност и защита
на населението“ (РДПБЗН), началниците
на районни служби „Пожарна безопасност и
защита на населението“ (РСПБЗН) и началниците на районни управления (РУ) в областните дирекции на МВР (ОДМВР) избират от
протокола по приложение № 1 не повече от
два показателя за отчитане изпълнението на
подцел и определят планирания резултат в
протокола по приложение № 2.
Чл. 24. За отчитане изпълнението на целите в РУ на ОДМВР се избират по един от
показателите за изпълнение на подцели по
направления на дейност „Оперативно-издирвателна“, „Охранителна“ и „Разследване на
престъпления“.
Чл. 25. За от чи тане изп ъ лнението на
целите на РДПБЗН и РСПБЗН се избират
показателите за изпълнение на подцелите
по направление на дейност осигуряване на
пожарна безопасност и защита при пожари,
бедствия и извънредни ситуации.
Чл. 26. Протоколите с определените подцели, специфични цели и показателите за
отчитането на структурите по чл. 37 ЗМВР и
звената по чл. 33, т. 7 ЗМВР се изпращат за
съгласуване от ресорния заместник-министър
или от главния секретар на МВР и за утвърждаване от министъра на вътрешните работи
в срок до 20-и февруари на текущата година
чрез ЦЗУЦ (приложения № 2, 3 или 4).
Чл. 27. Протоколите с определените подцели, специфични цели и показателите за
измерването им на звената в структурите по
чл. 37 ЗМВР и звената по чл. 33, т. 7 ЗМВР
се утвърждават от горестоящия в йерархията ръководител до края на 25-и февруари на
текущата година (приложения № 2, 3 или 4).
Чл. 28. Ръководителите на новосъздадени
структури по чл. 37 ЗМВР и звена по чл. 33,
т. 7 ЗМВР или структурни звена формулират
подцели или специфична цел и показатели
за измерване на изпълнението в едномесечен
срок от създаването им.
Чл. 29. Ръководителите на структурите по
чл. 37 ЗМВР и звената по чл. 33, т. 7 ЗМВР и
на техните звена запознават подчинените им
служители с утвърдените цели и показатели
за оценка на изпълнението им срещу подпис
в протокол съгласно приложение № 5.
Раздел VI
Отчитане, оценяване и контрол на изпълнението на целите
Чл. 30. Отчитането на изпълнението на целите и оценяването на постигнатите резултати
се извършва по отчетни периоди, ежегодно
определяни със заповед на министъра на
вътрешните работи на:
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1. колективно ниво – отчитат се постигнатите от структурата резултати от изпълнението
на целите и се извършва чрез съпоставяне на
планираните с реално постигнатите резултати
като процент от изпълнението на целите;
2. индивидуално ниво – оценява се индивидуалният принос на служителя за изпълнение на целите на колективно ниво или
изпълнението на длъжностните задължения
в случаите на чл. 42, ал. 2.
Чл. 31. Отчитане изпълнението на подцелите се определя на база на избраните показатели в процент от планирания резултат.
Чл. 32. Отчитане изпълнението на специфичната цел се определя на базата на избрани:
1. количествени показатели – в процент от
планирания резултат;
2. качествени показатели – в процент от
нивото на изпълнение, както следва:
а) процент на изпълнение „нула“ – степен
на изпълнение на целите „неизпълнение“;
б) процент на изпълнение „двадесет и пет
на сто“ – степен на изпълнение на целите
„удовлетворително“;
в) процент на изпълнение „петдесет на
сто“ – степен на изпълнение на целите „добро“;
г) процент на изпълнение „седемдесет и
пет на сто“ – степен на изпълнение на целите
„много добро“;
д) процент на изпълнение „сто на сто“ – степен на изпълнение на целите „пълно“.
Раздел VII
Отчитане на изпълнението на целите на
структурите по чл. 37 ЗМВР и звената по
чл. 33, т. 7 ЗМВР
Чл. 33. Директорите на главните и областните дирекции отчитат изпълнението на
подцелите в протокола по приложение № 6 и
го изпращат за съгласуване от главния секретар на МВР и за утвърждаване от министъра
на вътрешните работи в срок до 5-о число на
първия месец от следващия отчетен период
чрез ЦЗУЦ.
Чл. 34. След утвърждаване на протоколите по чл. 33 ЦЗУЦ отчита изпълнението на
общата цел и изготвя протокол за утвърждаване от министъра на вътрешните работи
(приложение № 7).
Чл. 35. Утвърдените от министъра на вътрешните работи протоколи по приложения
№ 6 и 7 се изпращат на структурите по чл. 37
ЗМВР и звената по чл. 33, т. 7 ЗМВР и служат за отчитане изпълнението на целите на
колективно ниво.
Чл. 36. Ръководителите на дирекциите,
административните дирекции, Академията
на МВР, Медицинския институ т на МВР,
научноизследователските и научно-приложните институти, Специализирания отряд за
борба с тероризма, ЗВО и ЗМП и звената по
чл. 33, т. 7 ЗМВР отчитат изпълнението на
специфичната цел в протоколи (приложение
№ 8 или приложение № 9).
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Чл. 37. Ръководителите по чл. 36 в срок до
10-о число на първия месец от следващия отчетен период изпращат чрез ЦЗУЦ протоколите
по приложение № 8 или приложение № 9 за
съгласуване от ресорния заместник-министър
или от главния секретар на МВР и утвърждаване
от министъра на вътрешните работи.
Раздел VIII
Отчитане на изпълнението на целите на звената в структурите по чл. 37 ЗМВР
Чл. 38. Ръководителите на териториалните
звена на ГДБОП, директорите на РДГП, директорите на РДПБЗН, началниците на РСПБЗН
и на РУ в ОДМВР с утвърдени цели отчитат
изпълнението на подцелите на колективно
ниво, които се утвърждават от горестоящия
в йерархията ръководител до 15-о число на
първия месец от следващия отчетен период
в протокола по приложение № 6.
Чл. 39. Ръководителите на структурни звена
по чл. 36 отчитат изпълнението на специфичната цел на колективно ниво в протоколите
по приложение № 8 или приложение № 9.
Чл. 40. Ръководителите на структурни
звена с формулирана специфична цел са оценяващи ръководители на пряко подчинените
им служители.
Раздел IX
Оценяване изпълнението на целите на индивидуално ниво
Чл. 41. Оценката на индивидуалния принос
се формира въз основа на:
1. ефективност – отчита се степента на
постигнатите резултати;
2. качество – отчита се професионалната
компетентност при изпълнението.
Чл. 42. (1) Изпълнението на целите се
оценява по постигнатите резултати през отчетния период.
(2) Когато дейността на служителя не е
пряко свързана с изпълнението на целите, се
оценяват резултатите, постигнати при изпълнение на длъжностните му задължения през
отчетния период.
Чл. 43. Оценяване на изпълнението на целите се осъществява по низходящ йерархичен
ред при ясна и прозрачна процедура.
Чл. 44. (1) Оценяването на индивидуално
ниво се извършва по петстепенна скала от 2
до 6 във възходящ ред:
1. оценка „2“ – когато изпълнението на
длъжностните задължения, свързани с реализирането на целите, е със системни пропуски и не отговаря на изискванията и/или
резултатите от дейността не допринасят за
постигане на поставената цел;
2. оценка „3“ – когато изпълнението на
длъжностните задължения, свързани с реализирането на целите, е с частични пропуски и в
определена степен отговаря на изискванията,
но не ги покрива изцяло и/или резултатите
от дейността са удовлетворителни, като в
ниска степен допринасят за постигане на
поставената цел;
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3. оценка „4“ – когато изпълнението на
длъжностните задължения, свързани с реализирането на целите, е в рамките на изискванията, без да ги надвишава, и/или резултатите
от дейността са добри, като в средна степен
допринасят за постигане на поставената цел;
4. оценка „5“ – когато изпълнението на
длъжностните задължения, свързани с реализирането на целите, в отделни случаи
надвишава изискванията и/или резултатите
от дейността във висока степен допринасят
за постигане на поставената цел;
5. оценка „6“ – когато изпълнението на
длъжностните задължения, свързани с реализирането на целите, в повечето случаи
надвишава изискванията и/или резултатите
от дейността в най-висока степен допринасят
за постигане на поставената цел.
(2) Всяка една от оценките от 2 до 6 съответства на процент, който служи за изчисляване
на крайната оценка на служителя съгласно
протокола по приложение № 10, както следва:
1. без принос или слабо изпълнение: процент „нула“ – оценка „2“;
2. удовлетворителен принос или изпълнение:
процент „двадесет и пет на сто“ – оценка „3“;
3. добър принос или изпълнение: процент
„петдесет на сто“ – оценка „4“;
4. много добър принос или изпълнение:
процент „седемдесет и пет на сто“ – оценка „5“;
5. значим принос или изпълнение: процент
„сто на сто“ – оценка „6“.
Чл. 45. Крайната оценка на служителите
се определя от процент съгласно съответната
матрица, закръглен до цяло число:
1. за формиране на крайната оценка на ръководителите на главни и областни дирекции
и техните заместници се използва матрица
№ 1 (приложение № 11), съдържаща само
колективен компонент и подцели;
2. за формиране на крайната оценка на ръководителите на дирекции, административни
дирекции, Академията на МВР, Медицинския
институт на МВР, научноизследователските
и научно-приложните институти, Специализирания отряд за борба с тероризма, ЗВО и
ЗМП и на звена по чл. 33, т. 7 ЗМВР и техните
заместници се използва матрица № 2 (приложение № 12), съдържаща само колективен
компонент и специфична цел;
3. за формиране на крайната оценка на
служителите в структурните звена на главните
и областните дирекции се използва матрица
№ 3 (приложение № 13), съдържаща колективен и индивидуален компонент;
4. за формиране на крайната оценка на
служителите в РУ на ОДМВР, РДПБЗН и
РСПБЗН се използва матрица № 4 (приложение
№ 14), съдържаща колективен и индивидуален
компонент;
5. за формиране на крайната оценка на служителите в дирекциите, административните
дирекции, Академията на МВР, Медицинския
институт на МВР, научноизследователските и
научно-приложните институти, Специализирания отряд за борба с тероризма, ЗВО и ЗМП
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и звената по чл. 33, т. 7 ЗМВР се използва
матрица № 5 (приложение № 15), съдържаща
колективен и индивидуален компонент.
Чл. 46. Оценяването на индивидуалния
принос започва след приключване на отчитането на целите на колективно ниво и се
документира до 30-о число на първия месец
от следващия отчетен период.
Чл. 47. (1) Оценяването изпълнението на
целите на индивидуално ниво приключва с
формирането на крайна оценка, включваща
процентното изпълнение на целите на колективно ниво и индивидуалния принос или
изпълнението на длъжностните задължения
за служителите съгласно чл. 42, ал. 2.
(2) Крайната оценка на служителите в
регионалните дирекции (РДГП) на Главна
дирекция „Гранична полиция“ – МВР, се утвърждава от директорите на РДГП.
(3) Крайната оценка на служителите в
РДПБЗН се утвърждава от директорите на
РДПБЗН.
(4) Крайната оценка на служителите извън
посочените в ал. 2 и 3 се утвърждава от ръководителите на структурите по чл. 37 ЗМВР
и звената по чл. 33, т. 7 ЗМВР.
Чл. 48. (1) Оценяващият ръководител запознава служителя с поставената му оценка
в 7-дневен срок след утвърждаването є.
(2) Запознаването се удостоверява с подпис
на служителя в протокол (приложение № 16).
(3) Отказът на служителя да се запознае с
оценката се удостоверява с подписите на двама служители на МВР в протокола по ал. 2.
(4) При невъзможност служителят да се
запознае с поставената му оценка в срока по
ал. 1 в протокола се посочва причината. В
3-дневен срок от отпадане на невъзможността
служителят се запознава с поставената му
индивидуална оценка.
(5) Незапознаването с индивидуалната оценка не спира процедурата по формиране на индивидуалното допълнително възнаграждение.
(6) При отсъствие на непосредствения
ръководител оценяването се извършва от
следващия в служебната йерархия ръководител
или от ръководителя на структурата по чл. 37
ЗМВР и звената по чл. 33, т. 7 ЗМВР или от
оправомощено от него длъжностно лице.
Чл. 49. (1) Когато през отчетния период
служителят премине в друга структура или
структурно звено, той се оценява от ръководителя в приемащата структура.
(2) Когато служителят премине в друга
структура или структурно звено през втората
половина на отчетния период, предходният
ръководител изготвя оценка за изпълнението до момента и я изпраща на настоящия
ръководител.
(3) В случая по ал. 2 новият ръководител
може да вземе предвид поставената оценка
от предходния ръководител при оценяването
на служителя.
(4) Когато служителят премине в структура
с друго финансово обслужване, след приключ-
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ване на отчетния период преди изплащане на
дължимото допълнително възнаграждение:
1. служителят се оценява в предишната
структура;
2. фи на нсово т о звено на п ред и ш ната
структура изпраща документ за дължимото
допълнително възнаграждение на финансовото
звено в новата структура.
(5) Когато през отчетния период служителят
промени служебните си или трудовите правоотношения, той се оценява съобразно придобития нов статут към момента на оценяване.
Чл. 50. В зависимост от спецификата на
извършваните дейности ръководителите на
структурите по чл. 37 ЗМВР и звената по
чл. 33, т. 7 ЗМВР след съгласуване с ЦЗУЦ
могат да въведат специфични критерии за индивидуална оценка на постигнатите резултати
със своя заповед.
Чл. 51. Оценяването на служителите се
извършва от оценяващите им ръководители
в срок до 28-о число на първия месец от
следващия отчетен период.
Чл. 52. Ръководителите на структури утвърждават протокола по приложение № 10 в
срок до 3-о число на втория месец на следващия отчетен период.
Раздел Х
Особен ред за индивидуално оценяване
Чл. 53. На оценяване по реда на чл. 44 не
подлежат следните служители:
1. членовете на политическия кабинет на
министъра на вътрешните работи;
2. главният секретар на МВР и заместникглавният секретар на МВР;
3. задграничните представители на МВР;
4. ръководителите на структурите по чл. 37
ЗМВР и на звената по чл. 33, т. 7 ЗМВР и
техните заместници;
5. държавните служители в звена, създадени
от министъра на вътрешните работи по реда
на чл. 33, т. 7 ЗМВР;
6. изпратените на курс за професионално
обучение с откъсване от работа в присъствена
форма, когато продължителността на обучението е повече от половината работни дни в
рамките на отчетния период;
7. командировани временно да изпълняват
служба в друга администрация по реда на
чл. 169 ЗМВР за повече от половината работни
дни в рамките на отчетния период.
Чл. 54. (1) Допълнителното възнаграждение
на служителите по чл. 53, с изключение на
тези по т. 4, се формира на база изпълнението
на общата цел.
(2) Допълнителното възнаграждение на
служителите по чл. 53, т. 4 се формира на
база изпълнението на общата цел и на подцелите или специфичната цел на съответната
структура (приложение № 17).
(3) Допълнителното възнаграждение на
служителите по чл. 53, т. 6 и 7 се формира
на петдесет на сто от сумата за изпълнение
на общата цел съобразно заеманата длъжност.
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Чл. 55. Служителите не се оценяват за
постигнати резултати в служебната дейност
за периода, през който:
1. са назначени за стажанти;
2. заемат длъжности по срочен договор в
институции или структури на Европейския
съюз или в международни организации в областта на защита на националната сигурност,
противодействие на престъпността и опазване
на обществения ред въз основа на договори,
по които Република България е страна;
3. участват в мисии извън територията на
страната или изпълняват длъжност в институции или в структури на Европейския съюз
и в международни организации въз основа
на договори, по които Република България
е страна;
4. са изпратени на курс за професионално
обучение в чуждестранни или национални
институции извън обучаващите институции
на МВР, когато продължителността на обучението е повече от половината работни дни
в рамките на отчетния период;
5. са временно отстранени от длъжност
по чл. 214 ЗМВР, когато отстраняването е
повече от половината работни дни в рамките
на отчетния период;
6. не са изпълнявали служебна дейност повече от половината работни дни през отчетния
период поради прекратяване на служебното
правоотношение, което е било признато от
съда за незаконно;
7. не са изпълнявали служебна дейност в
продължение на повече от половината работни
дни в рамките на отчетния период независимо
от причините;
8. работят по допълнителен трудов договор
в МВР – за изпълнение на задълженията по
допълнителното правоотношение.
Чл. 56. Служителите се оценяват за постигнати резултати в служебната дейност и
в следните случаи:
1. наложено през отчетния период дисциплинарно наказание по чл. 197, ал. 1, т. 4 – 6
ЗМВР или по чл. 188, т. 2 или 3 от Кодекса
на труда;
2. поставена оценка „2“ за индивидуален
принос на служителя или за изпълнение на
длъжностните задължения в слу чаите на
чл. 42, ал. 2.
Раздел ХI
Възражения
Чл. 57. Възраженията от ръководителите на
структурните звена срещу отчетения резултат
за изпълнението на целите на колективно
ниво се изпращат за решение до министъра
на вътрешните работи или оправомощено от
него лице чрез ЦЗУЦ.
Чл. 58. (1) Възраженията от ръководителите на структурните звена на РДПБЗН и на
РДГП срещу отчетения резултат за изпълнение
на целите на колективно ниво се изпращат
за решение до съответния ръководител на
РДПБЗН или РДГП чрез ЗУЦ.
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(2) Възраженията срещу отчетения резултат
за изпълнение на целите на колективно ниво
на структурните звена, извън посочените в
ал. 1, се изпращат за решение до съответния
ръководител на структурите по чл. 37 ЗМВР
чрез ЗУЦ.
Чл. 59. (1) При несъгласие с индивидуалната си оценка служителите от РДПБЗН и от
РДГП могат да възразяват чрез оценяващия
ги ръководител до съответния директор на
РДПБЗН или РДГП.
(2) При несъгласие с индивидуалната си
оценка служителите, извън посочените в
ал. 1, могат да възразяват чрез оценяващия
ги ръководител до съответния ръководител
на структурите по чл. 37 ЗМВР.
(3) При несъгласие с индивидуалната си
оценка служителите, за които оценяващи са
ръководителите на структурите по чл. 37 ЗМВР
и на звената по чл. 33, т. 7 ЗМВР, могат да
възразяват чрез оценяващия ги ръководител
до министъра на вътрешните работи.
Чл. 60. (1) Възраженията срещу индивидуални оценки се подават в срок до 3 работни
дни след запознаване с оценката. Възражението не спира изплащането на допълнителното
възнаграждение.
(2) След получаване на възражение по чл. 59,
ал. 1 и 2 оценяващият ръководител в срок до
3 работни дни го изпраща до компетентния
орган за произнасяне, като изразява писмено
становище по него.
(3) Компетентният орган се произнася с
писмено мотивирано решение в 14-дневен
срок от постъпване на възражението.
(4) Органът по ал. 3 с решението си може да
потвърди поставената оценка или да я коригира
с една единица на по-висока или на по-ниска.
(5) Оценяващият ръководител запознава
служителя с окончателната оценка на компетентния орган в 3-дневен срок от издаването
срещу подпис.
(6) Отказът на оценявания служител да се
запознае с окончателната оценка се удостоверява с подписите на двама служители на МВР.
(7) Оценката на компетентния орган е
окончателна и не подлежи на обжалване.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Формулирането и утвърждаването на
общата цел за 2015 г. и целите и показателите
за оценяване на структурите в МВР за 2015 г.
се извършва за периода 1.03. – 31.10.2015 г.
(2) Дейността по ал. 1 се извършва в следните срокове:
1. до 21.05.2015 г. – за общата цел;
2. до 29.05.2015 г. – за целите и показателите
за оценяване на структурите в МВР.
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 178, ал. 2 от Закона за Министерството
на вътрешните работи.
§ 3. Тази наредба отменя Наредба № Iз2209 от 29.10.2012 г. за условията и реда за
формиране на допълнително възнаграждение
за резултати в служебната дейност (обн., ДВ,
бр. 89 от 2012 г.; изм., бр. 28 от 2013 г.).
Министър:
Румяна Бъчварова
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Приложение № 1
към чл. 14, ал. 3
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Рег. №........................, екз. №.......
..........................................20… г.

УТВЪРЖДАВАМ:
МИНИСТЪР
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
(име и фамилия)
.................................. 20… г.

ПРОТОКОЛ ЗА ФОРМУЛИРАНЕ НА ОБЩАТА ЦЕЛ И ПОДЦЕЛИТЕ
от Съвета за управление по цели
ОБЩА ЦЕЛ

Формулировка:
ПОДЦЕЛИ
Направления на дейност
1. Операт и вно -изд и рвателна

Формулировка
на подцелите

Показатели за оценка
на постигнатото

Източници на информация

1.
2.
.......................................
1.

2. Охранителна

2.
.......................................

3. Разследване на престъп
ления

4. Наблюдение на държавната граница
5. Осигуряване на пожарна
безопасност и защита при
пожари, бедствия и извънредни ситуации

1.
2.
........................................
1.
2.
........................................
1.
2.
........................................

Забележка. Показателите под № 1 са задължителни за ОДМВР, териториалните звена на ГДБОП, РДПБЗН,
РУ на МВР и РСПБЗН по направление на дейност.
Предлага:
Председател на
Съвета за управление по цели:
Заместник-председател:
Членове:
1.
.....................................
2.
.....................................
3.
.....................................
4.
.....................................
5.
.....................................
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Приложение № 2
към чл. 15
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Рег. №........................, екз. №.......
..........................................20… г.
							
УТВЪРЖДАВАМ:
							
............................................................
							
............................................................
										
(име и фамилия)
							
..................................20… г.
Цели на …..................………………………………………….... за 20.. г.
(главни дирекции, ОДМВР, териториални звена на ГДБОП, РУ на ОДМВР и РСПБЗН в РДПБЗН )

базисни данни
(количество)

изменение (%)

изменение
(количество)

следва да се
постигне
(количество)

базисни данни
(количество)

изменение (%)

изменение
(количество)

следва да се
постигне
(количество)

3

следва да се постигне
в края на периода –
количествен измерител

2

% изменение

Показател

1

Планиран резултат за изпълнение на целта по отчетни периоди

базисни данни –
количествен измерител

№

Подцели

Планиран годишен
резултат

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

І отчетен
период

ІI отчетен
период

1.
2.
3.
Предлага:

(подпис)

Приложение № 3
към чл. 17
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Рег. №........................, екз. №.......
..........................................20… г.
							
УТВЪРЖДАВАМ:
							
............................................................
							
............................................................
										
(име и фамилия)
							
..................................20… г.
Цел на …..................………………………………………….... за 20... г.
(наименование на структура)
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ
Формулировка на специфична цел

Показатели за отчитане на
постигнатото
1.
2.

Източници за информация
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ПОК АЗАТЕЛИ ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА ПО ОТЧЕТНИ ПЕРИОДИ

следва да се постигне
в края на периода–количествен измерител

базисни данни
(количество)

изменение (%)

изменение
(количество)

следва да се
постигне
(количество)

базисни данни
(количество)

изменение (%)

изменение
(количество)

следва да се
постигне
(количество)

2

% изменение

1

Планиран резултат за изпълнение на целта по отчетни периоди

базисни данни –
количествен измерител

№

Показател

Планиран годишен
резултат

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

І отчетен
период

ІI отчетен
период

1.
2.
Предлага:

(подпис)

Приложение № 4
към чл. 17
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Рег. №........................, екз. №.......
..........................................20… г.

УТВЪРЖДАВАМ:
............................................................
............................................................
										
(име и фамилия)
.................................. 20… г.
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ
Формулировка
1

Показатели

Източници за информация

2

3

1.
2.
Предлага:

(подпис)

Приложение № 5
към чл. 29
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАИМЕНОВАНИЕ НА СТРУКТУРАТА
Адрес на структурата
Рег. №........................, екз. №.......
..........................................201… г.

ПРОТОКОЛ
за запознаване на служителите с договорените цели и показатели на структурата, утвърдени с протокол (приложения № 2, 3 или 4), рег. № ………….
за .................... отчетен период на 20... г.
№

Име, презиме, фамилия

Подпис на
служителя

Дата
на запознаване

Забележка

1

2

3

4

5

Оценяващ ръководител:

С Т Р.

80

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Приложение № 6
към чл. 33
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАИМЕНОВАНИЕ НА СТРУКТУРАТА
Адрес на структурата
Рег. №........................, екз. №.......
..........................................20… г.

УТВЪРЖДАВАМ:
............................................................
............................................................
										
(име и фамилия)
.................................. 20… г.
ПРОТОКОЛ ЗА ОТЧИТАНЕ
изпълнението на подцелите
от …………………………………………….... МВР
(наименование на структурата)
за ……………. отчетен период на 20... г.

ПОДЦЕЛИ НА ОБЩАТА ЦЕЛ
Утвърден резултат за
отчетен период

1.
2.
3.
4.

изменение
[количество]

постигнат резултат
[количество ]

% изпълнение
по показатели

% изпълнение
на подцелта

среден процент на изпълнение на
подцелите

2

следва да се
постигне
[количество]

1

изменение
[количество]

Показатели

базисни данни
[количество]

Формулировка
на подцелите

Постигнат резултат

3

4

5

6

7

8

9

10

1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
Предлага:

(подпис)

Приложение № 7
към чл. 34
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
1000 София, ул. Шести септември № 29
Рег. №........................, екз. №.......
..........................................20… г.

УТВЪРЖДАВАМ:
МИНИСТЪР
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
(име и фамилия)
.........................20… г.

ПРОТОКОЛ
За отчитане изпълнението на обща цел за ……… отчетен период на 20... г.
Структура

Среден % изпълнение на подцелите

Главна дирекция „Национална полиция“

............. %

Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“

............. %

Главна дирекция „Гранична полиция“

............. %

БРОЙ 33
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Структура

Среден % изпълнение на подцелите

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита
на населението“

............. %

ОДМВР – Благоевград

............. %

ОДМВР – Бургас

............. %

ОДМВР – Варна

............. %

ОДМВР – Велико Търново

............. %

ОДМВР – Видин

............. %

ОДМВР – Враца

............. %

ОДМВР – Габрово

............. %

ОДМВР – Добрич

............. %

ОДМВР – Кърджали

............. %

ОДМВР – Кюстендил

............. %

ОДМВР – Ловеч

............. %

ОДМВР – Монтана

............. %

ОДМВР – Пазарджик

............. %

ОДМВР – Перник

............. %

ОДМВР – Плевен

............. %

ОДМВР – Пловдив

............. %

ОДМВР – Разград

............. %

ОДМВР – Русе

............. %

ОДМВР – Силистра

............. %

ОДМВР – Сливен

............. %

ОДМВР – Смолян

............. %

СДВР

............. %

ОДМВР – София

............. %

ОДМВР – Стара Загора

............. %

ОДМВР – Търговище

............. %

ОДМВР – Хасково

............. %

ОДМВР – Шумен

............. %

ОДМВР – Ямбол

............. %

Изпълнение на общата цел

............. %
Предлага:
(Ръководител на ЦЗУЦ)

Приложение № 8
към чл. 36
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАИМЕНОВАНИЕ НА СТРУКТУРАТА
Адрес на структурата
Рег. № ................., екз. № .......
.......................................... 20… г.
УТВЪРЖДАВАМ:
............................................................
............................................................
(име и фамилия)
.................................. 20… г.
ПРОТОКОЛ ЗА ОТЧИТАНЕ
изпълнението на целите на ..............................................................
(наименование на структурата)
за ............ отчетен период на 20... г.

С Т Р.
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СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ

5

% изпълнение
на целта

1.

4

% изпълнение
по показатели

1.

3

постигнат резултат [количество]

2

Постигнат резултат
изменение
[количество]

1

целен резултат
[количество ]

Показатели

изменение
[количество]

Формулировка

базисни данни
[количество]

Утвърден резултат за отчетен
период

7

8

9

6

2.
Предлага:
(Директор/Началник)

(подпис)

Приложение № 9
към чл. 36
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАИМЕНОВАНИЕ НА СТРУКТУРАТА
Адрес на структурата
Рег. № ................., екз. № .......
.......................................... 20… г.
УТВЪРЖДАВАМ:
................................................................................
(име и фамилия)
.................................. 20… г.
ПРОТОКОЛ ЗА ОТЧИТАНЕ
изпълнението на целите
на ............................................... (наименование на структурата) ................................. МВР
за ................. отчетен период на 20... г.
ОТЧИТАНЕ СТЕПЕН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИФИЧНАТА ЦЕЛ
Изпълнение на специфичната цел
Формулировка

Показатели

степен на изпълнение на специфичната цел (0 %; 25 %,
50 %, 75 % или 100 %)

коригирана степен на
изпълнение на специфичната цел

1

2

3

4

1.
2.
Забележка. Степен на изпълнение на специфичната цел:
0 % – неизпълнение;
25 % – удовлетворително;
50 % – добро;
75 % – много добро;
100 % – пълно.
Предлага:
(Директор/Началник)

(подпис)

БРОЙ 33

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 3

Приложение № 10
към чл. 44, ал. 2
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАИМЕНОВАНИЕ НА СТРУКТУРАТА
Адрес на структурата
Рег. № ................., екз. № .......
.......................................... 20… г.
УТВЪРЖДАВАМ:
ДИРЕКТОР:......................................
............................................................
(име и фамилия)
.................................. 20… г.

6

7

8

9

10

11 12

Допълнително възнаграждение за
постигнати резултати

5

База в левове

4

Закръглена оценка до цяло число

3

Отчитане на колективния и
индивидуалния компонент в %

2

крайна оценка на индивидуалния компонент в %

Участие [въвежда се само 0 или 1
по чл. 57 от наредбата]

1

относителна тежест на индивидуалния компонент в %

Име, презиме, фамилия
на служител

%

ЕГН

Индивидуална
оценка

оценка

№

Отчитане на колективния
компонент в %

ПРОТОКОЛ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ОЦЕНЯВАНЕ И ФОРМИРАНЕ
НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
на служителите от …………………………………………………………. за отчетния период на 20... г.

13

І ДС на изпълнителски и ръководни длъжности
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ІI ДС на младши изпълнителски длъжности и ЛРТП
1.
2.
Обща сума по СУЦ за структурата
…………….....…
(дата)
гр. …………....

Директор на/Началник на:

(подпис)
(име и фамилия)

С Т Р.

84
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Приложение № 11
към чл. 45, т. 1

100 %

Колективен
компонент

Матрица № 1
КОЛЕКТИВНА ОЦЕНКА
обща цел 10 %

подцели 90 %

Приложение № 12
към чл. 45, т. 2

100 %

Колективен
компонент

Матрица № 2
КОЛЕКТИВНА ОЦЕНКА
обща цел 10 %

специфична цел 90 %

Приложение № 13
към чл. 45, т. 3

20 %

КОЛЕКТИВНА ОЦЕНКА
обща цел 10 %

80 %

Индивидуален
компонент

Колективен
компонент

Матрица № 3

подцели 30 %

специфична цел 60 %

ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА
принос на служителя за изпълнение на целите на колективно ниво или за изпълнение
на длъжностните задължения през периода

Приложение № 14
към чл. 45, т. 4

20 %

КОЛЕКТИВНА ОЦЕНКА

обща цел 10 %

подцели 90 %

ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА
80 %

Индивидуаленкомпонент

Колективен
компонент

Матрица № 4

принос на служителя за изпълнение на целите на колективно ниво или за изпълнение
на длъжностните задължения през периода

Приложение № 15
към чл. 45, т. 5

20 %

КОЛЕКТИВНА ОЦЕНКА
обща цел 10 %

специфична цел 90 %

ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА
80 %

Индивидуален
компонент

Колективен
компонент

Матрица № 5

принос на служителя за изпълнение на целите на колективно ниво или за изпълнение
на длъжностните задължения през периода
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Приложение № 16
към чл. 48, ал. 2
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАИМЕНОВАНИЕ НА СТРУКТУРАТА
Адрес на структурата
Рег. № ................., екз. № .......
.......................................... 20… г.
ПРОТОКОЛ
за запознаване на служителите с оценката за .................... отчетен период на 20... г.
№

Длъжност, име, презиме,
фамилия

Индивидуална
оценка

Подпис на
служителя

Дата на
запознаване

Забележка

1

2

3

4

5

6

Оценяващ:

Приложение № 17
към чл. 54, ал. 2
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАИМЕНОВАНИЕ НА СТРУКТУРАТА
Адрес на структурата
Рег. № ................., екз. № .......
.......................................... 20… г.
ПРОТОКОЛ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

№

ЕГН

Име, презиме, фамилия на служител

Отчитане на колективния
компонент в %

База в левове

Допълнително възнаграждение за постигнати резултати

на ръководителите от ……………………………………………………. за .................. отчетния период на 20... г.

1

2

3

4

5

6

Ръководители на структури по чл. 37 и звената по чл. 33, т. 7 ЗМВР и техните заместници
1.
2.
Обща сума:
Изготвил: .............................................
(Ръководител на звено за управление по цели)
3032

С Т Р.

86
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-311 от 2014 г. за реда за прекратяване на служебното правоотношение на
държавните служители в Министерството
на вътрешните работи (ДВ, бр. 60 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Тази наредба се прилага за държавните
служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 от Закона
за Министерството на вътрешните работи
(ЗМВР) и по § 86 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за Министерството
на вътрешните работи (ДВ, бр. 14 от 2015 г.).“
§ 2. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При прек ратяване на сл у жебното
правоотношение на основание чл. 226, ал. 1,
т. 2 или 13 ЗМВР в заявлението по ал. 1 държавният служител отразява обстоятелството,
че не е упражнил правото си на пенсия.“
§ 3. В чл. 11 думите „по чл. 164, ал. 5“ се
заменят с „по чл. 164, ал. 6“.
§ 4. В чл. 12 думите „когато в периода на
срока за изпитване е получил най-ниската
оценка на професионалната дейност“ се заменят с „в периода на срока за изпитване – поради несправяне със служебните задължения
след изготвена оценка за изпълнението на
длъжността“.
§ 5. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. (1) Прекратяването на служебното
правоотношение на основание чл. 226, ал. 1,
т. 1 и 15 ЗМВР се извършва по инициатива
на органа по назначаване.
(2) Прекратяването на служебното правоотношение на основание чл. 226, ал. 1, т. 3,
5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14 и 16 ЗМВР се извършва
по предложение от съответния ръководител
до органа по назначаване.
(3) Главният секретар на МВР може да
прави предложение за прекратяване на служебното правоотношение на директорите на
главните дирекции и командира на СОБТ.
(4) При п р ек рат я ва не на с л у жебно т о
правоотношение по чл. 226, ал. 1, т. 7, буква „в“ ЗМВР – незавършване на курса за
първоначална професионална подготовка,
предложението се прави от ректора на Академията на МВР.

ВЕСТНИК
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(5) За директорите на дирекции, административни дирекции, Медицинския институт
на МВР, Научноизследователския институт по
криминалистика и криминология, Института
по психология, ректора на Академията на
МВР, началника на Звено за вътрешен одит,
началника на Звено за материални проверки, както и за ръководителите на звена по
чл. 33, т. 7 ЗМВР не се прави предложение.“
§ 6. Член 14 се отменя.
§ 7. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „на професионалната
дейност на държавен служител за два последователни отчетни периода“ се заменят
с думите „за изпълнението на длъжността
на държавен служител“.
2. В ал. 2 думите „на професионалната
дейност“ се заменят с думите „за изпълнението на длъжността“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Оценката за изпълнението на длъжността на държавните служители в МВР се
извършва при условията и по реда на наредбата по чл. 164а, ал. 2 ЗМВР.“
§ 8. В чл. 16 думите „се прилагат картите
за оценка на професионалната дейност на
служителя за съответните отчетни периоди
или срок на изпитване“ се заменят със „се
прилага картата за оценка на изпълнението
на длъжността на държавния служител“.
Заключителна разпоредба
§ 9. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Румяна Бъчварова
3049

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-344 от 2014 г. за назначаване
на държавна служба в Министерството на
вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 64 от 2014 г.;
доп., бр. 10 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните допълнения:
1. В т. 1 след абревиатурата „(МВР)“ се
добавя „на длъжности за държавни служители
по чл. 142, ал. 1, т. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР)“.
2. В т. 2 след абревиатурата „МВР“ се добавя „на длъжности за държавни служители
по чл. 142, ал. 1, т. 1 ЗМВР“.
§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Със заповедта за обявяване на конкурса
за назначаване на държавна служба в МВР от
вакантните длъжности за съответната структура могат да бъдат определяни длъжности
за провеждане на конкурс за служители на
МВР по чл. 142, ал. 1, т. 2 и 3 ЗМВР.“
2. Създава се ал. 6:
„(6) От вакантните длъжности за Главна
дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, могат да бъдат
определяни длъжности за провеж дане на
конкурс с доброволци по смисъла на чл. 40
от Закона за защита от бедствия, които са
регистрирани като такива не по-малко от
две години, завършили са първонача лно
обучение и членството им в доброволните
формирования не е прекратено към датата
на обявяване на конкурса.“
§ 3. Създава се чл. 5а:
„Чл. 5а. (1) Конкурс за постъпване на държавна служба в специализираното структурно
звено в МВР за осъществяване на дейност по
осигуряване и прилагане на разследване чрез
служител под прикритие се обявява и провежда при спазване разпоредбите на Закона
за защита на класифицираната информация
и Правилника за прилагане на Закона за
защита на класифицираната информация.
(2) Условията и редът за провеждане на
конкурса по ал. 1, специфичните изисквания по чл. 155, ал. 1, т. 4 ЗМВР, етапите на
конкурсната процедура, тяхното съдържание – начини на изследване, методика за
оценяване и елиминаторен праг, както и
съставът на конкурсната комисия се определят в заповедта за обявяване на конкурса.“
§ 4. В чл. 34 ал. 1 се изменя така:
„(1) Дипломираните курсанти от висши
воен н и у ч и л и ща, обу ча ва н и за н у ж д и т е
на МВР, както и лица, които са държавни
служители в службите за сигурност или за
обществен ред и в други ведомства и институции, за които се прилагат разпоредбите на
ЗМВР относно държавната служба, могат да
бъдат назначавани на държавна служба, ако
отговарят на изискванията за постъпване на
държавна служба в МВР.“
Заключителна разпоредба
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Румяна Бъчварова
3050
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
НАРЕДБА № 39
от 23 април 2015 г.

за условията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти, свидетелства за организации за обучение, обучаващи
пилоти и кабинен екипаж, и свидетелства
за медицинска годност на авиационен персонал – пилоти и кабинен екипаж, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС)
№ 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 г.
за определяне на технически изисквания и
административни процедури във връзка с
екипажите на въздухоплавателни средства в
гражданското въздухоплаване в съответствие
с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския
парламент и на Съвета и контрола върху тях
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за:
1. издаването, признаването, поддържането,
изменението, ограничаването, спирането и
отнемането на свидетелства за правоспособност и свързаните с тях квалификации или
удостоверения и сертификати, условията за
тяхната валидност, както и правата и отговорностите, произтичащи от тях;
2. издаването, презаверяването, потвърждаването и подновяването на:
а) медицинско свидетелство, изисквано за
упражняване на правата по пилотски лиценз
или на правата на обучаем пилот;
б) медицинската годност на кабинни я
екипаж;
3. издаването на удостоверения на упълномощени преглеждащи лекари и на авиомедицинските центрове;
4. издаване на атестация на кабинен екипаж
и условията за тяхната валидност, както и правата и отговорностите на притежателите им;
5. издаване, поддържане, изменение, ограничаване, спиране и отнемане на сертификат
за одобрени организации за обучение (АТО)
и контрола върху тях;
6. сертифицирането и одобрението на летателни тренажори и организациите, които
експлоатират и използват такива тренажори.
Ч л. 2. Гла вна д и рек ц и я „Гра ж да нск а
въздухоплавателна администрация“ е компетентният орган съгласно чл. 11б, параграф 1
от Регламент (ЕC) № 1178/2011 за определяне
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на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на
въздухоплавателни средства в гражданското
въздухоплаване в съответствие с Регламент
(ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент
и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно
общи правила в областта на гражданското
въздухоплаване, за създаване на Европейска
агенция за авиационна безопасност и правилата за неговото прилагане (ОВ, L 311 от
2011 г.) (Регламент (ЕС) № 1178/2011), и има
следните правомощия:
1. издава свидетелства за правоспособност и
свидетелства за медицинска годност за пилоти,
ако лицата са насочени от упълномощения
преглеждащ лекар (АМЕ) или авиомедицинския център (АеМС) при условията и по реда
на чл. 3 от Регламент (ЕС) № 1178/2011;
2. извършва предвидените в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 1178/2011 действия по отношение
на националните свидетелства за правоспособност за пилоти при условията и по реда
на регламента;
3. извършва предвидените в чл. 5 от Регламент (ЕС) № 1178/2011 действия по отношение
на националните свидетелства за медицинска
годност за пилоти при условията и по реда
на регламента;
4. извършва предвидените в чл. 7 от Регламент (ЕС) № 1178/2011 действия по отношение на свидетелствата за правоспособност
за бордни инженери при условията и по реда
на регламента;
5. извършва предвидените в чл. 8 от Регламент (ЕС) № 1178/2011 действия по отношение
на свидетелства за правоспособност или квалификациите за клас и тип, съдържащи се в
съответното свидетелство за правоспособност,
издадени от трети държави при условията и
по реда на регламента;
6. признава обучение, започнало преди влизането в сила на Част-FCL, при условията и по
реда на чл. 9 от Регламент (ЕС) № 1178/2011;
7. признава знания, опит и умения, придобити в рамките на военна служба, при
условията и по реда на чл. 10 от Регламент
(ЕС) № 1178/2011;
8. сертифицира организации за обучение
при условията и по реда на чл. 10а от Регламент (ЕС) № 1178/2011;
9. квалифицира летателни тренажори при
условията и по реда на чл. 10б от Регламент
(ЕС) № 1178/2011;
10. издава удостоверение на авиомедицински центрове при условията и по реда на
чл. 10в от Регламент (ЕС) № 1178/2011, оценява
медицинската годност на кабинния екипаж
при условията и по реда на чл. 11 от Регламент
(ЕС) № 1178/2011, когато е налице насочване
от упълномощения преглеждащ лекар (АМЕ),
авиомедицински център (АеМС) или от лекар
специалист по трудова медицина (ОНМР);
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11. издава атестация на кабинен екипаж при
условията и по реда на чл. 11а от Регламент
(ЕС) № 1178/2011;
12. оси г у ря ва и под д ърж а под ход я що
квалифициран и надлежно обучен персонал,
който отговаря на изискванията и има правата, посочени в чл. 11б, параграфи 4 и 5 от
Регламент (ЕС) № 1178/2011;
13. води от четност съгласно чл. A R A.
GEN.220 от Приложение VІ от Регламент
(ЕС) № 1178/2011, като поддържа регистър на
свидетелствата за правоспособност на лицата
от авиационния персонал;
14. поддържа на интернет страницата си
актуална информация относно лицензирането
и обучението на авиационния персонал;
15. прилага изискванията на Приложение
VI (Част-ARA) от Регламент (ЕС) № 1178/2011
и приложимите „Приемливи средства за съответствие“;
16. изготвя и публикува на сайта си Наръчник на проверяващия;
17. изготвя Наръчник на инспектора по
лицензиране на авиационния персонал.
Г л а в а

в т о р а

ЧАСТ-FCL
Чл. 3. Главният директор на ГД „ГВА“ или
оправомощено от него лице издава следните
видове свидетелства за правоспособност:
1. свидетелство за правоспособност за
леки въздухоплавателни средства за самолети
(LAPL(А), за хеликоптери (LAPL(H), за планери (LAPL(S) и за балони (LAPL(B);
2. свидетелство за правоспособност на
любител пилот на самолет (PPL(A), на вертолет (PPL(Н), на планер (SPL), на дирижабли
(PPL(AS) и на балони (BPL);
3. свидетелство за правоспособност на
професионален пилот на самолет (CPL(A), на
вертолет (CPL(Н) и на дирижабли (CPL(As);
4. свидетелство за правоспособност на пилот
в многопилотен екипаж (самолет) – (MPL (A);
5. свидетелство за правоспособност на
транспортен пилот на самолет (ATPL(A) и на
вертолет (ATPL(Н).
Чл. 4. (1) Кандидатите и притежателите на
свидетелство за правоспособност или атестация подават в ГД „ГВА“ заявление:
1. за първоначално издаване на свидетелство
за правоспособност или атестация;
2. за преобразуване на валидно свидетелство
за правоспособност или атестация;
3. за промяна на компетентен орган на
друга държава членка с ГД „ГВА“;
4. за вписване или потвърждаване валидността на квалификационен клас и/или тип
и/или на езикова компетентност;
5. за преиздаване на валидно свидетелство
за правоспособност или атестация при липса
на място за нови вписвания;

БРОЙ 33

ДЪРЖАВЕН

6. за преиздаване на валидно свидетелство
за правоспособност или атестация при смяна
на имената, гражданството или адреса на
притежателя;
7. за преиздаване при смяна на образците
на свидетелствата;
8. за преиздаване, когато свидетелството
е повредено, унищожено, загубено или откраднато;
9. за определяне на проверяващ;
10. за признаване на свидетелства за правоспособност, издадени от трети държави.
(2) Нередовните заявления не се разглеждат, а кандидатите се уведомяват за несъответствията в срок до седем работни дни след
подаване на заявлението.
(3) На кандидатите се дава 10-дневен срок
от съобщаването да отстранят допуснатите
несъответствия.
(4) В срок до 30 дни след подаване на заявлението по ал. 1, т. 1 – 8 и след проверка на
документите, ако същите отговарят на изискванията съгласно чл. AR A.GEN.315 от Приложение VI на Регламент (ЕС) № 1178/2011
и тази наредба, главният директор на ГД
„Г ВА“ и л и у п ъ л номощено о т нег о л и це
издава свидетелство за правоспособност и
вписва обстоятелствата в регистъра за свидетелствата за правоспособност на лицата
от авиационния персонал.
(5) В случаите по ал. 1, т. 9 след разглеждане и одобряване на заявлението на кандидата
главният директор на ГД „ГВА“ или оправомощено от него лице уведомява кандидата и
определения проверяващ.
(6) В случаите по ал. 1, т. 10 министърът
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията издава разрешение по чл. 34,
ал. 2 ЗГВ след разглеждане и одобряване от
главния директор на ГД „ГВА“ или от оправомощено от него лице на заявлението и
представените доказателства за съответствие
с изискванията на т. А от Приложение III на
Регламент (ЕС) № 1178/2011.
Чл. 5. (1) Главният директор на ГД „ГВА“
или оправомощено от него лице със заповед
ограничава, спира действието или отнема
свидетелството за правоспособност, квалификацията или атестацията съгласно чл. FCL.070,
чл. CC.CCA.110, чл. AR A.GEN.355, чл. AR A.
FCL.250 и чл. AR A.CC.105 от Регламент (ЕС)
№ 1178/2011.
(2) Лицето, спрямо чието свидетелство за
правоспособност или квалификация или атестацията са предприети действията по ал. 1,
е длъжно незабавно да върне свидетелството
или атестацията в ГД „ГВА“.
(3) Заповедта по ал. 1 може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния
кодекс в 14-дневен срок от съобщаването є.
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Чл. 6. (1) Всеки притежател на свидетелство за правоспособност в съответствие с
чл. ARA.FCL.250, буква „б“ от Приложение VI
на Регламент (ЕС) № 1178/2011 или атестация
може да се откаже от правата, произтичащи
от съответното свидетелство, и да го върне
в ГД „ГВА“.
(2) След връщане на свидетелството за правоспособност или атестацията прекратяването
на действието им се отразява от определено
от главния директор на ГД „ГВА“ лице в
регистъра по чл. 2, т. 13.
(3) Лицето по ал. 1 може да кандидатства
за получаване на свидетелство за правоспособност на пилот или атестация по реда на чл. 4.
Чл. 7. Български граждани, които придобият свидетелство за правоспособност, получават
експертно ниво (ниво 6) на български език
без полагане на изпит.
Чл. 8. (1) Оценката на езиковата компетентност и използването на английски език
се извършва съгласно чл. FCL.055 от Приложение I на Регламент (ЕС) №1178/2011 и
АМС1 FCL.055 от Решение № 2011/016/R на
изпълнителния директор на Европейската
агенция за авиационна безопасност (EASA) в
одобрен изпитен езиков център или по време
на летателни проверки от одобрен от главния
директор на ГД „ГВА“ или оправомощено от
него лице, проверяващ съгласно чл. 16.
(2) Изпитният център, оценяващ езиковата
компетентност по ал. 1, трябва да е одобрен
от главния директор на ГД „ГВА“ или от
оправомощено от него лице, или от държава – членка на Европейския съюз.
Чл. 9. Оценката на езиковата компетентност
се извършва съгласно метода, определен в
чл. FCL.055 и Допълнение 2 към Приложение
I на Регламент (ЕС) № 1178/2011.
Чл. 10. (1) Всички изпити за проверка на
теоретичните познания за издаване на свидетелства за правоспособност и квалификации
се провеждат в ГД „ГВА“ при условията и по
реда на чл. FCL.025 и чл. AR A.FCL.300 от
Регламент (ЕС) № 1178/2011.
(2) Продължителността на всяка изпитна
сесия е 10 работни дни.
(3) Главният директор на ГД „ГВА“ или
оправомощено от него лице назначава със
заповед квестори за провеждане на теоретичните изпити. Квесторите са независими
от кандидатите и от всякакви организации
за обучение по Регламент (ЕС) № 1178/2011.
(4) Кандидатът за явяване на теоретичен
изпит подава заявление и заплаща държавна
такса съгласно Тарифа № 5 за таксите, които
се събират в системата на Министерството на
транспорта, одобрена с Постановление № 81
на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ,
бр. 41 от 2000 г.; попр., бр. 54 от 2000 г.; изм.
и доп., бр. 97 ог 2000 г., бр. 18 от 2001 г., бр. 47
от 2001 г., бр. 62 от 2001 г.; доп., бр. 104 от
2001 г.; изм. и доп., бр. 49 от 2002 г.; изм., бр. 68
от 2002 г.; изм. и доп., бр. 71 от 2002 г., бр. 17
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от 2003 г., бр. 101 от 2005 г.; изм., бр. 105 от
2005 г., бр. 77 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 105
от 2006 г.; изм., бр. 38 от 2007 г.; изм. и доп.,
бр. 64 от 2008 г.; изм., бр. 78 от 2008 г., бр. 79
от 2008 г., бр. 100 от 2009 г., бр. 64 от 2010 г.;
изм. и доп., бр. 96 от 2011 г.; изм., бр. 67 от
2012 г.; изм. и доп., бр. 45 от 2014 г.).
(5) След всеки проведен изпит ГД „ГВА“
изготвя протокол за изпитния резултат.
(6) След успешно полагане на всички изпити, предвидени в Регламент (ЕС) № 1178/2011,
главният директор на ГД „ГВА“ или оправомощено от него лице издава свидетелство на
кандидата.
Чл. 11. Всеки обучаем е длъжен да уведоми
ГД „ГВА“ за смяна на одобрената организация
за обучение, независимо от причината, преди
продължаване на обучението.
Чл. 12. Използването на синтетично средство за обучение при изпълнение на проверки за
издаване на свидетелство за правоспособност,
за вписване, потвърждаване на валидността и
възстановяване на квалификационни класове
към тях, както и за тренировка и обучение
на летателен състав, подлежи на одобрение
от главния директор на ГД „ГВА“ или оправомощено от него лице съгласно т. 1ж от
Приложение III от Регламент (ЕО) № 216/2008.
Чл. 13. (1) За издаване на одобрение за
ползване на синтетично средство за обучение
в ГД „ГВА“ се подава заявление, придружено
със сертификата на синтетичното средство
за обучение и спецификацията към него.
Заявителят може да е физическо лице или
юридическо лице.
(2) В срок до седем работни дни от подаване
на заявлението по ал. 1 главният директор на
ГД „ГВА“ или оправомощено от него лице
определя инспектор за извършване на проверка по заявлението.
(3) Инспекторът по ал. 2 след извършване
на проверката изготвя писмен доклад до главния директор на ГД „ГВА“ или оправомощено
от него лице, съдържащ една от следните
препоръки:
1. да бъде издадено одобрение за ползване
на синтетично средство за обучение;
2. да се откаже на заявителя издаването на
одобрение за ползване на синтетично средство
за обучение.
(4) В 30-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 1 главният директор на ГД „ГВА“
или оправомощено от него лице одобрява или
отказва да издаде одобрение за ползване въз
основа на препоръките, направени в доклада
по ал. 3.
(5) Одобрението е индивидуално за всеки
заявител.
(6) Одобрението се издава за неопределен
срок и е валидно, ако сертификатът на синтетичното средство за обучение или спецификацията към него не бъдат изменени, временно
прекратени или отменени от компетентния
орган, който ги е издал.
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Чл. 14. (1) Пилотите записват достоверни
данни за всички изпълнени полети във форма
и по начин, установени в FCL.050 от Приложение № I от Регламент (ЕС) № 1178/2011 и
АМС1 FCL.050 от Решение № 2011/016/R на
изпълнителния директор на Европейската
агенция за авиационна безопасност (EASA).
(2) Кабинният екипаж предоставя достоверни данни за всички изпълнени полети пред
ГД „ГВА“ при поискване.
Чл. 15. (1) Главният директор на ГД „ГВА“
или оправомощено от него лице определя със
заповед инспектори от ГД „ГВА“ и старши проверяващи, които да провеждат от името на ГД
„ГВА“ практическите и летателните проверки
на проверяващите, предвидени в Подчаст К на
Приложение I от Регламент (ЕС) № 1178/2011.
(2) Заповедите по ал. 1 се публикуват на
интернет страницата на ГД „ГВА“.
(3) В случаите, когато няма определен инспектор или старши проверяващ по ал. 1 или
при обективна невъзможност на определено
по ал. 1 лице да извърши заявена проверка,
главният директор на ГД „ГВА“ или оправомощено от него лице определя проверяващ за
конкретния случай, като издава заповед.
Чл. 16. (1) Всеки проверяващ има право
да провежда от името на ГД „ГВА“ оценка
на езиковата компетентност, при условие че:
1. е демонстрирал владеене на езика наймалко на оперативно ниво в съответствие с Допълнение 2 към чл. FCL.055 и АМС2 FCL.055
към Регламент (ЕС) № 1178/2011;
2. е преминал стандартизационен курс за
оценка на езиковата компетентност, организиран от ГД „ГВА“ или от ATO по одобрена
от главния директор на ГД „ГВА“ или оправомощено от него лице програма, за последните
три години.
(2) Проверяващият по ал. 1 има право да
оценява езиковата компетентност до нивото,
което самият той е придобил.
Чл. 17. (1) Всеки проверяващ извършва
летателна проверка и/или оценка на езиковата компетентност съгласно изискванията
на Регламент (ЕС) № 1178/2011 и в съответствие с процедурите, описани в Наръчника
на проверяващия.
(2) Всек и п роверяващ след п роведена
проверка, но не по-късно от 15 дни след извършване на проверката, изпраща в ГД „ГВА“
отчетна форма на проверяващия.
Чл. 18. Одобрението от главния директор на
ГД „ГВА“ или оправомощено от него лице на
проверяващ, одобрен от друга администрация
на държава членка, е съгласно процедурата,
описана в Документ за различията в изискванията на компетентните органи към проверяващите („Examiner Differences Document“),
публикуван на сайта на ЕАSA.
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Чл. 19. (1) Кандидатът може да оспори резултат от теоретичен или практически изпит,
като подаде жалба до главния директор на
ГД „ГВА“ с искане за повторна оценка или
смяна на проверяващия.
(2) Жалбата по ал. 1 се подава в срок до
седем дни от датата на обявяването на резултатите от теоретичния или практическия изпит.
(3) Главният директор на ГД „ГВА“ или
оправомощено от него лице определя инспектор, който да разгледа жалбата и ако тя
е основателна, да предложи повторно провеждане на изпита.
(4) Главният директор на ГД „ГВА“ се
произнася по жалбата в срок до 30 работни
дни от датата на подаване на жалбата.
Г л а в а

т р е т а

ЧАСТ-MED
Чл. 20. (1) В ГД „ГВА“ е създаден Авиомедицински сектор (Aeromedical section – AMS). В
него участват лекари – медицински оценители,
които притежават квалификация и правоспособност за упражняване на медицинска професия и разполагат с професионален медицински
опит след дипломирането най-малко 5 години,
имат специални познания и опит в областта на
авиационната медицина (АМ) и са преминали
специално обучение по авиационна медицина
и авиомедицинско сертифициране.
(2) Авиомедицинският сектор дава задължителни становища по въпросите на авиационната медицина, по повод издаването,
подновяването, преиздаването и отказа за
издаване на медицински свидетелства или заключения въз основа на медицински доклади,
изготвени от АеМС, АМЕ и OHMP, отнасящи
се до авиационен персонал.
(3) Авиомедицинският сектор изготвя процедури, касаещи медицинското сертифициране
на авиационния персонал; одобрява програма
за обучение на АМЕ; участва в издаване на
удостоверение на АМЕ и АеМС; следи за: водене на отчетност и съхранение на медицински
документи; спазване на медицинска конфиденциалност; обжалване на медицинска оценка;
системата за управление на качеството (СУК).
(4) Авиомедицинският сектор:
1. разглежда заявленията на кандидатите за
АеМС и АМЕ и предлага на главния директор на ГД „ГВА“ или оправомощено от него
лице кандидатите да бъдат одобрени за АеМС
и АМЕ или да им бъде отказано одобрение;
2. одобрява учебните програми на организациите, обучаващи АМЕ в Република България;
3. изготвя доклади за броя и разположението на АМЕ в Република България;
4. дава становище при оценка извън стандарта съгласно Регламент (ЕС) № 1178/2011,
както и при обжалване на медицинската
годност, след консултации с републикански
консултанти по медицински специалности;
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5. разглежда уведомленията за проведени опреснителни ку рсове по авиационна
медицина;
6. разглежда докладите и оценките, изпращани от АеМС, АМЕ и OHMP;
7. дава методични указания на АеМС, АМЕ,
OHMP при необходимост;
8. налага и отменя ограниченията в медицинските свидетелства и заключения;
9. води регистър със съпътстващата го
документация за одобрение и обучение на
специалистите от АеМС и АМЕ.
(5) Главният директор на ГД „ГВА“ определя един от лекарите за ръководител на AMS
и длъжностните лица, които имат достъп до
медицинските данни в AMS.
Чл. 21. (1) Главният директор на ГД „ГВА“
определя един от медицинските оценители,
който е част от АМS, като отговорно лице
за въвеж дането на мерки за гарантиране
поверителността на докладите и електронно
съхраняваната информация по медицинските
въпроси на авиационния персонал.
(2) Кандидатът и личният му лекар имат
право на достъп до медицинските документи след подаване на заявление до главния
директор на ГД „ГВА“, което се разглежда и
одобрява в тридневен срок от постъпването.
(3) При необходимост по решение на ръководителя на AMS част от медицинската
информация за даден заявител може да бъде
предоставена на трети лица след изрично
писмено съгласие на кандидата.
Чл. 22. (1) Авиомедицинският сектор се
произнася по издаването, подновяването, презаверяването на медицинските свидетелства и
заключения от АеМС, АМЕ и ОНМР, когато
е сезиран за това.
(2) Кандидатите за и притежателите на
свидетелство за правоспособност за професионален пилот на самолет и хеликоптер (CPL
(A)/CPL(H), пилот в многопилотен екипаж
(MPL) и транспортен пилот на самолет и
хеликоптер (ATPL(A)/ATPL(H) т рябва да
притежават медицинско свидетелство Клас 1.
(3) Кандидатите за и притежателите на
свидетелство за правоспособност за SPL или
BPL, които участват в търговски полети с
планери и/или балони, трябва да притежават
най-малко медицинско свидетелство Клас 2.
(4) Кандидатите за и притежателите на
свидетелство за правоспособност за любител пилот на самолет и хеликоптер (PPL(A)/
PPL(H), пилот на планер (SPL) и пилот на
балон (BPL) трябва да притежават най-малко
медицинско свидетелство Клас 2.
(5) Заявителите и притежателите на свидетелство за правоспособност за пилот на
лек и възду хоплавателни средства (L A PL)
трябва да притежават най-малко медицинско
свидетелство за LAPL.
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(6) Заявителят и притежателят на атестация
за кабинен екипаж (С/С) трябва да притежава
медицинско заключение за С/С.
Чл. 23. (1) Заявление за медицинско свидетелство или заключение се подава съгласно
чл. MED.B.005 от Приложение ІV от Регламент
(ЕС) № 1178/2011.
(2) При явяване на медицински преглед
заявителят представя лична карта, лична
амбулаторна карта, последното медицинско
свидетелство или заключение и други документи, касаещи медицинската му история и
здравния му статус.
(3) Заявителите за медицинско свидетелство
или заключение не трябва да имат вродени
или придобити заболявания, активни, латентни, остри или хронични заболявания, рани,
травми и усложнения от операции, странични
ефекти от приемане на медикаменти.
(4) Заявителите за медицински Клас 1 и 2
се явяват на преглед съгласно процедурите,
изготвени от AMS.
(5) Заявителите за LAPL се оценяват въз
основа на най-добрата медицинска практика.
Специално внимание се отделя на медицинската история на заявителя. Първоначалната
оценка и всички последващи оценки включват
най-малко: клиничен преглед, измерване на
кръвно налягане R/R, изследване на урина,
зрение и слух.
(6) Първоначалната авиомедицинска оценка
на кабинен екипаж С/С включва най-малко
оценка на медицинската история, клиничен
медицински преглед, включващ следните системи: сърдечносъдова, дихателна, мускулноскелетна, зрение, цветово възприятие, УНГ.
За целите на първоначалната и следващите
медицински оценки на С/С авиомедицинската
оценка може да включва допълнителни медицински прегледи, тестове или обследвания.
(7) Всяка следваща авиомедицинска оценка
на С/С включва оценка на медицинската история и клиничен преглед. След приключването є С/С получава медицинско заключение,
което предоставя на авиационния оператор.
Чл. 24. (1) Медицинското свидетелство
се издава, презаверява и подновява след
приключване на изискваните медицински
прегледи и оценки.
(2) Първоначално медицинско свидетелство
Клас 1 се издава от АеМС.
(3) Първоначално медицинско свидетелство
Клас 2 се издава от АеМС или АМЕ.
(4) Първоначално медицинско свидетелство
за LAPL са издава от АеМС или АМЕ.
(5) Медицински свидетелства Клас 1, Клас
2 и LAPL се презаверяват или подновяват от
АеМС или АМЕ.
(6) Първоначално медицинско заключение
за С/С и заключение за презаверяване и подновяване се издават от АеМС, АМЕ и ОНМР.
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(7) АеМС, АМЕ и ОНМР издават, презаверяват или подновяват медицински свидетелства
и заключения, след като заявителят е представил пълна медицинска история, резултати
от медицински прегледи и изследвания и му
е извършена авиомедицинска оценка.
(8) А виомед и ц и нск и я т сек т ор, АеМС,
АМЕ и ОНМР по преценка могат да поискат
от заявителя да се подложи на допълнителни медицински прегледи, преди да издадат,
презаверят или подновят медицинското свидетелство или заключение.
(9) Авиомедицинският сектор може да издаде или преиздаде медицинско свидетелство,
когато случаят е насочен от ОНМР, АМЕ или
АеМС или е установил, че се налага коригиране на оценката.
Чл. 25. (1) Срокът на валидност на медицинското свидетелство се определя от възрастта на заявителя и датата на извършване
на медицинския преглед и се изчислява от
датата на извършване на медицинския преглед – в случай на първоначално издаване
и подновяване, или от датата на изтичане
на валидността на предходното медицинско
свидетелство – в случай на презаверяване.
(2) Медицинските свидетелства за Клас 1
са валидни за срок 12 месеца.
(3) Срокът на валидност на медицинските
свидетелства Клас 1 се намалява на 6 месеца
за притежатели на свидетелства за правоспособност за пилоти, които извършват летателна
експлоатация на въздухоплавателни средства
за един пилот за търговски превоз на пътници
и са навършили 40-годишна възраст или са
навършили 60-годишна възраст.
(4) Срокът на валидност на медицински
свидетелства за Клас 1 за борден инженер
(F/E), щурман (F/N), борден радист (F/RO)
e 12 месеца независимо от възрастта.
(5) Медицинските свидетелства Клас 2 са
валидни за срок:
1. 60 месеца до навършване от притежателя на свидетелство за правоспособност на
пилот на 40-годишна възраст; медицинско
свидетелство, издадено преди навършване на
40-годишна възраст, губи валидност, когато
притежателят на лиценз навърши 42-годишна
възраст;
2. 24 месеца меж д у 40 - и 50 -годишна
възраст; медицинско свидетелство, издадено
преди навършване на 50-годишна възраст, губи
валидност, когато притежателят на свидетелство за правоспособност на пилот навърши
51-годишна възраст;
3. 12 месеца след навършване на 50-годишна възраст.
(6) Медицинските свидетелства за LАPL
са валидни за срок:
1. 60 месеца до навършване от притежателя
на лиценз на 40-годишна възраст; медицинско
свидетелство, издадено преди навършване на

БРОЙ 33

ДЪРЖАВЕН

40-годишна възраст, губи валидност, когато
притежателят на свидетелство за правоспособност на пилот навърши 42-годишна възраст;
2. 24 месеца след навършване на 40-годишна възраст.
(7) Медицинските заключения за кабинен
екипаж (С/С) са валидни за срок:
1. 60 месеца до навършване на 40-годишна
възраст; медицинско заключение, издадено
преди навършване на 40-годишна възраст, губи
валидност, когато притежателят му навърши
42-годишна възраст;
2. 24 месеца между 40- и 50-годишна възраст; медицинско заключение, издадено преди навършване на 50-годишна възраст, губи
валидност, когато притежателят му навърши
51-годишна възраст;
3. 12 месеца след навършване на 50-годишна възраст.
(8) Прегледите и/или оценките, изисквани
за презаверяване на медицинското свидетелство и заключение, могат да бъдат извършени
до 45 дни преди изтичане на валидността.
(9) Когато притежателят на медицинско
свидетелство или заключение не изпълни
изискването за презаверяване, се извършва
преглед за подновяване.
(10) Когато срокът на валидността на медицинско свидетелство за Клас 1 и 2 е изтекъл
преди повече от 2 години, се извършва преглед
за подновяване след оценка на авиомедицинското досие.
(11) Когато валидността на медицинско
свидетелство за Клас 1 и 2 е изтекла преди
повече от 5 години, се прилагат изискванията
за медицински прегледи при първоначално
издаване, а оценката се извършва по изискванията за презаверяване.
(12) Подновяването на медицински свидетелства за LAPL се извършва след оценка
на медицинската история и авиомедицински
преглед в съответствие с чл. MED.B.095 от
Приложение ІV от Регламент (ЕС) № 1178/2011.
Чл. 26. (1) Притежателите на медицински
свидетелства или заключения Клас 1, 2, LAPL
и С/С се обръщат за консултации съответно
към АеМС, АМЕ или ОНМР в случаите по
чл. MED.A.020 от Приложение ІV на Регламент (ЕС) № 1178/2011.
(2) Налагането на ограничения в медицинските свидетелства за Клас 1, 2, LAPL и
С/С се извършва в съответствие с Регламент
(ЕС) № 1178/2011.
Чл. 27. При отказ да бъде издадено, подновено или признато медицинско свидетелство Клас 1, Клас 2, свидетелство за LAPL
от AeMC, AME или е потвърден отказът от
AMS, лицето, на което е отказано, в 14-дневен
срок от отказа може да го обжалва по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 28. (1) Кандидатът за първоначално
медиц инско осви дет елст ване, за по т вър -
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ждаване или подновяване на медицинското
свидетелство подава заявление, придружено
от последното медицинско свидетелство (при
потвърждаване и подновяване), медицинската
книжка и лична амбулаторна карта (ЛАК).
(2) Всеки кандидат, който не отговаря на
медицинските изисквания или съществува
съмнение за неговата медицинска годност,
се оценява окончателно от AMS в 14-дневен
срок след писменото му уведомяване от AеMC
или AME.
(3) AеMC и AME осъществяват медицинските прегледи и оценки на кандидатите без
езикова бариера, като се дава възможност
на кандидата да бъде наясно за последиците
от предоставянето на непълни, неточни или
неверни данни за медицинското му минало.
(4) След приключването на първоначалните
авиомедицински прегледи и оценки AеMC и
AME:
1. уведомяват кандидата дали е медицински
годен или негоден и го насочват към АMS,
ако обжалва заключението за медицинска
годност;
2. уведомяват кандидата за всяко наложено
ограничение, което може да ограничи летателното обучение или правата от свидетелството
за правоспособност;
3. незабавно изпращат писмен доклад заедно с резултатите от оценката и копие от
медицинското свидетелство до АMS;
4. изпращат медицинската документация
в АMS, когато пилотът се отнесе към AMS
за окончателна оценка.
Чл. 29. (1) Авиомедицинският център и АМЕ
поддържат медицински досиета с прегледите
и оценките, извършени за издаването, подновяването и признаването на медицинските
свидетелства и техните резултати.
(2) Когато AME извършва авиомедицински
прегледи в AеMC, медицинските досиета се
съхраняват в съответствие с действащото
законодателство и правилника на AеMC.
(3) При поискване от AMS AеMC и AME
изпращат всички авиомедицински досиета и
доклади, както и всяка друга информация,
която се изисква за контролната му дейност.
Чл. 30. (1) За признаване на медицинско свидетелство, издадено от друга държава – член
на Европейския съюз (ЕС), AMS изисква от
органа, издал медицинското свидетелство, да
го потвърди.
(2) При съмнение относно авторството
и/или автентичност та на предоставените
документи по ал. 1 AMS отправя официално
запитване до въздухоплавателните власти в
съответната държава – член на ЕС.
(3) В случай, когато е налице съмнение
относно авторството и/или автентичността
на представените документи по ал. 2, AMS
има право да отправи официално запитване
до EASA.
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(4) При официално писмено искане от държава – член на ЕС, AMS предоставя копие от
медицинските документи на съответното лице.
(5) При явяване за медицински преглед и
оценка на заявител с издадено свидетелство
за правоспособност от държава – член на ЕС,
АМЕ или АеМС са длъжни в 3-дневен срок
писмено да уведомят ГД „ГВА“ .
(6) Главна дирекция „Гражданска въздухо
плавателна администрация“ в тридневен срок
от получаването на писменото уведомление
по ал. 2 изпраща на въздухоплавателните
власти на съответната държава – член на
ЕС, копие от медицинските документи на
съответното лице.
(7) При съмнение относно авторството
и/или автентичност та на предоставеното
медицинско свидетелство или медицински
документи АМЕ или АеМС са длъжни да
уведомят AMS.
(8) След преглед на документите по ал. 4
AMS нарежда извършването на медицински
преглед и оценка в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1178/2011 г.
(9) Лице, което е български гражданин,
може да подаде заявление за издаване на
медицинско свидетелство в държава – член
на ЕС, или в държава, с която Република
България е признала взаимно свидетелствата
за правоспособност.
(10) В случай че не е налице взаимно
признаване, се извършва медицински преглед
и оценка от АМЕ или АеМС в Република
България или от съответни АМЕ или АеМС
в държава – член на ЕС. Разноските са за
сметка на освидетелстващото се лице.
(11) При установяване на несъответствие
на изда ден и т е мед и ц и нск и сви де т елс т ва
или направените медицински оценки или
заключения с изискванията на Приложение
ІV от Регламент (ЕС) № 1178/2011 г. АеМС
или АМЕ изпраща доклад до AMS, описващ
установените несъответствия.
(12) Въз основа на получения доклад от
АеМС и АМЕ AMS обявява недействителността
на издадените медицински свидетелства, отменя направените медицински заключения или
оценки и отнема медицинските свидетелства.
(13) Когато се установи, че лице, притежаващо медицинско свидетелство, издадено
съгласно Регламент (ЕС) № 1178/2011 и правилата за неговото прилагане, не отговаря
на приложимите изисквания, медицинският
оценител предлага на главния директор на
ГД „ГВА“ или оправомощеното от него лице
да отнеме медицинското свидетелство и информира лицето или организацията, издала
медицинското свидетелство, и работодателя.
(14) Когато медицинското свидетелство
е издадено от друга държава – членка на
ЕС, съгласно чл. AR A.GEN.300, чл. AR A.
GEN.355 от Приложение VІ от Регламент
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(ЕС) № 1178/2011 и се установи, че лице,
притежаващо медицинско свидетелство, издадено съгласно Регламент (ЕС) № 1178/2011 и
правилата за неговото прилагане, не отговаря
на приложимите изисквания, медицинският
оценител предлага на главния директор на
ГД „ГВА“ или оправомощеното от него лице
да отнеме медицинското свидетелство и информира лицето или организацията, издала
медицинското свидетелство, и работодателя.
(15) При необходимост АМС, АМЕ или
AMS може да се обърне към външни експерти – лекари специалисти, за преценка на
отделни заключения или оценки.
(16) В случаите по ал. 12 АеМС, АМЕ или
AMS извършва медицинските оценки и издава или отказва издаването на медицинските
свидетелства, като може да се обръща към
лекари – специалисти по ал. 15.
Чл. 31. (1) Обучението по медицинско
сертифициране отговаря на изискванията,
посочени в Приложение ІV на Регламент
(ЕС) 1178/2011 г., и се съдържа в курсовете по
авиационна медицина – основен и за напреднали, съгласно Регламент (ЕО) № 216/2008 г.,
Регламент (ЕС) № 1178/2011 г. и Приемливи
средства за съответствие и Ръководство с
указания за част Медицина от 15.12.2011 г.
(АМС 1 MED.D.010 и 015).
(2) Изискванията за издаване на свидетелство на АМЕ и изискванията за разширяване
на правата им, включително презаверяване и
подновяване на медицински свидетелства Клас
1, са посочени в Приложение ІV от Регламент
(ЕС) № 1178/2011, подчаст Г от Приемливи
средства за съответствие и Ръководство с
указания за част Медицина от 15.12.2011 г.
(АМС 1 MED.D.010, MED.D.015).
(3) За издаване на одобрение за извършване
на дейност като AеMC кандидатът подава в
ГД „ГВА“ заявление съгласно Регламент (ЕС)
№ 1178/2011.
(4) За издаване на одобрението по ал. 3
кандидатът трябва да отговаря на следните
изисквания:
1. да има разрешение за осъществяване на
лечебна дейност;
2. да има в състава си AME, одобрени от
ГД „ГВА“, и лекари с придобита медицинска
специалност;
3. за ръководител на АеМС да е определен
упълномощен преглеждащ лекар;
4. да разполага с подходящи материални средства, процедури и функциониращо
оборудване, които могат да се използват за
извършване на авиомедицински прегледи;
5. да има възможност да води отчетност
и съхранение на медицинските документи;
6. да разполага с техническо оборудване,
необходимо за издаване на медицинските
свидетелства или заключения.
(5) Издаденото одобрение по ал. 3 е безсрочно.
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(6) АеМС представя пред AMS система за
водене на отчетност, ползване и съхранение
на медицинската документация.
(7) Начинът, условията и редът за водене на системата на отчетност, ползване и
съхранение на медицинската документация
се уреждат в правилник за устройството и
дейността на АеМС.
(8) Главният директор на ГД „ГВА“ определя един от медицинските оценители, който
е част от AMS, да одобрява системата за водене на отчетност, ползване и съхранение на
медицинската документация, която постъпва
от АеМС и АМЕ, въз основа на изискванията на Приложение VІІ от Регламент (ЕС)
№ 290/2012 и в частност чл. OR A.GEN.220 и
чл. OR A.GEN.200.
(9) Главният директор на ГД „ГВА“ или
оправомощено от него лице ограничава, спира
или отнема правата на АеМС в следните случаи:
1. при констатации от първо ниво, включващи:
а) непредоставяне на достъп на инспекторите от ГД „ГВА“ до всички съоръжения,
документи, записи, данни, процедури или
други материали, отнасящи се до дейността на
АеМС, касаещи медицинското освидетелстване в регламентираното работно време, след
като AMS е направила две писмени заявки
до ръководителя на АеМС за достъп;
б) получаване на удостоверението за одобрение на АеМС или запазване на неговата
валидност чрез подправяне на представените
документи и доказателства;
в) доказателства за злоупотреба или използване с цел измама на удостоверението
за одобрение на АеМС;
г) липса на назначен ръководител на АеМС;
2. при констатации от второ ниво – несъответствие с изискванията на Регламент
(ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото
прилагане по отношение на процедурите и
наръчниците на АеМС или на условията на
одобрението, което би застрашило безопасността на полетите.
(10) Процедурата по надзор на АеМС се
осъществява чрез планови и внезапни инспекции, като:
1. плановите инспекции се провеждат по
план, одобрен от главния директор на ГД
„ГВА“ или оправомощено от него лице до края
на месец декември на текущата календарна
година за срок 24 месеца;
2. планирането на продължаващия надзор
може да се удължи до 36 месеца, ако през
предходните 24 месеца е установено, че:
а) не са правени констатации от първо ниво;
б) всички коригиращи действия са изпълнени в срок до 3 месеца от датата на издаване
на инспекторско предписание след направени
констатации;
3. планирането на продължаващия надзор
може да се удължи до 48 месеца, ако АeМС
е създал, а AMS е одобрил система за непре-
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къснато докладване пред нея на медицинските
документи, свързани с медицинските прегледи
и оценки на авиационния персонал.
(11) Когато в хода на процедурата при продължаващия надзор бъде направена констатация, че са необходими коригиращи действия
за отстраняване на несъответствията, AMS
информира писмено АеМС.
(12) В случаите по ал. 11 AMS информира
писмено и държавата, в която е регистрирано
АеМС.
(13) Главният директор на ГД „ГВА“ или
оправомощено от него лице спира или отнема
удостоверението на АеМС, като:
1. при констатации от първо ниво спира
или отнема издаденото удостоверение за одоб
рение на АеМС;
2. при констатации от второ ниво AMS
определя с писмено предписание период за
извършване на коригиращи действия с максимален срок 3 месеца;
3. AMS може да удължи срока с още 3
месеца при наличие на одобрен от него план
с коригиращи действия, изготвен от АеМС;
4. при констатации от второ ниво AMS
оценява плана за коригиращи действия и за
тяхното изпълнение, предоставен от АеМС, и
го одобрява, ако прецени, че те са достатъчни
за отстраняване на несъответствията;
5. в случаите, когато АеМС не представи
план с коригиращи действия или не извърши
коригиращи действия в срока, определен от ГД
„ГВА“, нивото на констатацията се повишава
на първо ниво и се предприемат действията
за спиране или отнемане на удостоверението
за одобрение на АеМС.
Чл. 32. (1) За издаване на удостоверение
за одобрение за извършване на дейност като
АМЕ кандидатът подава заявление.
(2) Ако АМЕ отговаря на изискванията
на Регламент (ЕС) № 1178/2011, главният
директор на ГД „ГВА“ или оправомощеното
от него лице му издава удостоверение за одобрение със срок на валидност 3 години, като
използва форма 148 на EASA, с приложение
за обхвата на дейността.
(3) Ако кандидатът за АМЕ е положил
успешно изпит след основен курс по авиационна медицина съгласно Регламент (ЕС)
№ 1178/2011, той получава удостоверение от
главния директор на ГД „ГВА“ или оправомощено от него лице да извършва първоначални
прегледи, препотвърждаване и подновяване на
медицински Клас 2, LАPL и С/С.
(4) Когато кандидатът за АМЕ е положил
успешно изпит след курс за напреднали съгласно Регламент № (ЕС) 1178/2011 и актовете
по неговото изменение и допълнение и е освидетелствал минимум 30 пилоти с медицински
Клас 2 през последните 5 години, той получава от главния директор на ГД „ГВА“ или
оправомощено от него лице удостоверение
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да извършва медицински прегледи и оценки
и за препотвърждаване и подновяване на
медицински свидетелства Клас 1.
(5) Главният директор на ГД „ГВА“ или
оправомощено от него лице ограничава, спира
или отнема правата на АМЕ в следните случаи:
1. упълномощеният преглеждащ лекар е
престанал да отговаря на изискванията на
тази наредба, на Регламент (ЕС) № 1178/2011
и на Регламент (ЕС) № 290/2012;
2. у пълномощени ят преглеж дащ лекар
не изпълнява критериите по издаденото му
удостоверение;
3. у пълномощени ят преглеж дащ лекар
допуска пропуски при воденето на авиомедицинска отчетност или представя неточни
данни или информация;
4. у пълномощени ят преглеж дащ лекар
издава, допуска издаването или съхранява
неавтентични или неверни свидетелства,
документи или цялостна медицинска документация;
5. у пълномощени ят преглеж дащ лекар
укрива или допуска укриването на факти, засягащи кандидат за медицинско свидетелство
или притежател на такова;
6. упълномощеният преглеждащ лекар не
представи в срок коригиращи действия по
констатации от проверка от АМS.
(6) Главният директор на ГД „ГВА“ или
оправомощено от него лице ограничава, спира
или отнема удостоверението на АМЕ, когато
са налице неизпълнения по чл. ARA.MED.250
от т. 1 до т. 7 от Приложение VІ от Регламент
(ЕС) № 290/2012.
(7) Удостоверението за одобрение на АМЕ
се отнема, ако на лекаря е отнето правото да
упражнява медицинска професия.
(8) При установяване на несъответствия
на AME с изискванията на Регламент (ЕС)
№ 1178/2011 и Регламент (ЕС) № 290/2012 главният директор на ГД „ГВА“ или оправомощено
от него лице издава заповед, с която отнема
удостоверението на АМЕ и той не може да
издава медицински свидетелства, докато не
отстрани несъответствията.
(9) Издадените от АМЕ медицински свидетелства или заключения след отнемане на
удостоверението му са невалидни.
(10) Отказите на главния директор на ГД
„ГВА“ или оправомощеното от него лице да
издаде, поднови или признае удостоверенията
за одобрение на АеМС и АМЕ подлежат на
обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването им.
Чл. 33. (1) За одобряване на програми и
курсове за обучение по авиационна медицина
организацията кандидат подава заявление в ГД
„ГВА“, към което прилага следните документи:
1. програма за основен курс по авиационна
медицина в рамките на 60 часа, включително
практическа работа, съгласно Регламент (ЕО)
№ 216/2008 и Регламент (ЕС) № 1178/2011;

ВЕСТНИК

БРОЙ 33

2. програма за курс за напреднали по
авиационна медицина в рамките на 60 часа,
включително практическа работа, съгласно
Регламент (ЕО) № 216/2008 и Регламент (ЕС)
№ 1178/2011;
3. списък на преподавателите с опит и
познания по авиационна медицина.
(2) Курсовете завършват с писмен изпит
и издаване на удостоверения на успешно положилите изпитите.
(3) За издаване на одобрението по ал. 1
организацията кандидат трябва да отговаря
на следните изисквания:
1. да е изготвила програма за основен
курс по авиационна медицина в рамките на
60 часа съгласно Регламент (ЕО) № 216/2008
и Регламент (ЕС) № 1178/2011;
2. да е изготвила програма за курс за
напреднали по авиационна медицина в рамките на 60 часа съгласно Регламенти (ЕО)
№ 216/2008 и (ЕС) № 1178/2011;
3. да представи доказателства за опреснително обучение по авиационна медицина.
Чл. 34. (1) Авиомедицинският център и
АМЕ съхраняват медицинските документи
в специализирани помещения с ограничен
режим на достъп.
(2) С медицинските документи работят
служители, които са обучени и упълномощени
за достъп до такава документация и са подписали декларация за спазване на медицинската
конфиденциалност.
(3) Медицинските документи на освидетелстваните лица се съхраняват най-малко 10
години след последния медицински преглед
и оценка.
(4) Документите на определените като
негодни при първоначално освидетелстване
лица се съхраняват 30 години.
(5) Достъп до медицинските документи
имат освидетелстващото се лице, личният
му лекар, АеМС, АМЕ, AMS (включително
АMS на друга държава – членка на ЕС, за
целите на съвместен надзор) и съответните
медицински специалисти за нуждите на авиомедицинската оценка.
(6) Медицинската документация на друга
медицинска институция се предоставя след писмено съгласие на освидетелстващото се лице.
(7) Когато медицинското свидетелство се
издава от АМЕ, медицинското свидетелство
и документите се сканират и копие от тях се
изпраща незабавно в AMS, а оригиналите се
съхраняват в архива на АМЕ.
(8) Когато медицинското свидетелство се
издава от АеМС след медицинския преглед
и оценката, свидетелството и документите
се сканират и копие от тях се изпраща незабавно в AMS, а оригиналите се съхраняват в
архива на АеМС.
(9) Когато медицинското свидетелство се
потвърждава от AMS, заявителят се явява
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пред медицинските оценители с документи
от медицинския си преглед за медицинска
оценка и издаденото медицинско свидетелство. Документите се сканират и заедно с
оригиналите се съхраняват в архива на AMS.
(10) При поискване и след предварителното
писмено съгласие на заявителя медицинското
му досие може да се предостави на друго лице
с оглед преразглеждане, обжалване или насочване за нуждите на авиомедицинската оценка.
(11) Кореспонденцията между AMS, АеМС,
АМЕ и останалите медицински институции,
участващи в медицинските прегледи и оценка
на авиационен персонал, се води при спазване
на медицинската конфиденциалност и Закона
за защита на личните данни.
(12) При временно отнемане на удостоверението на АМЕ или АеМС те се задължават
незабавно да изпратят в AMS цялата си медицинска документация.
(13) Когато АеМС или АМЕ са със спрени
или отнети удостоверения, медицинските
свидетелства и оценки, издадени или извършени от тях, пораждат действие само при
последващото им потвърждаване.
(14) Всички издадени, презаверени или
подновени медицински свидетелства от АМЕ
за Клас 2 за срока на отнемане на удостоверението се изпращат в АеМС за проверка и
последващо потвърждаване.
(15) Всички издадени, презаверени или
подновени медицински свидетелства от АеМС
за Клас 1 и 2 за срока на отнемане на удостоверението се изпращат в AMS за проверка
и последващо потвърждаване.
(16) Всички извършени от АМЕ или АеМС
за периода оценки и заключения пораждат
действие само при последващото им потвърждаване, като:
1. оценките и заключенията, извършени от
АМЕ, пораждат действие след потвърждаването им от АеМС;
2. оценките и заключенията, извършени от
АеМС, пораждат действие след потвърждаването им от ГД „ГВА“.
Чл. 35. (1) В случаите, предвидени в Регламент (ЕС) № 1178/2011, Регламент (ЕС)
№ 290/2012 , Регламен т (ЕС) № 245/2014,
Регламент (ЕС) № 70/2014, и при всички не
изяснени или спорни медицински случаи АМЕ
или АеМС изпращат цялата налична при тях
документация незабавно до AMS за преценка.
(2) В случаите по ал. 1 AMS се произнася
в срок до един месец от получаването на
документацията.
(3) В срока по ал. 2 AMS може да се обръща
за съдействие към медицински специалисти
за преценка на заключения или оценки и да
назначава извършването на допълнителни
изследвания или прегледи.
Чл. 36. (1) Освидетелстваното от АМЕ или
АеМС лице може да обжалва оценката или
заключението им пред AMS в 7-дневен срок
от получаването им.
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(2) С постъпването на жалбата по ал. 1
AMS изисква от АМЕ или АеМС цялата документация по случая.
(3) В срок до един месец от постъпването
на жалбата по ал. 1 AMS извършва преосвидетелстване.
Чл. 37. Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ информира
писмено компетентния орган на друга държава – член на ЕС, когато в хода на процедурата
при продължаващия надзор бъде установено
несъответствие с приложимите изисквания
на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата
за неговото прилагане на АеМС, с издадено
удостоверение от компетентния орган на друга
държава – член на ЕС, или на EASA.
Чл. 38. Авиомедицинският сектор дава
указания по съдържанието, актуализирането
и поддържането на документацията, съдържаща информация за медицинските прегледи и
оценки, която се води в съответствие с Приложение ІV на Регламент (ЕС) № 1178/2011 г.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

К АБИНЕН ЕКИПАЖ
Чл. 39. (1) Атестации на кабинен екипаж се
издават от главния директор на ГД „ГВА“ или
оправомощено от него лице в съответствие с
Приложение V (Част-СС) на Регламент (ЕС)
№ 1178/2011 и са безсрочни.
(2) Квалификацията за тип/клас ВС се вписва в приложение към атестацията за кабинен
екипаж в съответствие с Подчаст CC „Кабинен
екипаж“ от Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията от 5 октомври 2012 г. за определяне
на технически изисквания и административни
процедури във връзка с въздушните операции
в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008
на Европейския парламент и на Съвета (Регламент (ЕС) № 965/2012).
(3) Валидността на квалификацията за
тип/клас ВС се потвърждава при изпълнение
на изискванията на Подчаст CC „Кабинен
екипаж“ от Регламент (ЕС) № 965/2012 от
оправомощено от главния директор на ГД
„ГВА“ лице или от оператора, в състава на
който е кабинният екипаж.
Чл. 40. (1) Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация“ приема
атестации на кабинен екипаж, издадени от
компетентни органи на ЕС, и такива, подписали договор с EASA, когато те са издадени
в съответствие с Приложение V (Част-СС) на
Регламент (ЕС) № 1178/2011.
(2) Главна дирекция „Гражданска въздухо
плавателна администрация“ приема квалификации за тип/клас ВС на кабинен екипаж,
издадени от компетентни органи на ЕС, и
такива, подписали договор с EASA, когато те
са издадени в съответствие с Подчаст CC „Кабинен екипаж“ от Регламент (ЕС) № 965/2012.
Чл. 41. Главният директор на ГД „ГВА“
или оправомощено от него лице признава
свидетелства за правоспособност на кабинен
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екипаж или еквивалентни документи, издадени от трети страни, след представяне на
доказателства за:
1. преминато обучение в съответствие с
Част-СС на Регламент (ЕС) № 1178/2011 или
за обучение, съответстващо или превишаващо
изискванията на частта;
2. премината подготовка съгласно чл. ORO.
CC.125 на Регламент (ЕС) № 965/2012 или за
подготовка, съответстваща или превишаваща
изискванията;
3. медицинска годност съгласно Част-MED
на Регламент (ЕС) № 1178/2011;
4. копие от документ за самоличност.
Г л а в а

п е т а

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ
Раздел I
Първоначално сертифициране на одобрена
организация за обучение на пилоти
Чл. 42. (1) Кандидат за издаване на сертификат за одобрена организация за обучение
трябва да бъде търговец, регистриран по Търговския закон или по законодателството на
държава – членка на Европейския съюз, или
на друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство.
(2) Кандидатът подава заявление в ГД „ГВА“
не по-късно от 3 месеца преди планираната
дата за започване на дейността.
(3) Към заявлението по ал. 2 кандидатът
прилага изискуемата информация съгласно
чл. OR A.GEN.115 и чл. OR A.ATO.105 от Приложение VII на Регламент (ЕС) № 1178/2011,
както и ЕИК. Когато кандидатът е чуждестранно лице, той представя удостоверение за
актуално състояние и документ, доказващ, че
кандидатът не е в несъстоятелност или не е
в открито производство по несъстоятелност,
или не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740
от Търговския закон съгласно националните
закони и подзаконови актове, включително
когато неговата дейност е под разпореждане
на съда, или кандидатът или участникът е
преустановил дейността си.
(4) Лицето по ал. 3 представя документ за
платена такса съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията.
(5) Заявлението и всички съпътстващи го
документи се подават на български език.
(6) В случай че изискуемите по ал. 3 документи и данни са непълни или съдържанието им
не съответства на изискванията на Регламент
(ЕС) № 1178/2011 и на тази наредба, заявлението се връща на кандидата и той се уведомява
писмено за констатираните несъответствия.
Чл. 43. (1) В срок до седем работни дни
от подаване на заявление за издаване на
с ер т ифи к ат за одобрена орга н иза ц и я за
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обучение главният директор на ГД „ГВА“
или оправомощено от него лице определя
о т г оворен и нспек т ор, кой т о р ъковод и и
координира процеса по сертифициране на
организацията.
(2) Отговорният инспектор по ал. 1 извършва предварителна оценка на заявлението на
организацията и изготвя писмен доклад до
главния директор на ГД „ГВА“ или оправомощеното от него лице. В доклада се посочва
дали заявеното отговаря на изискванията, или
е необходимо отстраняване на недостатъци
на заявлението.
(3) Главният директор на ГД „ГВА“ или
оправомощено от него лице уведомява кандидата за констатираните недостатъци и определя
подходящ срок за отстраняването им. Този
срок не се включва в срока по чл. 42, ал. 2.
(4) В случай че недостатъците не бъдат
отстранени в оказания срок, процедурата се
прекратява със заповед на главния директор
на ГД „ГВА“ или оправомощено от него лице.
(5) Главният директор на ГД „ГВА“ или
оправомощено от него лице издава заповед, с
която определя комисия, на която се възлага
извършването на проверка на съответствието
на кандидата с Приложение VII на Регламент
(ЕС) № 1178/2011.
Чл. 44. При извършване на проверките и
инспекционната дейност в организациите се
констатира съответствието с изискванията на
Регламент (ЕС) № 1178/2011, решенията на изпълнителния директор на EASA № 2011/016/R,
№ 2012/006/R и № 2012/007/R и тази наредба.
Чл. 45. В 7-дневен срок от извършването
на всички инспекции и приключването на
процеса на оценка отговорният инспектор
изготвя окончателен доклад до главния директор на ГД „ГВА“ или оправомощеното от
него лице, към който прилага становищата
на членовете на комисията и резултатите от
всички направени инспекции. Докладът трябва да съдържа една от следните препоръки:
1. да бъде издаден сертификат за одобрена
организация за обучение;
2. да бъде издаден сертификат за одобрена
организация за обучение, но без да бъде вписан заявен курс и/или летателен тренажор, за
който в процеса на инспекцията са установени
несъответствия с Регламент (ЕС) № 1178/2011
и с тази наредба;
3. да се откаже на кандидата издаването
на сертификат за одобрена организация за
обучение, когато в хода на инспекцията е
установено, че кандидатът не отговаря на
изискванията на Регламент (ЕС) № 1178/2011
и на тази наредба.
Чл. 46. В зависимост от дадената препоръка
от отговорния инспектор по чл. 45 главният
директор на ГД „ГВА“ или оправомощено
от него лице издава сертификат за одобрена
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организация за обучение съгласно чл. AR А.
GEN.310 на Приложение VІ от Регламент (ЕС)
№ 1178/2011 или отказва издаването.
Чл. 47. Условията за валидност на сертификата на организацията са посочени в чл. ORA.
GEN.135 от Приложение VII на Регламент
(ЕС) № 1178/2011.
Чл. 48. Актовете по спиране или прекратяване на процедурата и отказът да бъде издаден
сертификат по чл. 42 подлежат на обжалване
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс в 14-дневен срок от съобщаването им.
Раздел II
Първоначално сертифициране на организация
за обучение на кабинен екипаж
Чл. 49. (1) Кандидат за издаване на сертификат за одобрена организация за обучение
на кабинен екипаж трябва да бъде търговец,
регистриран по Търговския закон или по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
(2) Кандидатът подава заявление в ГД „ГВА“
не по-късно от 3 месеца преди планираната
дата за започване на дейността.
(3) Към заявлението по ал. 2 кандидатът
прилага изискуемата информация съгласно
чл. OR A.GEN.115 от Приложение VII на Регламент (ЕС) № 1178/2011, както и:
1. наименование и адрес на организацията;
2. лични данни и квалификация на ръководителя на обучението, инструктори за теоретично обучение, инструктори за практическо
обучение на тренажор;
3. списък на тренажорните съоръжения,
които ще се използват в обучението;
4. видове обучения, които организацията
желае да предлага заедно с разработен учебен
план и програми към него;
5. ръководство за организация на дейността;
6. материали, доказващи наличието на
необходимата учебна база;
7. ЕИК, а ако е чуждестранно лице – документ за съдебна регистрация и удостоверение
за актуално състояние;
8. документ за платена такса съгласно
Тарифа № 5 за таксите, които се събират в
системата на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията.
(4) Заявлението и всички съпътстващи го
документи се подават на български език.
(5) В сл у чай че изиск уемите по а л. 3
документи и данни са непълни или съдържанието им не съответства на изискванията
на чл. AR A.CC.200 от Приложение VI на
Регламент (ЕС) № 1178/2011 и на тази наредба, заявлението се връща на кандидата и
той се уведомява писмено за констатираните
несъответствия.
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Чл. 50. (1) В срок до седем работни дни
от подаване на заявление за издаване на
одобрение на организация за обучение на
кабинен екипаж главният директор на ГД
„ГВА“ или оправомощено от него лице определя отговорен инспектор, който ръководи
и координира процеса по сертифициране на
организацията.
(2) Отговорният инспектор по ал. 1 извършва предварителна оценка на заявлението на
организацията и изготвя писмен доклад до
главния директор на ГД „ГВА“ или оправомощеното от него лице. В доклада изрично
се посочва дали заявеното отговаря на изискванията, или е необходимо отстраняване на
недостатъци на заявлението.
(3) Главният директор на ГД „ГВА“ или
оправомощено от него лице уведомява кандидата за констатираните недостатъци и определя
подходящ срок за отстраняването им. Този
срок не се включва в срока по чл. 49, ал. 2.
(4) В случай че недостатъците не бъдат
отстранени в оказания срок, процедурата се
прекратява със заповед на главния директор
на ГД „ГВА“ или оправомощено от него лице.
(5) Главният директор на ГД „ГВА“ или
оправомощено от него лице издава заповед, с
която определя комисия, на която се възлага
извършването на проверка на съответствието
на кандидата с чл. AR A.CC.200 от Приложение VI на Регламент (ЕС) № 1178/2011 и с
тази наредба.
Чл. 51. При извършване на проверките и
инспекционната дейност в организациите се
констатира съответствието с изискванията
на Регламент (ЕС) № 1178/2011, решенията на изпълнителния директор на EASA
№ 2012/005/R, № 2012/006/R и № 2012/007/R
и тази наредба.
Чл. 52. В 7-дневен срок от извършването
на всички инспекции и приключването на
процеса на оценка отговорният инспектор
изготвя окончателен доклад до главния директор на ГД „ГВА“ или оправомощеното от
него лице, към който прилага становищата
на членовете на комисията и резултатите от
всички направени инспекции. Докладът трябва да съдържа една от следните препоръки:
1. да бъде издадено одобрение на организация за обучение на кабинен екипаж;
2. да бъде издадено одобрение на организация за обучение на кабинен екипаж, но
без да бъдат вписани заявено обучение и/или
летателен тренажор, за които в процеса на
инспекцията са установени несъответствия с
Регламент (ЕС) № 1178/2011 и с тази наредба;
3. да се откаже на кандидата издаването
на одобрение на организация за обучение на
кабинен екипаж, когато в хода на инспекцията е установено, че кандидатът не отговаря
на установените стандарти и изисквания на
Регламент (ЕС) № 1178/2011 и на тази наредба.
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Чл. 53. В зависимост от дадената препоръка
от отговорния инспектор по чл. 52 главният
директор на ГД „ГВА“ или оправомощено от
него лице издава одобрение на организация
за обучение на кабинен екипаж или отказва
издаването.
Чл. 54. Сертификатът на организацията
за обучение на кабинен екипаж е за неопределен срок и остава валиден при условията
на чл. OR A.GEN.135 от Приложение VII на
Регламент (ЕС) № 1178/2011.
Чл. 55. Актовете по спиране или прекратяване на производството за издаване и отказът
да бъде издадено одобрението по чл. 49 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок
от съобщаването им.
Раздел III
Промени в организациите за обучение
Чл. 56. (1) Промени в организациите за
обучение се извършват по заявление на организацията, подадено съгласно чл. OR A.
GEN.130 на Регламент (ЕС) № 1178/2011.
(2) Към заявлението по ал. 1 организацията прилага и документ за платена такса
съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се
събират в системата на Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията.
(3) При постъпило заявление за промяна,
различна от смяна на ръководен персонал, главният директор на ГД „ГВА“ или упълномощено
от него лице издава заповед, с която определя
комисия, на която се възлага извършването
на проверка на съответствието с чл. ARA.
GEN.330 от Приложение VI на Регламент (ЕС)
№ 1178/2011 на заявената промяна.
(4) При заявена промяна в ръководния
персона л организац и я та п редставя в ГД
„ГВА“ писмено резюме на квалификациите
на предложеното лице. Преди да одобри
промяната, ГД „ГВА“ може да проведе събеседване с избраното лице или да поиска
допълнителни данни.
Чл. 57. Когато всички инспекции са извършени и процесът на оценка приключи,
отговорният инспектор изготвя окончателен
писмен доклад в 7-дневен срок до главния
директор на ГД „ГВА“ или оправомощеното
от него лице, към който прилага становищата
на членовете на комисията и резултатите от
всички направени инспекции.
Чл. 58. (1) В зависимост от дадената препоръка в доклада на отговорния инспектор
по чл. 57 главният директор на ГД „ГВА“ или
оправомощено от него лице одобрява заявената промяна на организацията за обучение
или отказва одобрението.
(2) Отказът подлежи на обжалване по реда
на Административнопроцесуалния кодекс в
14-дневен срок от съобщаването му.
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Раздел IV
Оценяване на трайната компетентност
Чл. 59. Главният директор на ГД „ГВА“
или оправомощено от него лице със заповед
определя отговорни инспектори, които да
осъществяват контрола по Регламент (ЕС)
№ 1178/2011 и тази наредба върху дейността
на организациите за обучение.
Чл. 60. (1) Оценяването на трайната компетентност на организациите за обучение се постига чрез извършване на планови и внезапни
инспекции в съответствие с чл. ARA.GEN.300,
чл. AR A.GEN.305 и чл. AR A.ATO.105 от Приложение VI на Регламент (ЕС) № 1178/2011
и подчаст ARO.R AMP от Приложение II на
Регламент (ЕС) № 965/2012 и приложимите
решения на изпълнителния директор на ЕАSA.
(2) Главният директор на ГД „ГВА“ или оправомощено от него лице утвърждава график,
който съдържа всички планови инспекции
за надзор върху дейността на организациите
за обучение.
(3) За извършването на планови инспекции
организацията за обучение се уведомява наймалко три дни предварително.
(4) Внезапни инспекции се извършват в
следните случаи:
1. по всяко време по решение на главния
директор на ГД „ГВА“ или на директора на
дирекция „Авиационна безопасност“;
2. при получена информация, застрашаваща
безопасността;
3. при настъпили авиационни произшествия
или сериозни инциденти с ВС на организацията;
4. при констатирани системни (повече
от три пъти) отклонения от изисквания на
нормативен акт, които не представляват административни нарушения;
5. в 15-дневен срок след констатирано от
инспектор от ГД „ГВА“ несъответствие на
организацията с изискванията на Регламент
(ЕС) № 1178/2011 и решенията на изпълнителния директор на ЕАSA.
(5) За извършването на внезапна инспекция
организацията за обучение не се уведомява.
Чл. 61. (1) Плановите и внезапните проверки
се извършват въз основа на заповед на главния
директор на ГД „ГВА“ или оправомощено от
него лице, в която се определят:
1. съставът на комисията, на която се възлага извършването на проверката;
2. обхватът на проверката.
(2) Когато в хода на провежданата инспекция член от комисията по ал. 1 установи, че
операторът е допуснал нарушение на нормативните изисквания и то е довело или би
могло да доведе до риск за безопасността на
извършваната дейност, инспекторът незабавно
информира главния директор на ГД „ГВА“ или
оправомощеното от него лице, като предлага
мерки във връзка с нарушението.
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(3) При констатиране на нарушение на
нормативните изисквания инспекторите съставят констативен протокол, към който прилагат събраните доказателства. Протоколът
се предявява на проверяваното лице, което
има право да даде обяснения и възражения
в 7-дневен срок от връчването му. Копие от
протокола се съхранява в служебното дело
на организацията за обучение.
(4) След получаване на уведомление за
констатациите и/или констативния протокол организацията изпълнява изискванията
на чл. OR A.GEN.150 от Приложение VII на
Регламент (ЕС) № 1178/2011.
(5) Когато всички инспекции са извършени
и процесът на оценка приключи, отговорният
инспектор изготвя окончателен писмен доклад
в 7-дневен срок до главния директор на ГД
„ГВА“ или оправомощеното от него лице,
към който прилага наличната документация.
Чл. 62. Сертификатът на организацията
остава валиден при условията на чл. OR A.
GEN.135 от Приложение VII на Регламент
(ЕС) № 1178/2011.
Раздел V
Спиране, ограничаване или отнемане на
правата
Чл. 63. (1) Всяка одобрена организация
за обучение може да върне сертификата си
в ГД „ГВА“.
(2) След връщането на сертификата прекратяването на действието му се отразява в
регистъра.
(3) Организацията по ал. 1 подлежи на
първоначално сертифициране.
Чл. 64. (1) Спиране, ограничаване или отнемане на права на организации за обучение
се осъществява съгласно чл. AR A.GEN.330
и чл. AR A.GEN.350 от Приложение VІ от
Регламент (ЕС) № 1178/2011 със заповед на
главния директор на ГД „ГВА“ или оправомощено от него лице.
(2) Организацията може да обжалва наложеното спиране, ограничаване или отнемане
на правата по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването им.
(3) Спирането и ограничаването на правата е за срок, определен в заповедта по ал. 1.
(4) В случай че организацията не предприеме коригиращите действия в рамките
на определения срок, удостоверението на
организацията за обучение се отнема.
(5) Наложеното спиране или ограничение
на правата се преустановява със заповед на
главния директор на ГД „ГВА“ или оправомощено от него лице след представяне пред
ГД „ГВА“ на доказателства за компетентност да извършва дейността безопасно и в
съответствие с приложимите изисквания на
Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за
неговото прилагане.
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(6) След отнемане на сертификата организацията за обучение подлежи на първоначално
сертифициране.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Подновяване на медицинско свидетелство“ е процедура, която се извършва след
изтичане на срока на медицинския сертификат.
2. „Потвърждаване валидност на медицинско свидетелство“ е процедура, която се
извършва преди датата на изтичане на срока
на свидетелството.
3. „АМО – Авиомедицинско освидетелстване“ е преглед, извършван от АМЕ и лекари
специалисти в АеМС със специални знания
по авиационна медицина, по определени
процедури.
4. „А МГ – А виомедицинска годност“ е
резултат от АМО и последваща оценка на
здравето на заявителя, завършваща с издаване на медицинско свидетелство/заключение.
5. „Оценка“ е заключение за медицинска
годност на лице след АМО.
6. „Преглед“ е физикално обследване с
цел определяне здравния статус на заявителя.
7. „Обследване“ е оценка на предполагаемо
патологично състояние на заявителя след
прегледи и изследвания.
8. „Ограничение“ е условие, записано в медицинското свидетелство/заключение, което
трябва да се спазва при упражняване правата
по лиценза/атестацията.
§ 2. С тази наредба се въвеждат решенията
на изпълнителния директор на Европейската
агенция за авиационна безопасност (ЕААБ)
№ 2011/015/R, № 2011/016/R, № 2012/005/R,
№ 2012/0 06/R и № 2012/0 07/R и тех ните
изменения и допълнения за определяне на
технически изисквания и административни
процедури във връзка с екипажите на възду хоплавателни средства в гра ж данското
въздухоплаване в съответствие с Регламент
(ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент
и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно
общи правила в областта на гражданското
въздухоплаване, за създаване на Европейска
агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета,
Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива
2004/36/ЕО (ОВ, L 79 от 2008 г.).
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Тази наредба се издава на основание
чл. 16а, т. 7, чл. 32, 33 и 37 във връзка с § 6
от Закона за гражданското въздухоплаване.
§ 4. Наредбата отменя Наредба № 39 от
2009 г. за условията и реда за издаване на
свидетелства за правоспособност на пилоти,
свидетелства за организации за обучение,
обучаващи пилоти и кабинен екипаж, и сви-
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детелства за медицинска годност на авиационен персонал – пилоти и кабинен екипаж,
в съответствие с изискванията на Регламент
(ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември
2011 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка
с екипажите на въздухоплавателни средства в
гражданското въздухоплаване в съответствие
с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския
парламент и на Съвета и контрола върху тях,
и за националните правила за пилотите на
въздухоплавателни средства, извън уредените
в Регламент (ЕС) № 1178/2011 (обн., ДВ, бр. 14
от 2009 г.; попр., бр. 15 от 2009 г.; изм. и доп.,
бр. 86 от 2010 г.; изм., бр. 100 от 2011 г.; изм.
и доп., бр. 76 от 2013 г.).
§ 5. В Наредба № 1 от 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния
персонал (обн., ДВ, бр. 23 от 2003 г.; изм.
и доп., бр. 84 от 2003 г., бр. 56, 87 и 112 от
2004 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2006 г., бр. 40
от 2007 г.; доп., бр. 28 от 2008 г.; изм. и доп.,
бр. 47 от 2008 г.; изм., бр. 14 от 2009 г.; попр.,
бр. 15 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2010 г.;
доп., бр. 29 от 2012 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. (1) Тази наредба определя:
1. лицата от авиационния персонал, на които
се издават свидетелства за правоспособност;
2. условията, изискванията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на
лицата от авиационния персонал;
3. видовете свидетелства за правоспособност, квалификационните класове за всеки вид
свидетелство, условията, изискванията и реда
за придобиване на квалификационни класове;
4. правата, които дава всяко от свидетелствата за правоспособност и квалификационните класове;
5. класовете медицинска годност, които се
изискват за съответния вид свидетелство за
правоспособност, и сроковете на свидетелствата за медицинска годност;
6. условията и реда за признаване валидността на свидетелства за правоспособност,
издадени от друга държава.
(2) Тази наредба не се прилага за свидетелствата, квалификациите и удостоверенията,
издавани при условията и по реда на Регламент
(ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември
2011 г. за определяне на технически изисквания
и административни процедури във връзка с
екипажите на въздухоплавателни средства в
гражданското въздухоплаване в съответствие
с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския
парламент и на Съвета и регламентите за
неговото изменение и допълнение.“
2. В чл. 2, т. 2 накрая се добавя „с изключение на подлежащите на сертифициране по
реда на Регламент (ЕС) № 1178/2011“.
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3. В чл. 2 т. 3 се отменя.
4. В чл. 3, ал. 1 т. 14 се отменя.
5. В чл. 9, ал. 1 и 2 думите „т. 3“ се заличават.
6. В чл. 11, ал. 1 думите „т. 3“ се заличават.
7. В чл. 45 ал. 4 се отменя.
8. В чл. 45, ал. 5 думите „по ал. 4“ се заличават.
9. В чл. 53, ал. 1 – 3 се отменят.
10. В чл. 53, ал. 5 думите „1, 2, 3“ се заличават.
11. В чл. 54 ал. 2 се отменя.
12. Членове 213 – 232 се отменят.
13. Членове 243 – 271 се отменят.
14. Членове 320 – 324 се отменят.
§ 6. В преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 37 от 2014 г. за условията и реда за издаване на свидетелства на
авиационните оператори и контрола върху
тях (ДВ, бр. 93 от 2014 г.) се правят следните
допълнения:
1. В § 2, ал. 2 след думите „№ 2013/020/R“
се поставя запетая и се добавя „№ 2014/025/R и
всички решения, които ги изменят и допълват“.
2. В § 5 след думите „№ 2013/020/R“ се
поставя запетая и се добавя „№ 2014/025/R и
всички решения, които ги изменят и допълват“.
§ 7. Издадените по реда на Наредба № 39
от 2009 г. за условията и реда за издаване на
свидетелства за правоспособност на пилоти,
свидетелства за организации за обучение,
обучаващи пилоти и кабинен екипаж, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал – пилоти и кабинен екипаж,
в съответствие с изискванията на Регламент
(ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември
2011 г. за определяне на технически изисквания
и административни процедури във връзка с
екипажите на въздухоплавателни средства в
гражданското въздухоплаване в съответствие
с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския
парламент и на Съвета и контрола върху тях,
и за националните правила за пилотите на
въздухоплавателни средства, извън уредените
в Регламент (ЕС) № 1178/2011 (обн., ДВ, бр. 14
от 2009 г.; попр., бр. 15 от 2009 г.; изм. и доп.,
бр. 86 от 2010 г.; изм., бр. 100 от 2011 г.; изм.
и доп., бр. 76 от 2013 г.) удостоверения за
одобрена организация за обучение запазват
действието си и се считат за сертификати по
чл. 42 и 49 на тази наредба.
§ 8. Придобиване на квалификация за
клас/тип ВС, включено в Списъците на утвърдените за вписване ВС в свидетелства за
правоспособност на летателен екипаж (EASA
Type Ratings and Licence endorsement lists Flight
Crew), за което АТО не предлага обучение, се
провежда по програма, одобрена от главния
директор на ГД „ГВА“ или оправомощено от
него лице.
Министър:
Ивайло Московски
2946
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЗАПОВЕД № РД-01-86
от 2 април 2015 г.
На основание чл. 4б, ал. 3 и 4 от Закона за
храните нареждам:
1. Утвърждавам Списък на признатите натурални минерални води в Република България
съгласно приложение № 1 и Списък на натуралните минерални води от трети страни, официално признати в Република България, съгласно
приложение № 2.
2. Отменям Заповед № РД-01-59 от 28.03.2014 г.
(ДВ, бр. 40 от 2014 г.).
Министър:
П. Москов

Приложение № 1
към т. 1
Списък на признатите натурални минерални
води в Република България
№
по
ред
1.

2.

3.

Търговско
наименование
Банкя
(Bankia)
Вега
(Vega)
Велинград
(Velingrad)

4.

Водица
(Voditza)
5. Горна баня
(Gоrna bania)

6.

Горна баня
(Gоrna bania)

7.

Девин
(Devin)
8.
Девин
(Devin)
9. Долна баня
(Dolna bania)
10. Долче Вита
(Dolce Vita)

Име на
водоизточника
Банкя сондаж
ТК1 Иваняне
(Bankya sondazh
ТК1 Ivanyane)
Шивачево извор
Хаджи Димитър
(Shivachevo izvor
Hadzhi Dimitar)
Велинград сондаж 5
Горски пункт
(Velingrad sondazh 5
Gorski punkt)
Водица сондаж Р-2
(Voditsa sondazh R-2)
Горна баня сондаж 3
(Gоrna banya
sondazh 3)
Горна баня сондаж 4
и извор Домус дере
(Gоrna banya
sondazh 4 i izvor
Domus dere)
Девин сондаж 3
(Devin sondazh 3)
Девин сондаж 5
(Devin sondazh 5)
Долна баня
сондаж 141
(Dolna banya
sondazh 141)
Шивачево извор
Хаджи Димитър

Място на
експлоатация
Банкя
(Bankya)

№
по
ред

11.

Извор
(Izvor)

12.

Княжево
(Kniajevo)

13. Княжевска
(Knyazhevska)

14.

Ком
(Kom)
15. Михалково
(Mihalkovo)

16.

17.

18.
19.

Шивачево
(Shivachevo)
20.
Велинград
(Velingrad)
Водица
(Voditsa)
Горна баня
(Gоrna
banya)
Горна баня
(Gоrna
banya)
Девин
(Devin)
Девин
(Devin)
Долна
баня
(Dolna
banya)
Шивачево
(Shivachevo)

Търговско
наименование

Пирин
Спринг
(Pirin Spring)
Преподобна
Стойна
(Prepodobna
Stoyna)
Ракитово
(Rakitovo)
Старо
Железаре
(Staro
Jelezare)
Хисар
(Hisar)

21.

Хисар
(Hissar)

22.

Хисаря
(Hissaria)

Име на
водоизточника

Място на
експлоатация

(Shivachevo izvor
Hadzhi Dimitar)
Каварна сондаж P-l13
(Kavarna
sondazh R-113)
Княжево сондаж 1 хг
(Knyazhevo
sondazh 1 hg)
Княжево сондаж
Книжна фабрика
(Knyazhevo sondazh
Knizhna fabrika)
Бързия сондаж 1
(Barzia sondazh 1)
Михалково сондажи 1аВП и 1 ВКП
(Mihalkovo sondazhi
laVP i 1 VKP)
Баничан сондаж 273
(Banichan
sondazh 273)
Катунци
сондаж 236 хг
(Katuntsi
sondazh 236 hg)
Ракитово сондаж 5
(Rakitovo sondazh 5)
Старо Железаре
сондажи 2 и 4
(Staro Zhelezare
sondazhi 2 i 4)
Хисаря
сондажи 1 и 7
(Hisarya
sondazhi 1 i 7)
Хисаря извор
Чобан чешма
(Hisarya izvor
Choban cheshma)
Хисаря сондаж 7
(Hisarya sondazh 7)

Каварна
(Kavarna)
Княжево
(Knyazhevo)
Княжево
(Knyazhevo)

Бързия
(Barzia)
Михалково
(Mihalkovo)

Баничан
(Banichan)
Катунци
(Katuntsi)

Ракитово
(Rakitovo)
Старо Железаре
(Staro
Zhelezare)
Хисаря
(Hisarya)

Хисаря
(Hisarya)

Хисаря
(Hisarya)

Приложение № 2
към т. 1
Списък на натурални минерални води от трети страни, официално признати в Република
България
№ Търговско
по
наимеред
нование
1. Пелистерка
(Pelisterka)

3059

Име на
водоизточника

Място на
експлоатация

Меджитлия
извор D-1
(Medzitlija
izvor D-1)

Меджитлия
Македония
(Medzitlija
F.Y.R.O.M)
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-170
от 17 март 2015 г.
На основание чл. 39 във връзка с чл. 33,
ал. 1, т. 2 и чл. 43 от Закона за защитените
територии (ЗЗТ) с цел опазване на защитения
растителен вид – пролетно ботурче (Cyclamen
coum.), и неговото местообитание:
1. Обявявам защитена местност „Находище
на пролетно ботурче – Бреница“ в землището на
с. Бреница, община Тутракан, област Силистра,
с площ 31,925 дка.
2. Защитена местност „Находище на пролетно
ботурче – Бреница“ включва имот с номер 020006
съгласно картата на възстановената собственост
за землището на с. Бреница с ЕК АТТЕ 06389,
община Тутракан, област Силистра, с площ
31,925 дка.
3. В границите на защитената местност се
забранява:
3.1. промяна на предназначението и начина
на трайно ползване на имота;
3.2. строителство;
3.3. търсене, проучване и добив на подземни
богатства;
3.4. внасяне на неместни видове;
3.5. провеждане на голи сечи;
3.6. горскостопански мероприятия, с които
се подменя видовият състав на съществуващото
горско насаждение;
3.7. използването на техника за извличане
на дървесина и обособяването на временни
складове при извеждането на сечите в горите;
3.8. разполагане на пчелини;
3.9. паша на домашни животни.
4. След влизане в си ла на тази заповед
РИОСВ – Русе, да предприеме необходимите
действия по отразяване на защитената територия
в КВС за землището на с. Бреница, ЕК АТТЕ
06389, община Тутракан, област Силистра.
5. Защитената местност да се впише в Държавния регистър на защитените територии при
Министерството на околната среда и водите.
6. Нарушителите на тази заповед се наказват съгласно административнонаказателните
разпоредби на Закона за защитените територии.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Ив. Василева
3033

ОБЩИНА СМОЛЯН
РЕШЕНИЕ № 932
от 30 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 и чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Смолян реши:

ВЕСТНИК
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І. Одобрява изменение на подробни устройствени планове – план за регулация и застрояване в зона с потенциал за икономическо
развитие – за поземлени имоти с идентификатори 67653.926.391, 67653.926.390 и 67653.926.389,
попадащи в У ПИ – Специален терен с преот реж дане и обособяване на нови У ПИ за
производствени и складови дейности, кв. 95 и
95а, гр. Смолян, кв. Устово. В поземлен имот
с и ден т ифи к ат ор 67653.927.252 , у час т ва щ в
УПИ ІІІ – Резервен промишлен терен в кв. 91
по плана на гр. Смолян, кв. Устово – ПУП по
имотни граници.
ІІ. Одобрява изменение на подробни устройствени планаве – план за регулация и застрояване с преструктуриране на ж.к. Невястата и ж.к.
Нов център в гр. Смолян в  зона с преобладаващи
социални функции с териториален обхват, засягащ кв. 2, кв. 3, кв. 4, кв. 5, кв. 14, кв. 16, кв. 17
и кв. 18 в ж.к. Нов център и кв. 214, кв. 215, кв. 217,
кв. 218, кв. 230, кв. 221, кв. 179, кв. 173 и кв. 177
в ж.к. Невястата в гр. Смолян.
ІІІ. Одобрява изменение на подробни устройствени планове – план за регулация и застрояване в зона с публични функции с висока
обществена значимост:
1. УПИ I – Спортна зала в кв. 164, УПИ
III – Плувен басейн в кв. 170, УПИ I – Стадион в кв. 172, терен за спорт в кв. 207, УПИ
II-934.395 – Обществено обслужване в кв. 170, и
УПИ II в кв. 163 по плана на гр. Смолян.
2. УПИ V-396, 397, 398 – за хотел в кв. 163,
У ПИ I-392 , 393, 396, 397 – за спор т на за ла
в кв. 164, УПИ I-143, 203, 394, 397 – за плувен
басейн в кв. 170, УПИ II-395, 394 – за обществено
обслужване в кв. 170, УПИ I-305, 306 – за спорт
в кв. 172, УПИ II-310 – за трафопост в кв. 172
и УПИ I-311, 310 – за спорт в кв. 207 по плана
на гр. Смолян.
3. Топла връзка между сградите в УПИ I-392,
393, 396, 397 за спортна зала в кв. 164 по плана
на гр. Смолян, и УПИ I-143, 203, 394, 397 за
плувен басейн в кв. 170, както и пешеходен мост
през ул. Петър Берон и паркинг към стадиона
в кв. 172 по плана на гр. Смолян.
4. УПИ I-617, 619 за училище ЕСПУ „Иван
Вазов“ и прилежащите УПИ от осова точка
2521 до осова точка 2508 и УПИ ІV-616 за планетариум в кв. 1 по плана на гр. Смолян по
имотни граници.
5. УПИ І-345 за училище в кв. 160, УПИ
І-379 за училище в кв. 162 и УПИ ІV-385, 579 за
детска градина в кв. 167 по плана на гр. Смолян
по имотни граници.
6. УПИ ІІ-49 за училище в кв. 15 по плана
на гр. Смолян по имотни граници.
ІV. Допуска предварително изпълнение на
решението на основание чл. 60, ал. 1 АПК.
Председател:
Ф. Топов
3136
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14. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на подземни
богатства във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства открива производство
по предоставяне на разрешение за проучване на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 ЗПБ – строителни материали, в площ „Феникс“, разположена
в землището на гр. Искър, община Искър, област
Плевен, описана със следните гранични точки в
координатна система 1970 г.:
№

X [m]

Y [m]

1.

4724140

8579960

2.

4724140

8580550

3.

4723670

8580800

4.

4722660

8581450

5.

4722330

8581450

6.

4722330

8580850

7.

4723070

8580930

8.

4723240

8580520

9.

4723400

8580500

10.

4723600

8580380

11.

4723800

8579950

12.
4723980
8579910
3026
16. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за търсене и проучване
на подземни богатства във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение за
търсене и проучване на подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 1 ЗПБ– метални полезни изкопаеми,
в площ „Ярило“, разположена на територията на
община Крумовград, област Кърджали, и описана
със следните координати в координатна система
1970 г.:
№
X [m]
Y [m]
1.

4523144,75

9437999,20

2.

4524506,00

9436001,20

3.

4524503,30

9434806,25

4.

4523858,85

9434800,90

5.

4523705,40

9434416,00

6.

4524377,40

9434416,00

7.
4525216,00
9435985,65
3027
17. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за търсене и проучване
на подземни богатства във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение за
търсене и проучване на подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 1 ЗПБ – метални полезни изкопаеми, в площ „Лада“, разположена на територията на община Крумовград, област Кърджали, и
описана със следните координати в координатна
система 1970 г.:
№
X [m]
Y [m]
1.

4519617,50

9435100,50

2.

4519788,00

9435483,00

ВЕСТНИК
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X [m]

Y [m]

3.

4521795,50

9435271,50

4.

4521834,30

9435727,70

5.

4520038,00

9436450,00

6.
4519339,95
9435483,35
3028
49. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение за
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 ЗПБ – строителни материали, в площ „Милкова мера“, разположена в землището на с. Садово,
община Аврен, област Варна, описана със следните
гранични точки в координатна система 1970 г.:
№

X [m]

Y [m]

1.

4671455

9622310

2.

4671080

9622460

3.

4671095

9622505

4.

4670425

9622795

5.

4670240

9622350

6.

4670520

9621530

7.
4671310
9621950
3029
3. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява, че на основание
чл. 148, ал. 3, т. 2, букви „б“ и „в“ и ал. 4, чл. 152,
ал. 2 във връзка с чл. 145, ал. 2, т. 2, букви „б“ и
„в“ и чл. 143, ал. 1, чл. 144, ал. 1 – 3 ЗУТ е издал
на Държавно предприятие „Национална компания
Железопътна инфраструктура“ Разрешение за строеж № РС-23 от 24.04.2015 г. за строеж: „Изграждане
на интермодален терминал в Южен централен
район на планиране в България – Пловдив на територията на м. Камиша в землището на с. Злати
трап, община „Родопи“, област Пловдив. Етап II:
„Изграждане на железен път, контактна мрежа и
телекомуникации за терминала“. На основание
чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
2985
11. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството съобщава, че на основание
чл. 154, ал. 5 във връзка с ал. 2, т. 5 и чл. 145,
ал. 2, т. 2 ЗУТ е издадена Заповед № РС-21 от
16.04.2015 г. за допълване на Разрешение за строеж № РС-1 от 6.01.2010 г. (ДВ, бр. 7 от 2010 г.) за
обект: „Проект „България – Транзитни пътища
V“. Лот 14 Рехабилитационни работи на път ІІ86 „Асеновград – Смолян“ от км 27+700 до км
76+306,70“, със следната забележка за „Ремонтновъзстановителни работи на пътни тунели при км
32+423, км 33+427 и км 39+471“. На основание
чл. 149, ал. 4 ЗУТ издадената заповед за допълване
на разрешение за строеж подлежи на обжалване
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок след обнародването в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството“.
2986
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13. – Висшият съдебен съвет:
1. Открива на основание чл. 167, ал. 2 от Закона за съдебната власт процедура за избор на
административни ръководители в органите на
съдебната власт, както следва:
1.1. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Сандански – изтичащ мандат на 1.06.2015 г.
1.2. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Брезник – изтичащ мандат на 1.06.2015 г.
1.3. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Разград – изтичащ мандат на 1.06.2015 г.
1.4. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Бяла – изтичащ мандат на 1.06.2015 г.
1.5. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Нови пазар – изтичащ мандат на 1.06.2015 г.
1.6. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Несебър – изтичащ мандат на 10.06.2015 г.
1.7. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Ловеч – изтичащ мандат на 14.06.2015 г.
1.8. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Гоце Делчев – изтичащ мандат на 15.06.2015 г.
1.9. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Шумен – изтичащ мандат на 17.06.2015 г.
1.10. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Велики Преслав – изтичащ мандат на 17.06.2015 г.
1.11. Административен ръководител – председател на Районен съд –  Левски – изтичащ мандат
на 21.06.2015 г.
1.12. Административен ръководител – председател на Районен съд –  Русе – изтичащ мандат
на 21.06.2015 г.
1.13. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Тетевен – изтичащ мандат на 23.06.2015 г.
1.14. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Троян – изтичащ мандат на 23.06.2015 г.
1.15. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Луковит – изтичащ мандат на 23.06.2015 г.
1.16. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Балчик – изтичащ мандат на 28.06.2015 г.
1.17. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Ботевград – изтичащ мандат на 30.06.2015 г.
1.18. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Етрополе – изтичащ мандат на 30.06.2015 г.
2. Обявява на основание чл. 194а, ал. 1 от
Закона за съдебната власт свободните длъжности
за административни ръководители в органите на
съдебна власт, както следва:
2.1. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Нова Загора – свободна длъжност.
2.2. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Белоградчик – свободна длъжност.
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2.3. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Кула – свободна длъжност.
2.4. Административен ръководител – председател на Районен съд –  Костинброд – свободна
длъжност.
2.5. А дминистративен ръководител – председател на Районен съд –   Габрово – свободна
длъжност.
2.6. Административен ръководител – окръжен
прокурор на Окръжна прокуратура – Варна – свободна длъжност.
2.7. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Мадан – свободна длъжност.
2.8. Административен ръководител – председател на Административен съд – Хасково – свободна
длъжност.
2.9. Административен ръководител – председател на Районен съд –   Велинград – свободна
длъжност.
2.10. Административен ръководител – председател на Районен съд –   Мадан – свободна
длъжност.
2.11. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Монтана – свободна длъжност.
2.12. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Малко Търново – свободна длъжност.
2.13. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Радомир – свободна длъжност.
3. В 14-дневен срок от датата на обнародване
на свободната длъжност в „Държавен вестник“
кандидатите следва да подадат в администрацията
на ВСС заявление (по образец – чл. 4, ал. 1 от
Правилата за избор на административни ръководители на органите на съдебната власт по чл. 167,
ал.1, т. 2 – 4 ЗСВ), че желаят да участват в избора
за административен ръководител на съответния
орган на съдебната власт. Към заявлението се
прилагат: подробна автобиография, подписана от
кандидата; нотариално заверено копие от диплома
за завършено висше образование по специалността
„Право“; нотариално заверено копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;
свидетелство за съдимост, издадено за участие в
конкурс по Закона за съдебната власт; медицинско удостоверение, издадено в резултат от извършен медицински преглед, че лицето не страда от
психическо заболяване; нотариално заверено копие
от трудова/служебна книжка и/или осигурителна
книжка; концепция за работата им като административен ръководител (която трябва да съдържа:
лична мотивация за заемане на длъжността; анализ
и оценка на състоянието на органа на съдебната
власт; очертаване на достиженията и проблемите
в досегашната му дейност; набелязване на цели за
развитието и мерки за тяхното достигане); удостоверение от Националната следствена служба,
Столичната следствена служба или от окръжните
следствени отдели към окръжните прокуратури за
образувани досъдебни производства; декларация за
имотното състояние и произход на средствата за
придобиване на имуществото по образец, утвърден
от ВСС, документи, удостоверяващи наличието на
стажа по чл. 170 ЗСВ, и други документи, които
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по преценка на кандидата имат отношение
към професиона лните или нравствените м у
качества.
3040
23. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, на основание
чл. 253 ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот № 7423/2011/122184 от 15.04.2015 г.
възлага на „Ню ленд пропърти“ – ЕООД, ЕИК
203427290, София, бул. Цар Освободител 17А,
ет. 3, следните недвижими имоти: 1. поземлен
имот № 000221, ЕК АТТЕ 10104, намиращ се в
землището на с. Варвара, община Септември,
целият с площ 562 468 кв. м, от които се продават
464 850 кв. м, а 97 618 кв. м са собственост
на М и н ис т ерс т во т о на земедел ие т о и х раните. Имотът е с начин на трайно ползване:
производствен терен, и е образуван от имот
№ 000206, представлява производствена площадка на бивш завод за стоманени тръби; 2.
поземлен имот № 000455, ЕК АТТЕ 10104, намиращ се в землището на с. Варвара, община
Септември, с площ 12 870 кв. м, с начин на
трайно ползване – жп транспорт; 3. поземлен
имот № 000585, ЕК АТТЕ 10104, намиращ се в
землището на с. Варвара, община Септември,
с площ 5897 кв. м, с начин на трайно ползване жп транспорт; 4. поземлен имот № 000441,
ЕК АТ Т Е 1010 4, н а м и ра щ с е в з ем л и ще т о
на с. Варвара, общ и на С еп т ем ври, с п лощ
15 718 к в. м, с нач и н на т ра й но ползва не:
жп транспорт, заедно с всички подобрения и
приращения, намиращи се в описаните имоти
към датата на възлагане.
2989
83. – Национа лната агенция за при ходите, Териториа лна дирек ци я – Софи я, отдел
„Публични вземания“, на основание чл. 253 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с
постановление за възлагане на недвижим имот
№ 5489/2013/000070 от 13.03.2015 г. възлага на:
„София Бус“ – ООД, ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по
ЗТР 121095629, адрес за кореспонденция: София,
ул. Цар Асен 52, партер, представлявано от Кирил Георгиев Ваклев, следния недвижим имот:
урегулиран поземлен имот (УПИ) I в кв. 55 по
плана на с. Минерални бани, област Хасково,
одобрен със Заповед № 51 от 1990 г. и № 148 от
1992 г., целият с площ 7670 кв. м, при граници/
съседи: по документ за собственост – улица,
УПИ II; УПИ IV и зелени площи, по скица – от
север и от запад – улица, от юг – УПИ IV-84
и УПИ III – общ., от изток – УПИ III – общ.
2917
876. – Медицинският университет, Факултет
по дентална медицина, София, на основание
решение на АС от 23.02.2015 г. обявява конкурс
за двама доценти в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.2. Стоматология по нау чната
специалност „Детска стоматология“ за нуждите
на катедра „Детска дентална медицина“ със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в деканата на
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Факултета по дентална медицина, ул. Св. Георги Софийски 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от
13 до 14 ч., тел. 02/952-22-10.
2930
77. – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, обявява конкурси за: академична
длъжност доцент в професионално направление
7.1. Медицина, нау чна специалност 03.01.37.
Обща хирургия; академична длъжност главен
асистент в професионално направление 5.10.
Х и м и ч н и т ех нолог и и, нау ч на спец иа л но с т
01.05.16. Химична кинетика и катализ – един,
двата със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в ректората,
к/с Славейков, бул. Проф. Я. Якимов 1, стая 214,
отдел „Човешки ресурси“, тел. 056/715 725.
2909
9. – Русенският университет „Ангел Кънчев“ обявява конкурс за главен асистент по
п рофесиона л но на п ра в лен ие 5.1. Ма ш и н но
инженерство, специалност „Промишлена топлотехника“ – един за нуж дите на факултет
А грарно-индустриален със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки – кадрово развитие (kr.uni-ruse.bg); подаване
на документи – Орлин Петров, отдел „Развитие на академичния състав“, кабинет 1.334,
тел. 082/888-455; 0882390043.
3016
4. – Институтът за държавата и правото при
БАН – София, обявява конкурс за академичната
длъжност гл. асистент – 1/2 щ. бр., по А дминистративно право и административен процес
(Проблеми на конкурентното право) от област
на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.6.
Право, за нуждите на секция „Публичноправни
науки“, със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документите се подават
в ИДП – 1000 София, ул. Сердика 4, и на интернет страницата на ИДП: http://ban.ipn-bg.org.
2965
165. – Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“, БАН – София, обявява
конкурс за доцент в професионално направление 4.2. Химически науки, Физикохимия, за
нуждите на Лаборатория по рентгеноструктурен анализ – един със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 11, ет. 4, канцелария, тел. 872-75-50.
3024
21. – Институтът по електрохимия и енерг и й н и сис т ем и п ри БА Н – Софи я, обя вя ва
конкурс за заемане на академичната длъжност
професор по професионално направление 4.2.
Химически науки, научна специалност 01.05.14.
Електрохимия (вкл. химически източници на
тока), за нуждите на ИЕЕС – БАН, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Кандидатите могат да подават документи
за участие в канцеларията на Института по
електрохимия и енергийни системи при БАН,
София, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 10, стая 218,
тел. 02/979-27-50.
3044

С Т Р.

108

ДЪРЖАВЕН

144. – Централната лаборатория по слънчева енерги я и нови енергийни източници
при БАН – София, обявява конкурс за главен
асистент по направление 4.1. Физически науки,
специалност „Електрични, магнитни и оптични
свойства на кондензираната материя“, със срок
2 месеца от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“. Справки и документи – в
канцеларията на ЦЛ СЕНЕИ – БАН, София 1784,
бул. Цариградско шосе 72, тел. 02/877-84-48.
3076
1. – Институтът по океанология – БАН, Варна, обявява конкурси за заемане на академичната длъжност доцент по: област на висше образование: шифър 4. Природни науки, Математика
и информатика, професионално направление:
шифър 4.4. Науки за земята, научна специалност:
Океанология, научно направление: Техногенно
въздействие върху бреговата зона – един, със
срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“; област на
висше образование: шифър 4. Природни науки,
Математика и информатика, професионално
на п ра влен ие: ш ифър 4.4. Нау к и за зем я та,
нау ч на спец иа л но с т: Океа нолог и я, нау ч но
направление: Хидродинамика, литодинамика
и морфодинамика на бреговата зона – един,
със срок за подаване на документи 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи в института – експерт, управление на
човешките ресурси, тел.: 052/370 486, вътр. 116.
2990
98. – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – ЕАД,
София, обявява конкурс за професор в област
на висше образова ние 7. Зд ра веопазва не и
спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Ортопедия и
травматология“ за нуждите на Специализиран
травматологичен комплекс. Срок за подаване
на документите – 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи: бул. Тотлебен 21, тел. 9154 400.
2910
7. – Община Симитли на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
за обек т: „А втомагист ра ла „Ст ру ма“ Лот 3
„Благоевград – Сандански“ от км 359+000 до
км 420+624.51, подучастък Лот 3.1 за землищата
на гр. Симитли, с. Железница и с. Крупник.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят с
проекта в Община Симитли и да направят писмени възражения, предложения и искания по него
до общинската администрация – гр. Симитли.
3036
36. – Община Хаджидимово на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за трасе на електропровод до имот с № 12050,
намиращ се в местността Игрището в землището
на с. Гайтаниново, община Хаджидимово, област
Благоевград, представляващ урегулиран позем-
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лен имот парцел II (втори), съгласно одобрен
ПУП – ПРЗ. Проектът се намира в сградата на
общинската адаминистрация, гр. Хаджидимово,
стая № 301. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица по
чл. 131 ЗУТ могат да се запознаят с проекта и да
направят писмени възражения, предложения и
искания по представения проект до общинската
администрация, гр. Хаджидимово.
2978

СЪДИЛИЩ А
Върховният административен съд, пето отделение, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
съобщава, че е постъпило оспорване от Върховна
административна прокуратура от София на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба
№ 11 от 2008 г. за условията и реда за прилагане
на мярка 211 „Плащания на земеделски стопани
за природни ограничения в планински райони“
и мярка 212 „Плащания на земеделски стопани в
райони с ограничения, различни от планинските
районни“ от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г., издадена от министъра на земеделието и храните, по което е
образувано адм.д. № 4639/2015 г. по описа на
Върховния административен съд.
2929
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ обявява, че по протест на Районна прокуратура – гр. Гоце Делчев,
против Решение № 520 по протокол № 28 от
заседание на Общинския съвет – Гърмен, проведено на 27.12.2013 г., с което е одобрен подробен
устройствен план (ПУП) – 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 прогласяването му за нищожно е
образувано адм. дело № 161/2015 г. по описа на
съда и е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 9.06.2015 г. от 10 ч., зала 002.
Заинтересуваните лица могат да се конституират
като ответници в производството пред съда в едномесечен срок от обнародване на оспорването в
„Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
до съда, което трябва да съдържа: а) трите имена,
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; б) трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; в) фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището и
последния посочен в съответния регистър адрес на
управление и електронния му адрес; г) номер на
делото; д) акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; е) изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; ж) подпис на заявителя. Към
заявлението се прилагат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересувано
лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо
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да се правят искания за отмяна на индивидуалния административен акт, както и за присъединяване към подадени жалби в законоустановения срок.
2907
Административният съд – Ловеч, на основание чл. 218, ал. 1 и 2 от Закона за устройство на
територията (ДВ, бр. 87 от 2010 г.) съобщава, че
е постъпила жалба от Светлин Павлов Атанасов
с адрес: с. Дерманци, област Ловеч, ул. Васил
Левски 118, срещу Заповед № 647 от 10.11.2014 г.
на к мета на община Лу ковит по за явление
вх. № 02-5048 от 12.08.2014 г. на Христо Петров
Гетов от Плевен, с която е одобрен проект
за изменение на подробен устройствен план
(ПИПУП) – план за регулация и застрояване
(ПРЗ) в обхват УПИ XIV-864 в кв. 92 по регулационния и кадастралния план на с. Дерманци, община Луковит, с цел смяна отреждането
на имота от „за ж илищно ст роителство“ в
„за обществено обслужване“ и предвиж дане
на ограничителна линия на застрояване при
посоченото условие да не бъде разрешавано
п р еус т р ойс т в о н а с ъ щ е с т ву в а щ и т е с г р а д и
или изграждането на нови такива за обекти,
генериращи наднормено ниво на шума, и поконкретно – заведение за обществено хранене,
по която е образувано адм. д. № 295 по описа
за 2014 г. на А дминистративния съд – Ловеч.
Заинтересуваните лица могат да подадат молба
за конституиране като ответници по адм. д.
№ 295/2014 г. на А дминистративния съд – Ловеч, в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
3042
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано адм. дело № 1112/2015 г. по описа на ІІ
отделение, 28 състав, по жалба на Любен Лазаров
А лексиев и Станко Лазаров А лексиев срещу
Решение № 423 от 10.07.2014 г. на Столичния
общински съвет в частта му, с която е одобрен
подробен устройствен план (ПУП) – изменение
на план за регулация и застрояване, касаеща
поземлен имот с идентификатор 68134.4357.394,
включително задънена улица по о.т. 290-о.т. 281а,
и е насрочено за 10.06.2015 г. В едномесечен
срок от деня на обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ заинтересованите
страни могат да се конституират като ответници по делото чрез подаване на заявление до
съда. Заинтересованите лица имат право да
се конституират като ответници в производството пред съда в срока по ал. 1 на чл. 218
ЗУТ чрез подаване на заявления до съда със
съдържанието, определено в чл. 218, ал. 4 ЗУ Т,
и приложенията, посочени в чл. 218, ал. 5 ЗУ Т.
Със заявлението е недопустимо да се правят
искания за отмяна на индивидуалния административен акт, както и за присъединяване към
подадени жалби.
3013
А дминистративният съд – София област,
първи състав, на основание чл. 145 – 178 АПК
във връзка с чл. 215, ал. 4 ЗУ Т съобщава, че е
образувано адм. дело № 1230/2014 г. по жалба
на Бригита Иванова Ра дева срещ у Заповед
№ РД-15-591 от 28.10.2014 г. на кмета на община
Драгоман, с която е одобрен ПУП за част от
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консеционната площ на въглищно находище
„Бели брег“ в землището на с. Владиславци
и с. Недел и ще – парцеларен п ла н, общ и на
Драгоман, Софийска област, който е обект от
първостепенно общинско значение. Уведомяват
се всички заинтересовани лица, че могат да се
конституират като ответници в производството
в едномесечен срок от деня на обнародване в
„Държавен вестник“ на съобщение за оспорването. Делото е насрочено за 29.06.2015 г. от 14 ч.
2908
Бургаският окръжен съд, гражданска колегия, съобщава на Емилия Славчова Ангелова,
родена на 4.03.1970 г., с последен извес т ен
адрес в гр. Кюстендил, кв. Запад № 106, ет. 4,
ап. 15, сега с неизвестен адрес, да се яви в
съда на 11.06.2015 г. в 13,30 ч. в качеството є
на ответник по гр.д. № 253/2015 г. по описа на
БОС, заведено от ищеца в производството по
делото Ивелина Иванова Куртлакова, с правно
основание чл. 96, ал. 2 СК.
3014
Ом у ртагск ият районен съд съобщава на
Хайати Йавуз, с неизвестен адрес в Република Ту рци я, че срещу него е заведено гр. д.
№ 77/2015 г. по описа на съда от Муаля Юсуфова Йавуз от с. Церовище, община Омуртаг, с
правно основание чл. 49, ал. 1 и 3 СК. Указва
на Хайати Йавуз, че следва в двуседмичен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ да се яви в РС – Ому ртаг, за
получаване на преписи от исковата молба и
приложенията към нея, като при неявяване
в указания срок съдът ще му назначи особен
представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК
на разноски на ищеца.
3074
Пловдивският районен съд, 4 гр. състав,
призовава Йосиф Владов Балджийски с последен
адрес област Пловдив, гр. Раковски, ул. Ропотамо 1, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 6.07.2015 г. в 13,30 ч. като ответник по гр. д.
№ 14613/2014 г., заведено от Мария Андреева
Петкова от гр. Раковски, за делба. Ответникът
да посочи съдебен адрес, в противен случай
делото ще се гледа при условията на чл. 50,
ал. 2 ГПК.
3072
Първомайският районен съд, втори съдебен
състав, призовава Димитрия Георгиева Кръстева с постоянен адрес Пловдив, ул. Калина 65,
ет. 2, ап. 6, и настоящ адрес с. Татарево, община
Първомай, област Пловдив, ул. 36-а № 12, на
които в продължение на повече от месец не
е могла да бъде призована, да се яви в съда
на 3.06.2015 г. в 10 ч. като ответница по гр.д.
№ 282/1993 г., заведено от Иванка Колева Василева от Първомай, ул. Раковски 4, Надя Георгиева
Димитрова от Първомай, ул. Орфей 20, ет. 1,
Константин Георгиев Василев от Първомай,
ул. Раковски 4, Костадин Димитров Вълков от
Първомай, ул. Раковски 4, и Пенка Димитрова
Чавдарова от Първомай, ул. Раковски 4, с предмет чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ. Ответницата да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
3135
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Тервелският районен съд призовава Еркан
Демир, роден на 13.03.1986 г. в Република Турция,
гр. Коня, гражданин на Република Турция, сега с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 16.06.2015 г.
в 15 ч. като ответник по гр.д. № 151/2015 г., заведено от Бедиха Мухарем Демир, за връчване
на искова молба за развод с указания по чл. 131
ГПК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 2 ГПК.
3043
Бургаският окръжен съд на основание чл. 28,
ал. 1 ЗОПДИППД обявява, че е образувано
гр.д. № 2263 по описа за 2013 г. по предявено на
22.11.2013 г. мотивирано искане на Комисията за
отнемане на незаконно придобито имущество с
правно основание по чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД
(отм.) с цена на иска – 1 296 281,11 лв.:
– Недвижим имот – жилищна сграда – източен близнак, с идентификатор 51500.503.302.2, с
разгърната застроена площ 506,37 кв. м и застроена площ 89,58 кв. м, състояща се от сутеренен
етаж, три жилищни етажа и терасовиден етаж,
изградена в поземлен имот с идентификатор
51500.503.302 по кадастралната карта на гр. Несебър, ж.к. Черно море (бивш УПИ ХVІІ – общ.,
в кв. 26 по плана на ж.к. Черно море, Несебър),
ведно с построената сграда върху ½ ид.ч. от имота,
придобити с нотариален акт № 154, том 8, дело
№ 1819 от 18.05.2004 г. на Службата по вписванията – Несебър, анекс от 24.11.2006 г., вписан под
акт № 172, том 3, вх. рег. № 9207 от 1.12.2006 г.
в Службата по вписванията – Несебър. Сградата
е изградена въз основа на одобрен архитектурен
проект от 8.11.2006 г., разрешение за строеж № 110
от 4.12.2005 г. на Община Несебър и е нанесена
в кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Несебър съгласно заповед № КД-14-02-1672
от 29.11.2007 г. на началника на СГКК.
– Недвижим имот – еднофамилна жилищна
сграда (западна част) с ид. 51500.510.24.2, със застроена площ 101 кв. м и разгърната застроена
площ 381,72 кв. м, състояща се от 4 етажа, представляващи: 1) първи етаж на кота 0,00 и втори етаж
на кота +2,77, съдържащи и двата жилищни етажа
жилище, състоящо се от кухня, дневна, мокро
помещение, две тоалетни, две спални с баня към
тях, сауна и зала за фитнес, стълбище и коридор;
2) котелно и бойлерно помещение, изградени на
кота -0,76, като част от него е разположена под
стълбищната площадка и под едното стълбищно
рамо; 3) трети етаж, съдържащ жилище на кота  
5,54, състоящо се от кухня, дневна, две спални
и две бани, стълбищна клетка и коридор, и 4)
подпокривно пространство на кота 8,31, съдържащо жилище, състоящо се от кухня, дневна,
спалня, баня, склад, стълбищна клетка и коридор,
изградена в имот с ид. 51500.510.24 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. Кокалу (стар УПИ
ІV – общински, в кв. 6 по устройствения план на
гр. Несебър, м. Кокалу), придобити с нотариален
акт № 152, том 17, дело № 3763 от 17.09.2004 г. на
Службата по вписванията – Несебър, и с нотариален акт № 5, т. 42, дело № 9364 от 29.12.2006 г. на
Службата по вписванията – Несебър, и нотариален акт № 69, том 6, дело № 935 от 25.03.2014 г.
на Службата по вписванията – Несебър.
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– Недвижим имот – една трета идеална част от
поземлен имот с идентификатор 61056.36.18, с площ
3,502 дка, намиращ се в с. Равда, м. Хендек тарла,
с трайно предназначение на територията – урбанизирана, и начин на трайно ползване – за друг вид
застрояване, бивша нива с площ 3,502 дка, намираща се в м. Хендек тарла и представляваща имот
№ 036018 по плана за земеразделяне на землището
на с. Равда, община Несебър, придобит с нотариален акт № 30, том 37, дело № 8045 от 10.09.2007 г.
на Службата по вписванията – Несебър.
– Недвижим имот – поземлен имот с идентификатор 37825.501.146 по кадастралната карта на
с. Козница, община Несебър, с площ 1642 кв. м, с
трайно предназначение – урбанизирана, и начин
на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м),
ведно с разположената в източната част на имота
едноетажна паянтова полусъборена жилищна
сграда с идентификатор 37825.501.146.1, с площ
38 кв. м, придобит с нотариален акт № 123, том 45,
дело № 10004 от 15.12.2008 г., вх. рег. № 11069 на
Службата по вписванията – Несебър.
– Недвижим имот – жилищна сграда – западен близнак, с идентификатор № 51500.503.301.1, с
административен адрес: Несебър, ж.к. Черно море
3 № 44, с предназначение – жилищна сграда – еднофамилна, на четири етажа, със застроена площ
96 кв. м и обща бруто разгърната застроена площ
501,54 кв. м, състояща се от сутеренен етаж, три
жилищни етажа и подпокривно пространство,
изградена върху ½ ид.ч. – западна от поземлен
имот с идентификатор № 51500.503.301, на площ
500 кв. м, бивш УПИ ХVІ – общ., в кв. 26 по плана
на ж.к. Черно море, Несебър, придобита с нотариален акт № 17, том 40, дело № 6942 от 15.12.2011 г.
на Службата по вписванията – Несебър.
– Недвижим имот – самостоятелен обект в
сграда с идентификатор 77195.715.62.2.10 по кадастралната карта на гр. Хасково, община Хасково,
с административен адрес: Хасково, ул. Георги
Бенковски 24 – 32, вх. В, ет. 2, апартамент 22,
попадащ в сграда № 2, разположена в поземлен
имот с ид. 77195.715.62, с предназначение: жилище,
апартамент, на едно ниво и с площ 63,69 кв. м,
ведно с прилежащото му избено помещение № 22
с площ 4,60 кв. м, представляващо неразделна част
от самостоятелния обект, и ведно с 1,003 % ид. ч. от
общите части на сградата и от правото на строеж
върху поземления имот, придобит с нотариален
акт № 165, том 11, дело № 1232 от 23.05.2012 г. на
Службата по вписванията – Хасково.
– Мотопед марка „Хонда“, модел „Дио 3Х“, рег.
№ А1868М, с дата на първоначална регистрация
1.01.1997 г., придобит на 26.08.2011 г.
– Недвижим имот в с. Тънково, община Несебър, местността Курбана, и представляващ поземлен имот с идентификатор № 73571.7.10, целият
на площ 3001 кв. м, с трайно предназначение:
земеделска земя, начин на трайно ползване: нива,
който имот представлява бивша овощна градина,
съставляваща имот № 007010, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 176, том 3, дело № 445 от 29.04.2010 г.
– Недвижим имот – земеделска земя с начин
на трайно ползване – нива, съставляваща имот
№ 004004 по плана за земеразделяне на землището
на с. Малка поляна, община Айтос, намираща се
в местността Дермен карши, четвърта категория
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на земята при неполивни условия, с площ на
имота 7,502 дка.
– Недвижим имот – земеделска земя с начин
на трайно ползване – нива, съставляваща имот
№ 026085 по плана за земеразделяне на землището
на с. Малка поляна, община Айтос, намираща се
в местността Бургаски път, четвърта категория на
земята при неполивни условия, с площ на имота
14 дка, придобит с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 176, том 3, дело
№ 445 от 29.04.2010 г.
– Недвижим имот – земеделска земя с начин
на трайно ползване – нива, съставляваща имот
№ 026086 по плана за земеразделяне на землището
на с. Малка поляна, община Айтос, намираща се
в местността Бургаски път, четвърта категория
на земята при неполивни условия, с площ на
имота 21 дка.
– Недвижим имот – земеделска земя с начин
на трайно ползване – нива, съставляваща имот
№ 009002 по плана за земеразделяне на землището
на с. Малка поляна, община Айтос, намираща се
в местността Малка тамаша, трета категория на
земята при неполивни условия, с площ на имота
16,398 дка, придобит с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 176, том 3, дело
№ 445 от 29.04.2010 г.
– Недвижим имот – земеделска земя с начин
на трайно ползване – нива, съставляваща имот
№ 006022 по плана за земеразделяне на землището
на с. Малка поляна, община Айтос, намираща се
в местността Ясака, трета категория на земята при
неполивни условия, с площ на имота 3,200 дка,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 176, том 3, дело № 445 от
29.04.2010 г.
– Недвижим имот в с. Оризаре, община Несебър, местността Парцелите, и представляващ
поземлен имот с идентификатор № 53822.20.398,
целият на площ 1835 кв. м, с трайно предназначение: земеделска земя, и с начин на трайно ползване: лозе, който имот представлява
бивше лозе, съставляващо имот № 018398, при
съседи ПИ № 53822.20.403, ПИ № 53822.18.360,
ПИ № 53822.20.397, ПИ № 53822.20.395 и ПИ
№ 53822.20.394.
– 5050 лв., представляващи левовата равностойност на 5 дяла, всеки с номинална стойност
1010 лв. в капитала на „Бисер“ – ЕООД, ЕИК
812185162, със седалище и адрес на управление
Несебър, ул. Хан Крум 11.
– 3500 лв., представл яващи левовата равностойност на 1 дял с номинална стойност
5000 лв. в капитала на „Никол 008“ – ЕООД, ЕИК
200399811, със седалище и адрес на управление
Несебър, кв. Аурелия 33.
– Лек а вт омоби л марк а „Мерцедес“, мо дел „МЛ 350 БЛУ“, рег. № А 8080 МА, рама
№ WDC1660241A065967, двигател № 64282641272429.
– Сумата 5283,60 лв., представляваща внесените на каса суми по сметка № 11774567 в „Банка
ДСК“ – ЕАД.
– Сумата 8000 лв., представляваща внесените на каса суми по сметка № 3691548 в „Банка
ДСК“ – ЕАД.
– Сумата 2958,26 лв., представляваща внесените
на каса суми по сметка BG 29 CECB 9790 1042
4186 00 в „Централна кооперативна банка“ – АД.
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– Сумата 7370 лв., представляваща внесените
на каса суми по сметка 800234017677718 в „Обединена българска банка“ – АД.
Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 1.10.2015 г. от 10 ч. В
двумесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на това обявление третите лица, които
претендират самостоятелни права върху описаното по-горе имущество или върху отделни
имуществени права от него, могат да встъпят в
образуваното под горния номер дело, като предявят
съответните искове пред Бургаския окръжен съд
като първа инстанция.
2943

ПОК А НИ И СЪОБЩЕНИ Я
16. – Управителният съвет на Института на
вътрешните одитори в България (ИВОБ) – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на 12.06.2015 г. в 17 ч. в зала „Десислава“
на ресторант „България“ – София, бул. Цар Освободител 4, при следния дневен ред: 1. приемане
на нови членове на сдружението; 2. приемане на:
годишен финансов отчет за 2014 г.; отчет за дейността на ИВОБ за периода 1 юни 2014 г. – 31 май
2015 г.; отчет за дейността на контролния съвет
за периода 1 юни 2013 г. – 31 май 2015 г.; отчет за
изпълнението на бюджета за 2014 г.; 3. промяна
в устава на ИВОБ; 4. организационни въпроси.
3068
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб Арена“, София, на
основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ и чл. 23 от устава
на сдружението свиква извънредно общо събрание
на 15.06.2015 г. в 11 ч. в София, ж.к. Илинден,
ул. С. Михайлов, бл. 146, вх. И, ет. 8, ап. 209, при
следния дневен ред: 1. разглеждане на предложение
за учредяване и вписване на клон на сдружение
„Спортен клуб „Арена“ в Монтана; 2. избор на
управител на клона и определяне правомощията
и представителната му власт; 3. разни. Всички
останали обстоятелства, подлежащи на вписване
съгласно действащия устав, остават непроменени. Материалите по точките на дневния ред са
на разположение за сведение в седалището на
сдружението всеки ден от 10 до 12 ч.
3041
15. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация на българските застрахователи“, София, на основание чл. 26, ал. 1
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 18.06.2015 г. в 10,30 ч. в София,
хотел „Балкан“, зала „Сердика“, пл. Света Неделя 5,
при следния дневен ред: 1. приемане на промени
в устава на сдружението; проект за решение – ОС
приема промени в устава на сдружението. 2.
приемане на нови членове на сдружението; проект за решение – ОС приема нови членове на
сдружението; 3. разни. Материалите, свързани с
дневния ред на събранието, са на разположение
на членовете в офиса на сдружението – София,
ул. Граф Игнатиев 2, ет. 2, считано от датата на
обнародване в „Държавен вестник“ на поканата
за свикване на събранието. Поканват се всички
членове да вземат участие в ОС, като се представляват от законните си представители или писмено
упълномощени от тях лица. При липса на кворум
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на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11,30 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
3060
1. – Управителният съвет на сдружение „Дигитална национална коалиция“ на основание чл. 26,
ал. 3 ЗЮЛНЦ и чл. 16 от устава на сдружението
свиква редовно годишно отчетно общо събрание
на 25.06.2015 г. в 18,30 ч. в София, бул. България
111, ет. 5, офис 14, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на сдружението за 2014 г.; 2.
финансов отчет за 2014 г.; 3. приемане на проект
за годишна програма на сдружението за 2015 г.;
4. разни.
3046
4. – Управителният съвет на сдружение „Движение Паневропа – България“ на основание чл. 26,
ал. 3 ЗЮЛНЦ и чл. 6 от устава на сдружението
свиква редовно годишно отчетно общо събрание
на 25.06.2015 г. в 18,30 ч. в София, бул. България
111, ет. 5, офис 14, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на сдружението за 2014 г.; 2.
финансов отчет за 2014 г.; 3. приемане на проект
за годишна програма на сдружението за 2015 г.; 4.
предложение за промяна адреса на сдружението
и промяна на текста на устава в съответната му
част; 5. предложение за промяна състава на управителното тяло на сдружението; 6. разни.
3047
26 . – Уп р а ви т е л н и я т с ъв е т н а НССОО
АИЕСЕК България – София, на основание чл. 26,
ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 26.06.2015 г.
на адрес София, пл. Народно събрание 10, Национален студентски дом, в 10 ч. при следния дневен
ред: 1. гласуване вот на доверие на членове на
УС на НССОО АИЕСЕК България за мандат
2015/2016 г.; 2. сваляне от отговорност на членове
на УС на НССОО АИЕСЕК България за мандат
2014/2015 г.; 3. гласуване вот на доверие на членове
на консултативния съвет на НССОО АИЕСЕК
България за мандат 2015/2017 г.; 4. промяна във
вътрешните правила на НССОО АИЕСЕК България; 5. други. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе  
същия ден в 11 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
3031
1. – Бордът на директорите на СНЦ „Ротари клуб“ – Бургас, на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
29.06.2015 г. в 18,30 ч. в Бургас, ул. Александровска
21, хотел „България“, основен ресторант, при следния дневен ред: 1. отчет на борда на директорите
за дейността на клуба; 2. обсъждане и приемане
на отчета на борда на директорите за дейността
на клуба; 3. отчет на борда на директорите за
финансовата дейност на клуба; 4. обсъждане и
приемане на отчета на борда на директорите
за финансовата дейност на клуба; 5. освобожда-
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ване от отговорност на членовете на борда на
директорите; 6. освобождаване от длъжност на
членовете на борда на директорите; 7. избор на
нови членове на борда на директорите; 8. разни.
Отчетните материали са на разположение в офиса
на клуба в хотел „България“, ул. Александровска
21, Бургас. Поканват се всички членове на клуба
да вземат участие в общото събрание. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 19,30 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
3061
10. – Управителният съвет на СНЦ „Клуб на
привържениците на Нефтохимик Бургас“, Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 4.07.2015 г. в 19 ч.
при следния дневен ред: 1. приемане на оставка
на членовете на УС и председателя на сдружението; 2. промяна в броя на членовете на УС; 3.
избор на нов УС и председател на сдружението;
4. промяна на размера на членския внос. Едно
лице може да представлява не повече от трима
членове на общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се
допуска. Едно лице може да представлява наймного трима членове на сдружението. Общото
събрание се счита за законно, ако присъстват
повече от половината от всички членове. Ако
не се явят нужният брой членове, събранието се
отлага за един час по-късно и се счита за законно
независимо от броя на присъстващите членове,
като се предлага същият дневен ред.
3078
30. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Волейболен клуб Казанлък“,
Казанлък, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
годишно общо събрание на 8.06.2015 г. в 18 ч. в
Казанлък в сградата на хотел „Арсенал“, ул. Петко
Д. Петков 52, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на
сдружението за 2014 г.; 2. вземане на решение за
приемане на бюджета на сдружението за 2015 г.;
3. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
на същото място с един час по-късно от обявения.
3048
311. – Управителният съвет на Училищното настоятелство при СОУ „Отец Паисий“, гр. Куклен, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ по собствена инициатива
свиква общо събрание на 29.06.2015 г. в 18,30 ч. в
сградата на СОУ „Отец Паисий“, ет. 2, учителски
кабинет, при дневен ред: 1. прием на нови членове;
2. годишен отчет за 2014 г.; 3. отчет за дейността на
настоятелството за периода януари – май 2015 г.;
4. промени в устава на настоятелството; 5. други.
На основание чл. 27 ЗЮЛНЦ при липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред.
3045
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