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София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Закон за изменение и допълнение на
Закона за съсловната организация на
ветеринарните лекари в България
 Закон за изменение и допълнение на
Закона за движението по пътищата
 Решение за вземане на акт от Про
токол към Конвенция № 29 на Меж
дународната организация на труда
относно принудителния труд и Пре
поръка № 203 на Международната ор
ганизация на труда относно предприе
мането на допълнителни мерки за
ефективно противодействие на принудителния труд
 Решение по Доклада за дейността на
Временната комисия за проучване на фи
нансовото състояние на пенсионноосигу
рителните дружества и управл яваните
от тях универсални и професионални
пенсионни фондове и прилагането на регулаторната рамка
Министерски съвет
 Постановление № 122 от 15 май
2015 г. за изменение на Устройствения
правилник на Агенцията за устойчиво
енергийно развитие, приет с Постано
вление № 217 на Министерския съвет
от 2012 г.
 Постановление № 123 от 15 май
2015 г. за изменение и допълнение на
нормативни актове на Министерския
съвет
 Постановление № 124 от 18 май
2015 г. за изменение и допълнение на
Постановление № 214 на Министер
ския съвет от 2010 г. за създаване на
процедура за провеждане на избор на
кандидат за съдия и за генерален ад
вокат в Съда на Европейския съюз, и
за съдия в Общия съд
 Постановление № 125 от 20 май 2015 г.
за изменение и допълнение на Устрой
ствения правилник на Министерския съ
вет и на неговата администрация, при
ет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г.
Министерство на транспорта,
информационните
технологии и съобщенията
 Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството, функции

те и дейността на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“
2

Министерство
на вътрешните работи

2

Министерство
на икономиката

3

 Наредба за изменение на Наредба № Із2895 от 2011 г. за реда, по който тър
говци по чл. 2, ал. 2, т. 2 от Закона за
частната охранителна дейност удосто
веряват, че отговарят на изисквания
та на Закона за частната охранителна
дейност

17

22

Министерство
на вътрешните работи

3

3

4

12

 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № I-157 от 2002 г. за усло
вията и реда за издаване на свидетел
ство за управление на моторни пре
возни средства, отчета на водачите
и тяхната дисциплина

22

 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 8121з-346 от 2014 г. за
професионалното обучение на служи
телите от Министерството на вътрешните работи

22

Министерство
на земеделието и храните
 Наредба № 13 от 19 май 2015 г. за при
лагане на подмярка 2.1. „Помощ за оси
гуряване на консултантски услуги“ по
мярка 2 „Консултантски услуги, услуги
по управление на стопанството и ус
луги по заместване в стопанството“
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

24

Министерство
на туризма

13

 Наредба № 1 от 29 април 2015 г. за из
искванията към туристическите хижи,
туристическите учебни центрове, ту
ристическите спални и прилежащите към
тях заведения за хранене и реда за опре
деляне на категория, отказ, прекратява
не и понижаване на определената им категория
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 91
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за съсловната организация на ветеринарните
лекари в България, приет от ХLIIІ Народно
събрание на 7 май 2015 г.
Издаден в София на 19 май 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за
съсловната организация на ветеринарните
лекари в България (обн., ДВ, бр. 84 от 2007 г.;
изм., бр. 8 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 12, ал. 1 т. 9 се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 7 май 2015 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
3208

УКАЗ № 92
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за движението по пътищата, приет от ХLIIІ
Народно събрание на 7 май 2015 г.
Издаден в София на 19 май 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20
от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76
от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85
и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105
от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102
от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г.,
бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74, 75,
82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г.,
бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.; Решение № 1 на
Конституционния съд от 2012 г. – бр. 20 от
2012 г.; изм., бр. 47, 53, 54, 60 и 75 от 2012 г.,
бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г. и
бр. 14 и 19 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 15, ал. 7 думата „моторни“ се
заменя с „пътни“.
§ 2. В чл. 99 ал. 3 се изменя така:
„(3) Общинският съвет определя цената
за паркиране на местата по ал. 1, както и
условията и реда за плащането є от водачите
на специализираното звено на общината или
на юридическото лице по чл. 12, ал. 1, т. 13
от Закона за обществените поръчки, на което
е предоставено управлението на тези места,
включително приема годишния инвестиционен план.“
§ 3. В чл. 99а, ал. 1 след думата „община“
се добавя „или оправомощено от него длъжностно лице“.
§ 4. В чл. 167, ал. 2, т. 2 думата „такса“ се
заменя с „цена“, а думата „таксата“ се заменя
с „цената“.
§ 5. Създава се чл. 178е:
„Чл. 178е. Наказва се с глоба от 50 до 200 лв.
лице, което паркира пътно превозно средство
в паркове, градини, детски площадки, площи,
предназначени само за пешеходци, и на тротоари в населените места извън разрешените
за това места.“
§ 6. В чл. 183, ал. 3 т. 2 се отменя.
§ 7. В § 12 от допълнителните разпоредби
на Закона за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (ДВ, бр. 19
от 2015 г.) т. 2 се изменя така:
„2. Директива 2015/413/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 11 март 2015 г.
за улесняване на трансграничния обмен на
информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата
(OB, L 68/9 от 13 март 2015 г.).“
Заключителни разпоредби
§ 8. В Закона за местните данъци и такси
(обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм., бр. 71, 83,
105 и 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34 и
102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28, 45, 56
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и 119 от 2002 г., бр. 84 и 112 от 2003 г., бр. 6,
18, 36, 70 и 106 от 2004 г., бр. 87, 94, 100, 103 и
105 от 2005 г., бр. 30, 36 и 105 от 2006 г., бр. 55
и 110 от 2007 г., бр. 70 и 105 от 2008 г., бр. 12,
19, 41 и 95 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г., бр. 19,
28, 31, 35 и 39 от 2011 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 30 от 2012 г.;
изм., бр. 53, 54 и 102 от 2012 г., бр. 24, 30, 61
и 101 от 2013 г., бр. 105 от 2014 г. и бр. 14 от
2015 г.) в чл. 6 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 след думата „права“ се добавя
„включително по ал. 3“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Ползването на общинските тротоари,
площади и улични платна или на части от
тях като зони за платено и безплатно паркиране по Закона за движението по пътищата
се определя с наредба на общинския съвет.“
§ 9. В Закона за пътищата (обн., ДВ, бр. 26
от 2000 г.; изм., бр. 88 от 2000 г., бр. 111 от
2001 г., бр. 47 и 118 от 2002 г., бр. 9 и 112 от
2003 г., бр. 6 и 14 от 2004 г., бр. 88 и 104 от
2005 г., бр. 30, 36, 64, 102, 105 и 108 от 2006 г.,
бр. 59 от 2007 г., бр. 43 и 69 от 2008 г., бр. 12,
32, 41, 42, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г.,
бр. 19, 39, 55 и 99 от 2011 г., бр. 38, 44, 47 и 53
от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 16, 53 и
98 от 2014 г. и бр. 10 и 14 от 2015 г.) в чл. 20
ал. 5 се изменя така:
„(5) Ръководителите на управляващите
органи на оперативните програми могат да
сключват споразумения с председателя на
управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ за изпълнението на проекти,
финансирани със средства от Европейския
съюз.“
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 7 май 2015 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
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№ 203 на Международната организация на
труда относно предприемането на допълнителни мерки за ефективно противодействие
на принудителния труд, приети на 103-тата
сесия на Международната конференция на
труда на 11 юни 2014 г. в Женева.
Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 14 май 2015 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
3385

РЕШЕНИЕ

по Доклада за дейността на Временната комисия за проучване на финансовото състояние
на пенсионноосигурителните дружества и
управляваните от тях универсални и професионални пенсионни фондове и прилагането
на регулаторната рамка
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 35 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Приема Доклада на Временната комисия
за п роу чване на финансовото състояние
на пенсионноосигурителните дружества и
управляваните от тях универсални и професионални пенсионни фондове и прилагането
на регулаторната рамка с направените констатации и препоръки, съдържащи се в него.
Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 14 май 2015 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
3386

3207

РЕШЕНИЕ

за вземане на акт от Протокол към Конвенция
№ 29 на Международната организация на труда относно принудителния труд и Препоръка
№ 203 на Международната организация на
труда относно предприемането на допълнителни мерки за ефективно противодействие
на принудителния труд
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и в съответствие с чл. 19, ал. 5, буква „б“ и
чл. 19, ал. 6, буква „б“ от Устава на Международната организация на труда
РЕШИ:
Взема акт от Протокол към Конвенция
№ 29 на Международната организация на труда относно принудителния труд и Препоръка

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 122
15 МАЙ 2015 Г.

за изменение на Устройствения правилник на
Агенцията за устойчиво енергийно развитие,
приет с Постановление № 217 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 72 от
2012 г.; изм., бр. 14 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Навсякъде в правилника думите „министъра на икономиката и енергетиката“ и
„Министерството на икономиката и енергетиката“ се заменят съответно с „министъра
на енергет иката“ и „Минис т ерс т во т о на
енергетиката“.
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§ 2. Приложението към чл. 7, ал. 3 се
изменя така:
„Приложение
към чл. 7, ал. 3
Численост на персонала на Агенцията за устойчиво енергийно развитие – 60 щатни бройки
Изпълнителен директор

1

Главен секретар

1

Финансов контрольор

1

Служител по сигурността на информацията

1

Обща администрация

16

в т.ч.:
дирекция „Обща администрация“

16

Специализирана администрация

40

в т.ч.:
дирекция „Контрол и информация“

23

Главна дирекция „Координация и управле- 17
ние на енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия“
в т.ч.:
териториални звена

6“

Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3379

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 123
ОТ 15 МАЙ 2015 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Устройствения правилник на Министерството на отбраната, приет с Постановление
№ 5 на Министерския съвет от 2014 г. (ДВ,
бр. 8 от 2014 г.), се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 11, т. 7 накрая се добавя „по чл. 33,
ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България“.
2. В чл. 13, ал. 1 думите „самостоятелни
отдели“ се заличават.
3. В чл. 17, ал. 2:
а) точка 7 се отменя;
б) точка 9 се изменя така:
„9. генерира, съхранява и разпределя национални ключови материали и документация
за въоръжените сили и организира доставката
и разпределението на криптографски средства
и ключови материали на НАТО за Република
България;“
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в) точка 13 се отменя;
г) в т. 15 думите „организира и извършва“
се заменят с „и организира“;
д) в т. 20 думите „и извършва специално
изтриване на материални носители за запис
на класифицирана информация“ се заличават;
е) създава се т. 23:
„23. методически ръководи осъществяването на дейностите относно сигурността на
информацията от „Комендантство – МО“.
4. В чл. 24, т. 7 думите „жилищния фонд“ и
запетаята след тях се заличават и след думата
„разпореждането“ се добавя „с жилищния
фонд и“.
5. В чл. 25:
а) създават се нови т. 11 и 12:
„11. организира по реда на Закона за
държавната собственост и подзаконовите
актове по прилагането му дейностите по
управление и разпореж дане с излишните
за министерството движими вещи с общо
предназначение;
12. отчита и контролира излишните за министерството движими вещи, изготвя първичните им счетоводни документи в съответствие
със Закона за счетоводството и организира
извършването на инвентаризацията им;“
б) създават се т. 13 – 15:
„13. организира оперативния отчет на излишните за министерството и за юридическите
лица по чл. 60д, ал. 1 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
продукти, свързани с отбраната, и изделия и
технологии с двойна употреба;
14. организира оценката и преоценката
на излишните за министерството движими
вещи с общо предназначение и на излишните
за министерството и за юридическите лица
по чл. 60д, ал. 1 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България
продукти, свързани с отбраната, и изделия и
технологии с двойна употреба;
15. организира дейностите по разпореждане
с излишните за министерството и за юридическите лица по чл. 60д, ал. 1 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България продукти, свързани с отбраната, и
изделия и технологии с двойна употреба.“;
в) досегашните т. 11 и 12 стават съответно
т. 16 и 17.
6. В чл. 27, ал. 1:
а) в т. 10 думите „строителство и строителни услуги“ се заменят със „строителство,
строителни услуги и за охрана на недвижими
имоти в управление на министерството“;
б) точка 12 се отменя.
7. В чл. 28:
а) в т. 5 думите „и началника на отбраната“
се заличават;
б) в т. 6 след думата „министъра“ се добавя
„в рамките на правомощията му“;
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в) в т. 7 след думата „министъра“ се добавя
„в рамките на правомощията му“;
г) в т. 10 думите „осъществява дейностите
по договаряне и предоговаряне“ се заменят
с „подпомага министъра при определяне“;
д) точка 17 се отменя.
8. В чл. 29:
а) в т. 4 накрая се добавя „по чл. 33, ал. 7
от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България“;
б) в т. 11 думите „бюджетите/бюджетните
сметки“ се заменят с „бюджетите“;
в) създават се т. 14 – 19:
„14. осъществява методическото ръководство, координацията и контрола на дейностите
по отбранително-мобилизационна подготовка
на министерствата, ведомствата, областните
администрации, общините и търговските дружества с възложени военновременни задачи;
15. координира използването на системата
за управление на страната и въоръжените
сили за работа във военно време в частта є
за министерствата, ведомствата, областните
и общинските администрации и други граждански структури;
16. организира разработването, поддържането и контрола на Държавния военно
временен план;
17. подпомага министъра и други представители на министерството при осъществяване
на техните функции в Междуведомствения
съвет по отбранителна индустрия и сигурност
на доставките към Министерския съвет;
18. организира разработването и поддържането на военновременен план на министерството, осъществява методическо ръководство,
координация и контрол на разработването на
военновременните планове на търговските
дружества, в които министърът упражнява
правата на собственост на държавата;
19. организира на национално ниво процеса
по планиране на средствата за финансирането от държавния бюджет на дейностите и
задачите по отбранително-мобилизационна
подготовка в държавните органи, бюджетните организации и търговските дружества
с военновременни задачи.“
9. В чл. 30 се създава т. 14:
„14. организира дейността по издаване,
от читане, съхранение и у нищожаване на
служебни карти на цивилни служители от
министерството.“
10. Член 31 се изменя така:
„Чл. 31. Дирекция „Отбранителна аквизиция“:
1. подпомага министъра при формирането
и провеждането на политиката в областта на
отбранителната аквизиция, свързана с придобиването, експлоатацията, модернизацията и
снемането от употреба на продукти, свързани
с отбраната;
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2. организира придобиването на стоки
и предоставянето на услуги, свързани със
създаване и поддържане на отбранителни
способности, като:
а) организира възлагането на обществени поръчки с възложител министърът или
у пълномощено от него длъж ностно лице
за придобиване на стоки и предоставяне на
услуги в изпълнение на Единния финансов
план за материално-техническо осигуряване;
б) координира и контролира изпълнението
на договорите, сключени в резултат на реализираните от дирекцията обществени поръчки,
в т.ч. координира и придобиването на стоки и
предоставянето на услуги чрез агенциите на
НАТО, ЕС и други международни организации;
3. координира и контролира изпълнението
на дейностите по сключени компенсаторни
споразумения в интерес на министерството
и на Българската армия;
4. осъществява пазарно проучване за възможни изпълнители при доставка на стоки
и предоставяне на услуги;
5. извършва анализ на риска при сключването и изпълнението на договорите за
доставка на стоки и предоставяне на услуги
в резултат на реализираните от дирекцията
обществени поръчки;
6. ръководи и поддържа Национална кодификационна система в съответствие с Кодификационната система на НАТО за реализиране
на кодификационната дейност на продукти,
свързани с отбраната;
7. организира, координира и подпомага
изпълнението на дейностите при реализирането на проекти по Програмата на САЩ за
подпомагане в областта на сигурността;
8. извършва митническо обслужване по
сключените от министерството договори за
доставка на стоки и предоставяне на услуги,
свързани с отбраната;
9. подпомага дейността на националния
директор по въоръженията, определен със
заповед на министъра;
10. подпомага министъра при формиране
и реализиране на политиките в областта на
международното военнотехническо сътрудничество, индустриалното сътрудничество и
развитието на отбранително-технологичната
индустриална база;
11. организира изготвянето и актуализацията на вътрешноведомствена уредба в областта на отбранителната аквизиция, участва
в разработването или дава становища по
проекти на нормативни актове в областта на
отбранителната аквизиция;
12. организира и осигурява в административно-техническо отношение работата на
Съвета по въоръженията по чл. 33, ал. 7 на
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България;
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13. организира и координира дейностите
по изграждане и поддържане на база данни
за провежданите обществени поръчки в дирекцията и регистър на сключените договори
в резултат на реализираните от дирекцията
обществени поръчки;
14. п лани ра, координи ра и у п ра вл ява
дейностите в областта на изследванията и
технологиите, както и финансирането им;
15. организира изпълнението на правомощията на министъра в качеството му на упражняващ правата на собственост на държавата
в търговски дружества с държавно участие;
16. анализира финансово-икономическото
състояние на търговски дружества с държавно
участие в капитала и изготвя предложения до
министъра по реализация на правомощията
му в тези дружества;
17. организира разработването и актуализирането и анализира изпълнението на бизнес
планове и програми за финансово оздравяване
от търговските дружества, в които министърът упражнява правата на собственост на
държавата, и следи за изпълнението на икономическите показатели от бизнес плановете
и програмите;
18. води регистъра по чл. 35 от Правилника
за реда за упражняване правата на държавата
в търговските дружества с държавно участие
в капитала и поддържа информационния
масив на министерството за промените в
органите за управление, ликвидация и контрол, финансовите показатели и капитала на
търговските дружества с държавно участие
в капитала;
19. подпомага министъра при сключване
на договори при условията на „вътрешно възлагане“ по Закона за обществените поръчки;
20. организира, координира и извършва
дейности по допълнително осигуряване на
стоки и услуги за нуждите на български въоръжени сили извън територията на страната,
когато необходимостта е възникнала след
изпращането им;
21. подпомага министъра при осъществяването на общото ръководство и контрол на
дейността на Института по отбрана „Професор
Цветан Лазаров“.“
11. Член 32 се изменя така:
„Чл. 32. Дирекция „Проектно управление“:
1. подпомага министъра при осъществяване на политиката по проектно управление в
областта на отбраната;
2. изготвя и актуализира вътрешноведомствената уредба на дейността и правомощията
на органите по проектно управление в министерството, участва в разработването или
дава становища по проекти на нормативни
актове в тази област и следи за стриктното
им изпълнение;
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3. методически подпомага бордовете за
управление на проекти, ръководителите на
проекти и проектните екипи при реализацията
на отделните етапи на проектите, в т.ч. при
разработване на необходимите документи;
4. организира и координира изготвянето,
одобрението и реализацията на инвестиционните проекти и тяхната актуализация;
5. осигурява взаимодействието при реализацията на инвестиционните проекти на
министерството в рамките на инициативи,
програми и проекти на НАТО, ЕС и други
международни организации, министерства,
ведомства и неправителствени организации в
страната и извън нея с цел интегрирането им
в тях и използването на различни източници
на финансиране;
6. извършва анализ и предлага предприемане на действия за оптимизиране и подобряване
на дейността по управлението и реализацията
на проектите, както и нови възможности за
реализация, финансиране и участие в национални и международни инициативи, програми
и проекти;
7. поддържа Регистър на проектите в министерството, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра, в
т.ч. досиетата на инвестиционните проекти
и на реализираните такива, както и цялата
информация за проектното управление в
министерството;
8. събира, съхранява, обобщава и анализира информация за хода на проектите от
портфолиото от проекти на министерството
и изготвя периодични справки, отчети и доклади за тяхното изпълнение за ръководството
на министерството, Борда за управление на
портфолио от проекти, съвещателните органи към министъра, други длъжностни лица
и структури;
9. организира извършването на предварителна, текуща и последваща оценка на
инвестиционните проекти в министерството,
Българската армия и структурите на пряко
подчинение на министъра;
10. подпомага дейността на Борда за управление на портфолио от проекти, определен
за управляващ орган по Националната програма „България в НАТО и в Европейската
отбрана 2020“, приета с Решение № 731 на
Министерския съвет от 2014 г.“
12. В чл. 34, ал. 1 думите „четири дирекции и два самостоятелни отдела“ се заменят
с „пет дирекции“.
13. В чл. 35, т. 12 накрая се добавя „и при
участието им в охраната на стратегически
обекти и на обекти и системи от критичната
инфраструктура“.
14. В чл. 36:
а) в т. 10 накрая се добавя „с изключение
на комуникационни, информационни, навигационни и сензорни системи“;
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б) създават се т. 19 – 21:
„19. организира оперативния отчет на излишните за министерството и за юридическите
лица по чл. 60д, ал. 1 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
оръжия, боеприпаси, взривни вещества и
пиротехнически изделия (ОБВВПИ);
20. организира оценката и преоценката на
излишните за министерството и за юридическите лица по чл. 60д, ал. 1 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България ОБВВПИ;
21. организира дейностите по разпореждане
с излишните за министерството и за юридическите лица по чл. 60д, ал. 1 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България ОБВВПИ.“
15. В чл. 37, т. 10 накрая се добавя „по чл. 33,
ал. 7 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България“.
16. В чл. 38:
а) в т. 9 думите „системата за командване,
управление, комуникации, компютри и информация на въоръжените сили“ се заменят
със „системата за командване и управление
на комуникации, компютри и информация
на въоръжените сили“;
б) създава се т. 16:
„16. организира и координира процесите по
въвеждането във и извеждането от експлоатация на комуникационни, информационни,
навигационни и сензорни системи и свързаните
с тях материални ресурси.“
17. Член 39 се изменя така:
„Чл. 39. Дирекция „Съвместни съоръжения
и координационни дейности“:
1. подпомага министъра, заместник-министрите, постоянния секретар на отбраната,
началника на отбраната и заместник-началниците на отбраната при формирането на
национална позиция и при провеж дането
на националната политика по прилагането
на Споразумението между правителството
на Република България и правителството
на САЩ за сътрудничество в областта на
отбраната (ССОО) и на споразуменията по
прилагането му;
2. организира изпълнението на правомощията на министъра и на съпредседателя
на Съвместната комисия по прилагането на
ССОО и на споразуменията по прилагането му;
3. подпомага работата на съпредседателя
и на Съвместната комисия, планира, изготвя документи и организира заседанията на
комисията и на Изпълнителния комитет,
организира и координира изпълнението на
решенията на комисията и отчита резултатите
от прилагането на ССОО;
4. организира и координира дейностите и
мероприятията и осъществява взаимодействието меж ду админист ративните звена в
министерството, структурите на пряко подчи-
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нение на министъра и в Българската армия,
както и между Министерството на отбраната
и други министерства, ведомства, организации и структури от държавната и местната
администрация по изпълнението на ССОО;
5. разработва Плана за съвместна българоамериканска подготовка и учения в страната
и в чужбина за учебната година;
6. осъществява координацията със Силите
на САЩ, включително с трети страни при
тяхно участие, по използването на съвместните
съоръжения, организацията и провеждането на
съвместната българо-американска подготовка
и учения в страната и в чужбина;
7. координира дейностите по изграждането,
функционирането, подобряването и развитието
на инфраструктурата на съвместните съоръжения на територията на Република България и
тяхната довеждаща външна инфраструктура;
8. планира, организира, координира и
участва в работата на подкомитетите към
Съвместната комисия;
9. осъществява координация и обмен на
информация с Европейското командване, командванията на Сухопътните войски, Силите
за Специални операции, Военновъздушните
сили, Военноморските сили, Морската пехота и Инженерния корпус на въоръжените
сили на САЩ, Офиса на аташето по отбраната и Офиса за военно сътрудничество към
Посолството на САЩ при организиране на
мероприятията и изпълнение на дейностите,
свързани с прилагането на ССОО;
10. организира срещи, преговори и консултации, свързани с прилагането на ССОО,
и участва в мероприятия по осъществяване
на двустранното сътрудничество със САЩ в
областта на отбраната;
11. организира дейностите по осигуряване на достъпа на представители на Силите
на САЩ, изпълнителите и служителите по
договори със Силите на САЩ, а когато е
договорено – и на такива от трети страни,
до съвместните съоръжения, военни и граждански обекти и съоръжения на територията
на Република България при осъществяване на
дейности по прилагане на ССОО и изпълнение
на Плана за съвместна българо-американска
подготовка и учения;
12. координира и организира от българска
страна дейностите по подпомагане Силите
на САЩ по изпълнение на мероприятия от
програмата на САЩ за хуманитарна помощ
и реконструкция и съвместни мероприятия
по военно-гражданско сътрудничество;
13. подпомага началника на отбраната и
заместник-началниците на отбраната при
изпълнение на ежедневната им дейност, при
участието им в работата на ведомствени и
междуведомствени органи, в мероприятия,
свързани с военното сътрудничество, официални и работни посещения;
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14. организира подготовката и представянето на ежедневните доклади пред началника
на отбраната и заместник-началниците на
отбраната;
15. планира и осигурява провеждането на
оперативни съвещания и други мероприятия
под ръководството на началника на отбраната
и заместник-началниците на отбраната;
16. подготвя документално и организира
участието в официалните и работните посещения на началника на отбраната и заместник-началниците на отбраната в страната;
17. координира с другите структури на
министерството и непосредствено организира участието на началника на отбраната в
работата на военните комитети на НАТО и
Европейския съюз и на заместник-началниците
на отбраната в официални срещи;
18. организира осъществяването на съгласувателния режим за достъп до обектите и военните формирования от Българската армия;
19. осъществява контрол за изпълнението
на приоритетните задачи и спазването на
поставените срокове в дейността на Щаба на
отбраната и Българската армия;
20. организира медийните изяви на началника на отбраната и заместник-началниците
на отбраната;
21. осигурява превод на кореспонденцията и
консекутивен превод при срещи на началника
на отбраната, заместник-началниците на отбраната и на дирекциите в Щаба на отбраната.“
18. Член 40 се отменя.
19. Създава се чл. 44а:
„Чл. 44а. (1) На цивилните служители от
министерството се издават служебни карти,
които служат за удостоверяване на служебния им статус при осъществяване на техните
служебни задължения.
(2) Редът за издаване, водене на отчет, съхранение и унищожаване на служебните карти
по ал. 1 се определя с акт на министъра.“
20. В чл. 48 думата „канцеларията“ се заменя с „деловодството“.
21. Приложение № 1 към чл. 13, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 13, ал. 2
Обща численост на персонала в административните звена на Министерството на отбраната – 831
щатни бройки
Политически кабинет
Постоянен секретар на отбраната
Началник на отбраната
Заместник-началници на отбраната
Главен сержант на Българската армия
Инспекторат
дирекция „Сигурност на информацията“
дирекция „Вътрешен одит“

10
1
1
2
1
29
47
14
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звено „Финансов контрол и материални
проверки“
звено „Протокол“
Обща администрация
в т.ч.:
дирекция „Административно и информационно обслужване“
дирекция „Връзки с обществеността“
дирекция „Правно-нормативна дейност“
дирекция „Финанси“
Специализирана администрация
в т.ч.:
Главна ди рек ци я „Инфраст ру к т у ра на
отбраната“
дирекция „Отбранителна политика“
дирекция „Планиране, програмиране и
бюджет“
дирекция „Управление на човешките ресурси“
дирекция „Отбранителна аквизиция“
дирекция „Проектно управление“
дирекция „Социална политика“
Щаб на отбраната
в т.ч.:
дирекция „Операции и подготовка“
дирекция „Логистика“
дирекция „Стратегическо планиране“
дирекция „Комуникационни и информационни системи“
дирекция „Съвместни съоръжения и координационни дейности“

8
11
161

74
10
32
45
343

94
47
48
52
71
11
20
203
56
40
46
38
23“.

§ 2. В Постановление № 54 на Министерския
съвет от 2010 г. за приемане на Устройствен
правилник на Министерството на отбраната
и за определяне на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната (обн., ДВ,
бр. 27 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 39 и 104 от
2011 г., бр. 50 и 92 от 2012 г., бр. 8, 55 и 76 от
2014 г. и бр. 14 от 2015 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 2, ал. 2 се създава т. 6:
„6. настаняване под наем на военнослужещи
и цивилни служители в имоти от жилищния
фонд на Министерството на отбраната, организиране на управлението, експлоатацията
и разпореждането с имотите от фонда и на
движимите вещи в тях.“
2. В приложение № 1 към чл. 7, т. 1:
а) точки 1 – 8 се отменят;
б) точка 36 се отменя;
в) точка 39 се отменя;
г) точки 45 – 48 се отменят;
д) създават се т. 50 – 63:
„50. Закрити тенискортове и хотелск и
комплекс (в строеж) с административен адрес – Варна, местността Салтаната (Горчивата
чешма).
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51. Гарнизонен военен клуб – Нова Загора,
ул. Васил Левски 66.
52. Гарнизонен военен клуб – Момчилград,
ул. Стара планина 4.
53. Гарнизонен военен клуб – Средец, ул.
Димитър Благоев 16, бл. 21.
54. Гарнизонен военен клуб – Елхово, пл.
Христо Ботев 10.
55. Гарнизонен военен клуб – Самоков, ул.
Цар Борис III № 12.
56. Гарнизонен военен клуб – Сливница,
ул. Паисий Хилендарски 48.
57. Гарнизонен военен клуб – с. Телиш,
област Плевен.
58. Гарнизонен военен клуб – Разград, ул.
Кирил и Методий 6.
59. Гарн изонен военен к л у б – С и мео новград, ул. Мусала 1.
60. Гарнизонен военен клуб – с. Бояново,
област Ямбол.
61. Гарнизонен военен клуб – Пещера, ул.
Трети март 11.
62. Гарнизонен военен клуб – Крумовград,
ул. Димитър Благоев.
63. Част от имот, представляващ магазин
№ 3, намиращ се в Пловдив, ул. Шести септември 140 – 142.“
3. В приложение № 2 към чл. 7, т. 2:
а) точка 31 се отменя;
б) точка 36 се отменя;
в) точки 38 – 40 се отменят;
г) точки 44 – 46 се отменят;
д) точка 48 се отменя;
е) точка 53 се отменя;
ж) точки 55 – 56 се отменят;
з) точка 59 се изменя така:
„59. Части от имот, представляващи магазини с № 1 и 2, намиращи се в Пловдив, ул.
Шести септември 140 – 142.“;
и) точки 82 и 83 се отменят;
к) създават се т. 86 – 100:
„86. Имот – военно общежитие „Чавдар-1“, в
терен със специално предназначение – София,
бул. А. Йорданов 2.
87. Имот – военно общежитие „Чавдар-2“, в
терен със специално предназначение – София,
бул. А. Йорданов 2.
88. Имот – военно общежитие „5-и километър“ – София, бул. Цариградско шосе 111.
89. И мо т – в о ен но о б щ еж и т ие „С р е дец“ – София, ул. Монтевидео 21.
90. Имот – военно общежитие „Май“ – София, ул. Монтевидео 21А.
91. И мо т – в о ен но о бщеж и т ие „П ле вен“ – Плевен, ж.к. Дружба, бл. 52.
9 2 . И мо т – в о ен но о б щ еж и т ие „Т р акия“ – Пловдив, бул. Копривщица 19.
93. Имот – военно общежитие – Пловдив,
ул. Ген. Р. Димитриев 49.
94. Общежитие „Младост“ – София, ж.к.
Младост 3, ул. Полковник Владимир Серафимов 2.
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95. Общежитие „Банишора“ – София, ул.
Генерал Столетов 23.
96. Общежитие „Казанлък“ – Казанлък,
ул. Инженер Феликс Вожели 1.
97. Общежитие „Стара Загора“ – Стара
Загора, ул. Одринска епопея 3.
98. Жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната.
99. Имот в гр. Айтос, ул. Цар Освободител 10.
100. Гарнизонен военен стол – Благоевград,
Благоевград, ул. Братя Китанови 7.“
4. В приложение № 5а към чл. 7, т. 6 се
създават т. 3 – 5:
„3. Филмова база № 1 – сграда № 23А,
София, бул. Столетов 23.
4. Филмова база № 2 – сграда № 111, София, бул. Столетов 23.
5. Филмова база № 3 – сграда № 111А,
София, бул. Столетов 23.“
5. В приложение № 6 към чл. 8:
а) в т. 1 числото „3218“ се заменя с „3154“;
б) в т. 3 числото „1351“ се заменя с „1200“;
в) в т. 4 числото „447“ се заменя с „409“;
г) в т. 5 числото „142“ се заменя със „161“;
д) в т. 6 числото „107“ се заменя с „96“;
е) в т. 14 числото „552“ се заменя с „530“;
ж) в т. 15 числото „142“ се заменя със „135“;
з) в т. 17 числото „61“ се заменя с „58“;
и) точка 18 се отменя.
§ 3. В Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военнопочивно дело“, приет с Постановление № 54
на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ,
бр. 27 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 92 от 2012 г.
и бр. 8 и 55 от 2014 г.), се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 2:
а) в ал. 1 след думите „военните клубове
в страната“ се добавя „управлението, експлоатацията и разпореждането с имотите
от жилищния фонд на Министерството на
отбраната и на движимите вещи в тях“;
б) в ал. 2:
аа) в основния текст запетаята, думите
„свързани с управлението и дейността на
военните клубове и военно-почивното дело“
и запетаята след тях се заменят с „по ал. 1“;
бб) създава се т. 5:
„5. настаняване под наем на военнослужещи
и цивилни служители в имоти от жилищния
фонд на Министерството на отбраната; организиране на управлението, експлоатацията
и разпореждането с имотите от фонда и на
движимите вещи в тях.“
2. В чл. 7, т. 2 след думите „военните клубове“ се добавя „имотите от жилищния фонд
на Министерството на отбраната“.
3. В чл. 9, ал. 1 думата „двама“ се заменя
с „трима“.
4. В чл. 10, т. 3 думите „бюджетна сметка“
се заменят с „бюджет“.
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5. В чл. 11, ал. 2 числото „447“ се заменя
с „409“.
6. В чл. 15, ал. 2, т. 4 думите „бюджетна
сметка“ се заменят с „бюджет“.
7. В чл. 20 се създават т. 15 – 19:
„15. организира и осъществява програмна
и техническа поддръжка на компютърната
техника, АИС – документооборота и локалната мрежа, и осигурява интегрирането на
информационната система на агенцията с
информационните системи на другите звена
на държавната администрация;
16. отговаря за изграждането и поддържането на информационните фондове на агенцията;
17. разработва и поддържа страницата на
агенцията в интернет и актуализира информацията в нея;
18. организира транспортното обслужване и
поддръжката на моторните превозни средства
на агенцията;
19. осигурява в правно отношение дейността
по управлението, експлоатацията и разпореждането с имотите от жилищния фонд на
Министерството на отбраната и движимите
вещи в тях.“
8. В чл. 21 се създава т. 14:
„14. организира и осъществява финансово-счетоводното обслужване на дейностите
по управлението, експлоатацията и разпореждането с имотите от жилищния фонд на
Министерството на отбраната и движимите
вещи в тях.“
9. В чл. 21а:
а) точки 9 – 12 се отменят;
б) създават се т. 14 – 21:
„14. организира осъществяването на дейността по управлението и експлоатацията на
имотите от жилищния фонд на Министерството на отбраната и на движимите вещи в тях;
15. осъществява настаняването на военнослужещи и цивилни служители в имотите
от жилищния фонд на Министерството на
отбраната;
16. организира извършването на ремонт и
обзавеждане на жилищата от жилищния фонд
на Министерството на отбраната;
17. изготвя и представя за обявяване от
министъра на отбраната списък на картотекираните лица от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия;
18. поддържа регистър на сключените договори с наематели на имоти от жилищния
фонд на Министерството на отбраната;
19. поддържа регистър на имотите от жилищния фонд на Министерството на отбраната
и регистър на имотите извън жилищния фонд,
предоставени за управление на агенцията;
20. организира дейността по разпореждане
с имотите от жилищния фонд на Минис-
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терството на отбраната, които се намират в
населени места, в които няма структури на
Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и на Българската армия;
21. осигурява дейността на представителните обекти на Министерството на отбраната.“
10. В чл. 22, ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. дирекция „Почивно дело“.“
11. В чл. 23:
а) точки 4 и 5 се отменят;
б) точка 6 се изменя така:
„6. организира, координира и контролира
функционирането на социалните кухни към
Министерството на отбраната;“
в) създава се т. 10:
„10. планира, организира, координира и
контролира дейностите, осъществявани в
местата за настаняване във военните клубове
в страната.“
12. В чл. 24:
а) в ал. 1 думите „Главна дирекция „Управ
ление на военно-почивното дело“ се заменят
с „Дирекция „Почивно дело“;
б) алинея 2 се отменя.
13. Приложение № 1 към чл. 11, ал. 3 се
изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 11, ал. 3
Обща численост на персонала в организационните структури и административните звена
в агенцията – 409 щатни бройки
Изпълнителен директор
Заместник изпълнителен директор
Главен секретар
Звено по сигурност на информацията
Финансов контрольор
Звено за вътрешен одит
Обща администрация
в т.ч.:
дирекция „Административно-правно
обслужване и човешки ресурси“
дирекция „Финанси“
дирекция „Управление на
собствеността“
Специализирана администрация
в т.ч.:
дирекция „Управление на военни
клубове и военно-патриотично
възпитание“
дирекция „Почивно дело“

1
3
1
2
2
2
116
33
29
54
282

95
187“.

14. Приложение № 2 към чл. 24, ал. 2 се
отменя.
§ 4. В Постановление № 333 на Министерския съвет от 2010 г. за приемане на План за
развитие на въоръжените сили на Република
България (обн., ДВ, бр. 2 от 2011 г.; изм. и
доп., бр. 39 и 104 от 2011 г., бр. 50 от 2012 г.,
бр. 24 от 2013 г. и бр. 8, 20 и 76 от 2014 г.), в
приложение № 1 към чл. 1 се правят следните
изменения:

БРОЙ 37

ДЪРЖАВЕН

1. В раздел II „Структура на въоръжените
сили“, в т. 2.6. „Структури на пряко подчинение на министъра на отбраната – военни
формирования, които не са самостоятелни
юридически лица“:
а) абзац „Комендантство – МО“ се изменя
така:
„Комендантство – МО, е военно формирование от въоръжените сили, структура на
пряко подчинение на министъра на отбраната, което осиг у рява анга ж иментите на
Министерството на отбраната по българското
участие в Центъра за изследване, изграждане
и усъвършенстване на способности на НАТО
за управление на кризи и реагиране при бедствия; поддържа куриерските връзки за доставки и разпределя криптографски средства и
материали на НАТО за Република България;
администрира и поддържа функционирането
на автоматизираната информационна система
„Документооборот“ за класифицирана информация и извършва специално изтриване
на материални носители за запис на класифицирана информация; извършва обучение
на сл у ж и т ел и т е о т въор ъжен и т е си л и с
възложени функции в областта на защитата
на информацията; организира дейностите по
планиране на потребностите от движими вещи
и осъщест вява мат ериа лно -т ех ни ческо т о
осигуряване на дейността на Министерството
на отбраната; планира и осъществява транспортното осигуряване; организира храненето,
библиотечното обслужване и размножаването
на документи за нуждите на служителите от
Министерството на отбраната и Комендантство – МО; извършва комунално-битовите и
санитарно-хигиенните дейности, осигурява
пожарната безопасност; заявява текущите
строително-ремонтни работи и поддържa
помещенията в сградите на Министерството
на отбраната на ул. Дякон Игнатий 3 и на
ул. Иван Вазов 12.“;
б) абзац „Български център за осигуряване на Центъра за изследване, изграждане и
усъвършенстване на способности на НАТО
за управление на кризи и реагиране при
бедствия (CMDR COE)“ с букви „а“, „б“, „в“
и „г“ се заличава.
2. В раздел VII „Комуникационно и информационно осигуряване“ последният абзац
се изменя така:
„За осигуряване на единство в управлението на КИС, подобряване на координацията
за постигане на гъвкавост при използване
на наличните ресурси и за повишаване на
непосредствената отговорност министърът на
отбраната определя главен информационен
мениджър (ГИМ) на въоръжените сили със
съответните функции и отговорности.“
§ 5. В Постановление № 175 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на
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първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджет в Министерството на
отбраната (обн., ДВ, бр. 57 от 2009 г.; изм.
и доп., бр. 39 от 2011 г., бр. 92 от 2012 г. и
бр. 8 и 76 от 2014 г.), в член единствен, ал. 2
т. 23 се отменя.
§ 6. (1) Дейността, архивът, правата и
задълженията по договорите, сключени във
връзка с дейността по настаняването под наем,
управлението и експлоатацията на жилищния фонд на Министерството на отбраната
и на движимите вещи в него преминават от
реорганизираните административни звена
на Министерството на отбраната в Изпълнителна агенция „Военни клубове и военнопочивно дело“.
(2) Предоставя на Изпълнителна агенция
„Военни клубове и военно-почивно дело“ движимите вещи, необходими за изпълнение на
функциите по организиране на настаняването
под наем, управлението и експлоатацията
на жилищния фонд на Министерството на
отбраната.
§ 7. (1) Трудовите правоотношения на работниците и служителите от реорганизираните
организационни структури и административни звена на Министерството на отбраната и
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната се уреждат в съответствие
с чл. 123 от Кодекса на труда, а в случаите
на намаляване числеността на персонала – в
съответствие с чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса
на труда.
(2) Служебните правоотношения на държавните слу ж ители от реорганизираните
организационни структури и административни звена на Министерството на отбраната и
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната се уреждат в съответствие
с чл. 87а от Закона за държавния служител, а
в случаите на съкращаване на длъжности – в
съответствие с чл. 106, ал. 1, т. 2 от Закона
за държавния служител.
(3) Правоотношенията с военнослужещите
от реорганизираните организационни структури и административни звена на Министерството на отбраната и структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната се
уреждат в съответствие с разпоредбите на
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България.
§ 8. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на отбраната.
§ 9. Постановлението влиза в сила от
1 юли 2015 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3380
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124
ОТ 18 МАЙ 2015 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 214 на Министерския съвет от 2010 г. за
създаване на процедура за провеждане на
избор на кандидат за съдия и за генерален
адвокат в Съда на Европейския съюз, и за
съдия в Общия съд (обн., ДВ, бр. 76 от 2010 г.;
изм. и доп., бр. 13 от 2011 г.; попр., бр. 15 от
2011 г.; изм., бр. 84 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 3 след думите „Министерството
на правосъдието“ запетаята и думите „на
интернет портала Lех.bg“ се заличават.
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Основният текст става ал. 1 и в нея думите „10-дневен“ се заменят с „14-дневен“ и
след думите „изрично упълномощено лице“ се
добавя „или по пощата с препоръчано писмо с
обратна разписка при зачитане на пощенското
клеймо на датата на получаване“.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Не се приемат за разглеждане заявления, постъпили след срока по ал. 1.
(3) След изтичане на срока по ал. 1 списъкът
с кандидатите, автобиографията и мотивационното писмо на български език на всеки от
тях се оповестяват на интернет страницата на
Министерството на правосъдието.“
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. да притежава високи нравствени качества, които предоставят всички гаранции за
независимост и обективност при упражняване на задълженията на съдия или генерален
адвокат в Съда на Европейския съюз или на
съдия в Общия съд;“
б) точка 2 се изменя така:
„2. да е български гражданин и да няма
друго гражданство освен на държава – членка
на Европейския съюз;“
в) в т. 7 след думата „владее“ се добавя
„във висока степен“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Висшето образование по специалност
„Право“ и професионалният опит по специалността, придобити в друга държава – членка
на Европейския съюз, или в държава – страна
по Споразумението за създаване на Европейското икономическо пространство, или в
Конфедерация Швейцария, се удостоверяват
и зачитат в съответствие с ал. 1, т. 3 и 5.“
§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 4 думата „само“ се заличава и накрая
се добавя „и няма друго гражданство, освен
на държава – членка на Европейския съюз“.
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2. В т. 5 след думата „съдимост“ се поставя
точка и запетая и текстът до края се заличава.
3. Създава се нова т. 9:
„9. копие на удостоверение за придобита
юридическа правоспособност или еквивалентен документ;“.
4. Създава се т. 10:
„10. декларация по смисъла на чл. 4, т. 2
от Закона за защита на личните данни;“.
5. Досегашната т. 9 става т. 11.
§ 5. Член 7 се отменя.
§ 6. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „провеждане на избор“ се
заменят с „провеждане на конкурс за избора“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Комисията по провеждане на конкурс
за избор на кандидат за съдия или генерален
адвокат в Съда на Европейския съюз, или за
съдия в Общия съд се назначава от министъра на правосъдието в тридневен срок след
изтичане на срока за подаване на заявление
за участие в избора.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В състава на комисията се включват
преподаватели по право на Европейския съюз,
съдии, прокурори или следователи, които
имат практика по прилагане на правото на
Европейския съюз, и експерти от юридически
лица с нестопанска цел, чиято дейност има
за предмет въпроси от обхвата на правото на
Европейския съюз.“
§ 7. В чл. 9 думата „избора“ се заменя с
„конкурса“.
§ 8. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Комисията по провеждане на конкурса
разглежда заявленията, постъпили по реда и
в сроковете, определени в обявлението, и се
произнася по допустимостта на кандидатите
съобразно критериите по чл. 5, ал. 1. Комисията изготвя списъци на допуснатите и
недопуснатите кандидати, които се подписват
от председателя. В списъка на недопуснатите
кандидати се посочват основанията за недопускането им.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) При наличието на нередовности в
подадените от кандидатите документи комисията по чл. 8 дава петдневен срок за
отстраняването им.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) Комисията приема, че кандидатът
отговаря на критерия по чл. 5, ал. 1, т. 1,
когато не са налице данни за обстоятелства,
които поставят под съмнение притежаваните
от кандидата нравствени качества.“
4. Досегашната ал. 2 става ал. 4.
§ 9. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. (1) Кандидатите полагат езиков изпит – писмен и устен, за проверка на общите
им познания по френски език и на специали-
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зираните им езикови познания по лексика на
правото на Европейския съюз. Писменият
изпит е с продължителност два часа. Изпитът
се провежда от преподаватели по френски
език, които имат специализирани познания
по лексика на правото на Европейския съюз.
(2) Кандидатите се оценяват с „издържал“
или „неиздържал“.
(3) В тридневен срок от обявяване на резултатите кандидатите имат право на достъп
до писмената си работа по френски език.“
§ 10. В чл. 12 ал. 1 се изменя така:
„(1) Комисията по чл. 8 провежда събеседване в открито заседание с кандидатите,
издържали езиковия изпит. На кандидатите
се задават въпроси от областта на правото
на Европейския съюз от председателя и от
ч леновете на комиси я та. Поканени те да
присъстват лица могат да задават въпроси
на кандидатите само чрез председателя на
комисията. След изслушване на всички явили
се от допуснатите до събеседване с комисията
кандидати председателят на комисията обявява
събеседването за приключило и комисията
пристъпва към оценяване на кандидатите.“
§ 11. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. Комисията по провеждане на конкурса с мотивиран доклад обявява класирането
на кандидатите.“
§ 12. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Основният текст става ал. 1 и се изменя
така:
„(1) В тридневен срок от приключване на
събеседването Комисията по провеждане на
конкурса изпраща доклада по чл. 13 заедно
с цялата документация по процедурата на
министъра на правосъдието и на министъра
на външните работи.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) Със съвместен доклад министърът
на правосъдието и министърът на външните
работи внасят в Министерския съвет проект
на решение с предложение за избирането на
кандидата за български съдия или генерален
адвокат в Съда на Европейския съюз, или за
български съдия в Общия съд.“
§ 13. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. Комисията по провеждане на конкурса обявява в срока по чл. 14, ал. 1 класирането на кандидатите на интернет страницата
на Министерството на правосъдието.“
§ 14. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. Министерският съвет разглежда
резултатите от проведения конкурс и с решение
определя кандидата на Република България
за съдия или за генерален адвокат в Съда на
Европейския съюз, или за съдия в Общия
съд на първото заседание след внасянето на
доклада по чл. 14, ал. 2.“
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Допълнителна разпоредба
§ 15. „Висока степен на владеене на френски език“ по смисъла на това постановление е
ниво на владеене на френски език, съобразно
което лицето може:
1. да разбира без усилие всичко чуто или
прочетено;
2. да резюмира информация от различни
писмени и устни източници, както и да обработи и представи определени моменти по
подходящ начин;
3. да се изразява свободно, плавно и точно,
различавайки тънки нюанси в смисъла, дори
в най-сложните ситуации.
Заключителна разпоредба
§ 16. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3432

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125
ОТ 20 МАЙ 2015 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление
№ 229 на Министерския съвет от 2009 г. (обн.,
ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от
2009 г., бр. 15, 25 и 30 от 2010 г.; попр., бр. 32
от 2010 г.; изм. и доп., бр. 74 и 88 от 2010 г.,
бр. 15, 25, 31, 43, 54 и 80 от 2011 г., бр. 22, 50
и 103 от 2012 г., бр. 30, 51, 69, 70, 74, 82, 88
и 102 от 2013 г., бр. 8, 49, 58, 67, 76 и 94 от
2014 г. и бр. 5 и 19 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) точка 2 се изменя така:
„2. заместник министър-председател по
коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи;“
б) точка 7 се отменя.
2. В ал. 2 думите „заместник министърпредседателя по коалиционна политика и
държавна администрация“ и запетаята след
тях се заличават.
§ 2. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 думите „Оперативна програма
„Техническа помощ“ се заменят с „Добро
управление“.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) При осъществяване на своите функции
в определения му ресор заместник министър-председателят по коалиционна политика
и държавна администрация и министър на
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вътрешните работи се подпомага от дирекции „Икономическа и социална политика“ и
„Модернизация на администрацията“, както
и от отдел „Управление на проекти“ – при
осъществяване на функциите, свързани с
държавната администрация и електронното
управление.“
§ 3. В чл. 17 т. 3 се отменя.
§ 4. В чл. 18 ал. 3 се изменя така:
„(3) Ръководителят на звеното за връзки с
обществеността е съветник към политическия
кабинет на министър-председателя. При осъществяване на своите функции по ал. 1 той
се подпомага от дирекция „Правителствена
информационна служба“.“
§ 5. В чл. 59 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 4:
„4. отдел „Управление на проекти“.“
2. Създават се ал. 5 – 7:
„(5) Отдел „Управление на проекти“:
1. подпомага другите административни
звена при подготовката и представянето на
проектните предложения, с които администрацията на Министерския съвет кандидатства
по програми, съфинансирани със средства от
Европейския съюз;
2. организира подготовката на проектите
на документация за участие в процедури за
възлагане на обществени поръчки по одобрените проекти;
3. участва при необходимост с ръководител
и координатор в екипите за управление на
одобрените проекти;
4. осигурява взаимодействието на администрацията на Министерския съвет с органите
за управление и контрол на програмите по
отношение на одобрените проекти.
(6) Осъществяването на функциите по ал. 5
може да се подпомага от служители, заемащи по трудово правоотношение длъжността
„сътрудник по управление на европейски
проекти и програми“.
(7) Алинея 5 не се прилага за проекти и
бюджетни линии на Централното координационно звено (дирекциите по чл. 75 – 77) и
управляващите органи на оперативните програми „Добро управление“, „Административен
капацитет“ и „Техническа помощ“ (дирекцията
по чл. 77а) в качеството им на бенефициент.“
§ 6. В чл. 67 се създава т. 11:
„11. осъществяване на дейностите по предоставяне и процесуалното представителство
по дела, свързани с предоставянето на достъп
до обществена информация.“
§ 7. В чл. 69, ал. 2 т. 8 се изменя така:
„8. дирекция „Добро управление“;“.
§ 8. В чл. 76, ал. 1 се създава т. 12:
„12. участва в координацията между управляващите органи на програмите, по които се
финансира подходът „Водено от общностите
местно развитие“ за периода 2014 – 2020 г.“
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§ 9. В чл. 77, ал. 1 се създават нови т. 6 – 9:
„6. изпълнява функциите на централен
координатор на системата на Европейската
комисия за управление на риска AR ACHNE;
7. изпълнява функциите на секретариат на
Методическия съвет по финансови корекции;
8. координира процеса на подготовка и одобряване на мерки за защита на националните
финансови интереси, свързани с налагането
на финансови корекции от страна на органи
и институции на Европейския съюз;
9. координира процеса на подготовка и
одобряване на указания към управляващите
органи относно прилагането на подхода на
националните одитни органи при определяне
на финансови корекции.“
§ 10. Член 77а се изменя така:
„Чл. 77а. (1) Дирекция „Добро управление“
изпълнява функциите на:
1. управляващ орган на Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020 г. (ОПДУ);
2 . у п ра в л я в а щ о рг а н н а О перат и вн а
п рог рама „ А д м и н ис т рат и вен ка па ц и т ет“
2007 – 2013 г. (ОПАК);
3. управляващ орган на Оперативна програма „Техническа помощ“ 2007 – 2013 г. (ОПТП);
4. програмен оператор по Програма BG 11
„Изграждане на капацитет и институционално
сътрудничество“, финансирана от Норвежкия
финансов механизъм, 2009 – 2014 г.;
5. подкрепящо звено по Програма BG 07
„Инициативи за обществено здраве“, финансирана от Норвежкия финансов механизъм и
от Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство, 2009 – 2014 г.
(2) В изпълнение на функциите по ал. 1,
т. 1 – 3 дирекция „Добро управление“:
1. осъществява цялостното управление
на оперативните програми, насочено към
постигане на техните цели и изпълнение на
финансовите им планове;
2. разработва необходимите правила и
процедури за управлението и изпълнението
на оперативните програми;
3. разработва и прилага недискриминационни и прозрачни процедури и критерии за
подбор в съответствие с конкретните цели
и планираните резултати по оперативните
програми;
4. подпомага и координира работата на
комитетите за наблюдение на оперативните
програми и изпълнява функциите на техен
секретариат;
5. изготвя и след одобрение от съответния
комитет за наблюдение изпраща до Европейската комисия годишни доклади и окончателен доклад за изпълнението на оперативните
програми;
6. предоставя на бенефициентите цялата
необходима информация, която е от значение
за изпълнението на операциите;
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7. поддържа данни в компютризирана форма за всяка операция, необходими за мониторинга, оценката, финансовото управление,
проверката и одита;
8. проверява дали съфинансираните продук
ти и услуги са доставени/извършени и дали
разходите, декларирани от бенефициентите,
са били платени и съответстват ли на приложимото законодателство, на правилата на
съответната оперативна програма и на условията за подпомагане на операциите;
9. извършва плащанията към бенефициентите по оперативните програми;
10. изготвя и прилага процедури, съдържащи ефективни и пропорционални мерки
за борба с измамите, включително мерки за
предотвратяване, установяване и коригиране
на нередности, в това число възстановяване
на недължимо платените и надплатените суми,
както и на неправомерно получените или
неправомерно усвоените средства по проекти, финансирани по оперативните програми,
включително лихвите върху тях;
11. изготвя и предоставя на сертифициращия орган цялата необходима информация
за целите на сертифицирането на разходите;
12. изготвя и прилага процедури, чрез които
гарантира, че всички документи, свързани с
изпълнението на оперативните програми, се
съхраняват съгласно изискванията на правото
на Европейския съюз и приложимото национално законодателство;
13. изготвя предложения за промяна на
оперативните програми, включително предложения за прехвърляне на средства между
приоритетните оси, и ги представя пред съответния комитет за наблюдение;
14. осигурява спазването на изискванията
за информираност и публичност;
15. докладва за напредъка по оперативните програми и предоставя цялата необходима информация на компетентните органи
и структури, отговорни за наблюдението и
контрола на средствата от фондовете на Европейския съюз;
16. участва в програми на Европейския
съюз и на други донори в областта на доброто
управление;
17. изпълнява и всички други функции на
управляващ орган на оперативните програми,
произтичащи от правото на Европейския съюз
и приложимото национално законодателство.
(3) При изпълнение на функциите си по
програмиране по Оперативна програма „Добро управление“ дирекцията съгласува приоритетни мерки и интервенции в областта на
електронното управление, административната
реформа и управлението на средствата от
Европейските структурни и инвестиционни
фондове със заместник министър-председателите по чл. 5, ал. 1, т. 2 и 4.
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(4) Осъществяването на функциите по
ал. 1 се подпомага от служители, заемащи
по трудово правоотношение длъжността „сътрудник по управление на европейски проекти
и програми“.
(5) Възнагражденията на служителите по
ал. 4 се финансират от програмите по ал. 1
в зависимост от задълженията, включени в
длъжностната характеристика на служителя,
и пропорционално на отработеното време по
отделните програми.
(6) Дирекцията осигурява процесуалното
представителство пред всички съдебни инстанции по дела, свързани с изпълнението
на програмите по ал. 1.“
§ 11. В чл. 77в т. 6 се отменя.
§ 12. В чл. 82 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в изречение първо думата „заседание“
се заменя със „съвещание“;
б) в изречение второ думите „внасянето
им на оперативно заседание“ се заменят с
„внасянето им по реда на чл. 21“.
2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Алинеи 1 и 4 се прилагат и за становищата, поискани по чл. 80, ал. 3 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание от Министерския съвет.“
§ 13. В приложение № 3 към чл. 53, ал. 1
и чл. 54, ал. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В наименованието числото „426“ се
заменя с „473“.
2. На ред „Политически кабинет на заместник министър-председателя по коалиционна
политика и държавна администрация“ след
думите „държавна администрация“ се добавя
„и министър на вътрешните работи“.
3. На ред „Отдел „Контрол по изпълнението на актовете и договорите“ цифрата „5“
се заменя с „4“.
4. На ред „Отдел „Човешки ресурси“ цифрата „6“ се заменя със „7“.
5. След ред „Отдел „Човешки ресурси“ 7“
се създава нов ред:
„Отдел „Управление на проекти“
4“.
6. На ред „Звено за вътрешен одит“ цифрата
„6“ се заменя с „5“.
7. На ред „Главен инспекторат“ числото
„13“ се заменя с „12“.
8. На ред „Обща администрация“ числото
„176“ се заменя със „178“.
9. На ред „дирек ци я „Правителствена
канцелария“ числото „61“ се заменя с „62“.
10. На ред „дирекция „Правителствен протокол“ цифрата „8“ се заменя с „9“.
11. На ред „Специализирана администрация“ числото „153“ се заменя със „196“.
12. На ред „дирекция „Икономическа и
социална политика“ числото „18“ се заменя
с „19“.
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13. Ред „дирекция „Оперативна програма
„Техническа помощ“ 18“ се изменя така:
„дирекция „Добро управление“
59“.
14. На ред „дирекция „Правителствена
информационна служба“ цифрата „9“ се заменя с „10“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 14. В Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на
Устройствен правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация (обн.,
ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 83 и 102
от 2009 г., бр. 15, 30 и 88 от 2010 г.; Решение
№ 2357 на Върховния административен съд от
2011 г. – бр. 17 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 29 и
83 от 2011 г., бр. 12, 14 и 22 от 2012 г., бр. 74
от 2013 г., бр. 58 от 2014 г. и бр. 25 от 2015 г.)
се правят следните изменения:
1. В чл. 2, ал. 3 и 4 думите „бюджетни
кредити“ се заменят с „бюджет“.
2. В приложението към § 1 числото „293“
се заменя с „290“.
§ 15. В Устройствения правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление № 249 на Министерския съвет от
2009 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2009 г.; изм. и доп.,
бр. 102 от 2009 г., бр. 30, 46, 64 и 79 от 2010 г.,
бр. 2, 34, 48 и 97 от 2011 г., бр. 6, 22, 58 и 90
от 2012 г., бр. 56, 74, 77 и 88 от 2013 г., бр. 58,
63, 72 и 100 от 2014 г. и бр. 7 и 19 от 2015 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 5 т. 14 се отменя.
2. В чл. 8, ал. 2 числото „635“ се заменя
с „591“.
3. В чл. 19 т. 9 се отменя.
4. В чл. 22 се създава т. 22:
„22. участва при формулирането на националната политика за експортно застраховане
за сметка на държавата.“
5. Член 28 се отменя.
6. В приложението към чл. 8, ал. 3:
а) в наименованието числото „635“ се заменя с „591“;
б) на ред „Специализирана администрация“ числото „443“ се заменя с „399“;
в) ред „дирекция „Оперативна програма
„А дминистративен капацитет“
44“ се
заличава.
§ 16. В чл. 8 от Постановление № 182 на
Министерския съвет от 2006 г. за създаване
на комитети за наблюдение на Националната
стратегическа референтна рамка и оперативните програми, съфинансирани от Структурните
фондове и Кохезионния фонд на Европейския
съюз (обн., ДВ, бр. 62 от 2006 г.; изм. и доп.,
бр. 90 от 2006 г., бр. 78 от 2007 г., бр. 29, 66, 80
и 103 от 2008 г., бр. 22 и 93 от 2009 г., бр. 31,
44 и 46 от 2010 г., бр. 25, 54 и 97 от 2011 г.,
бр. 65 от 2013 г. и бр. 58, 76 и 101 от 2014 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
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1. В ал. 2 изречение второ се изменя така:
„Председатели на комитетите за наблюдение на Оперативна програма „Техническа
помощ“ и на Оперативна програма „Административен капацитет“ са ръководителите
на управляващите органи на оперативните
програми или оправомощени от тях длъжностни лица.“
2. В ал. 3, т. 1 след думите „Техническа
помощ“ се добавя „и оперативна програма
„Административен капацитет“, а след думите
„Управляващия орган на“ думата „оперативната“ се заменя със „съответната оперативна“.
3. В ал. 4 след думите „Техническа помощ“
се добавя „и оперативна програма „Административен капацитет“, а след думите „Управляващия орган на“ думата „оперативната“ се
заменя със „съответната оперативна“.
4. В ал. 10 изречение второ се изменя така:
„Поименният състав на комитетите за
наблюдение на Оперативна програма „Техническа помощ“ и на Оперативна програма
„Административен капацитет“ се определя със
заповед на ръководителя на Управляващия
орган на съответната оперативна програма или
на оправомощено от него длъжностно лице.“
§ 17. В чл. 12 от Постановление № 79 на
Министерския съвет от 2014 г. за създаване на
комитети за наблюдение на Споразумението
за партньорство на Република България и
на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове,
за програмен период 2014 – 2020 г. (обн., ДВ,
бр. 34 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 58, 76 и 101
от 2014 г.) се правят следните допълнения:
1. В ал. 3, т. 1 след думите „съответната
програма“ се добавя „а за Оперативна програма „Добро управление“ – служител в управляващия орган на оперативната програма“
и се поставя запетая.
2. В ал. 4, изречение първо след думата
„програмата“ се добавя „а за Оперативна програма „Добро управление“ – ръководителят
на управляващия орган на програмата или
оправомощено от него длъжностно лице“ и
се поставя запетая.
3. В ал. 7 след думите „съответната програма“ се добавя „а за Оперативна програма
„Добро управление“ – с писмена заповед на
ръководител я на у правл яващи я орган на
програмата или на оправомощено от него
длъжностно лице“ и се поставя запетая.
§ 18. В чл. 8, ал. 4, т. 3 от Наредбата за
прилагане на Класификатора на длъжностите
в администрацията, приета с Постановление
№ 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн.,
ДВ, бр. 49 от 2012 г.; попр., бр. 75 от 2012 г.;
изм. и доп., бр. 80 и 103 от 2012 г. и бр. 30 от
2015 г.), накрая се поставя запетая и се добавя
„както и в администрацията на Министерския
съвет като конкретен бенефициент“.
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§ 19. (1) Дейността във връзка с програмирането, управлението, наблюдението и оценката
на финансовата помощ, предоставяна на Република България чрез Оперативна програма
„Административен капацитет“, осигурена с
41 щатни бройки, преминава от Министерството на финансите към администрацията
на Министерския съвет.
(2) Служебните правоотношения със служителите, осъществяващи функции по ал. 1,
се уреждат при условията и по реда на чл. 87а
от Закона за държавния служител.
§ 20. (1) Одобрява допълнителни разходи
по Политика в областта на управлението на
средствата от Европейския съюз, бюджетна
програма „Координация при управление на
средствата от ЕС“ по бюджета на Министерския съвет за 2015 г. в размер 330,0 хил. лв.,
от тях 300,0 хил. лв. за персонал.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на бюджета на Министерството
на финансите с централния бюджет за 2015 г.
(3) Със сумата по ал. 1 се намаляват разходите по бюджетна програма „Оперативна
програма „Административен капацитет“ по
бюджета на Министерството на финансите
за 2015 г.
(4) Със сумата 30,0 хил. лв. се увеличават
показателите по чл. 6, ал. 3 и съответно се
намаляват показателите по чл. 9, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2015 г.
§ 21. Финансови корекции за нарушения, извършени преди влизането в сила на
постановлението, наложени на Оперативна
програма „Административен капацитет“ и
на управляващия орган на програмата в качеството му на бенефициент по нея, както и
на други бенефициенти по програмата, когато
не подлежат на възстановяване от тях, се
възстановяват от бюджета на Министерството
на финансите.
§ 22. Главният секретар на Министерския
съвет да извърши налагащите се от § 20 промени по бюджета на Министерския съвет за
2015 г. и да уведоми министъра на финансите.
§ 23. Министърът на финансите да извърши
съответните промени по бюджета на Министерството на финансите и по централния
бюджет за 2015 г.
§ 24. В едномесечен срок от влизането в
сила на постановлението главният секретар
на Министерския съвет и министърът на финансите или оправомощени от тях длъжностни
лица да уредят отношенията във връзка със:
1. Предаването и приемането на активите
и пасивите, свързани с дейността на дирекция
„Оперативна програма „А дминистративен
капацитет“ в Министерството на финансите.
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2. Ползването на помещенията в сградата,
намираща се в София, ул. Аксаков 1.
3. Други въпроси, свързани с преминаването
на дейността по т. 1 от Министерството на
финансите към администрацията на Министерския съвет.
§ 25. До края на 2015 г. документалният
фонд, съхраняван в дирекция „Оперативна
програма „Административен капацитет“ на
Министерството на финансите, да се предаде
в администрацията на Министерския съвет.
§ 26. Постановлението се приема на основание чл. 80, ал. 2 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2015 г. и
чл. 63 и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3462

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството, функциите и
дейността на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (обн., ДВ, бр. 36
от 2011 г.; изм., бр. 77 от 2012 г.; изм. и доп.,
бр. 93 от 2013 г., бр. 12 от 2014 г. и бр. 31 от
2015 г.)
§ 1. В чл. 14, т. 2 думите „териториалните
поделения“ се заменят с „клоновете – териториални поделения“.
§ 2. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 думите „териториални поделения – клонове“ се заменят с „клонове – териториални поделения“;
б) в т. 3 след думите „специализирано
поделение“ се добавя „дирекция“;
в) в т. 4 след думите „специализирано поделение“ се добавя „дирекция“;
г) в т. 5 след думите „специализирано поделение“ се добавя „дирекция“.
2. В ал. 2 след думите „финансов контрольор“ се поставя запетая и се добавя „Отдел
„Вътрешен одит“.
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3. В ал. 3 думите „Главно управление“
се заменят с „Bulgarian Ports Infrastructure
Company“.
§ 3. Създава се раздел IIа с член 24а:
„Раздел IIа
Отдел „Вътрешен одит“
Чл. 24а. (1) Отдел „Вът решен одит“ е
пряко подчинен на генералния директор на
предприятието.
(2) Отделът осъществява дейността по одит
на програмите, дейностите и процесите в ДП
„Пристанищна инфраструктура“, като:
1. планира, извършва и докладва дейността
по вътрешен одит в съответствие с Международните стандарти по вътрешен одит, Етичния
кодекс на вътрешните одитори, Хартата за
вътрешен одит и утвърдената от министъра
на финансите методология за вътрешен одит
в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска
тригодишен стратегически план и годишен
план за дейността си, който съгласува с генералния директор;
3. изготвя одитен доклад за всеки отделен
ангажимент, който съдържа обхват, цели,
времетраене и разпределение на ресурсите за
изпълнение на ангажимента, одитния подход
и техники, вид и обем на проверките;
4. дава независима и обективна оценка на
генералния директор за състоянието на одитираните системи за финансово управление
и контрол;
5. оценява процесите за идентифициране,
оценяване и управление на риска, въведени
от генералния директор;
6. проверява и оценява съответствието
на дейността на ДП „Пристанищна инфраструктура“ със законите, подзаконовите и
вътрешните актове и договори; надеждността
и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация
по опазване на активите и информацията,
както и ефективността, ефикасността и икономичността на операциите и изпълнението
на договорите и поетите задължения;
7. консултира генералния директор по негово искане, като предоставя съвети и мнения
с цел да се подобрят процесите на управление
на риска и контрола;
8. докладва и обсъжда с генералния директор и с ръководителите на структурите, чиято
дейност е одитирана, резултатите от всеки
извършен одитен ангажимент и представя
одитен доклад;
9. дава препоръки в одитни доклади за
подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и
контрол, подпомага генералния директор при
изготвянето на план за действие и извършва
проверки за проследяване изпълнението на
препоръките;
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10. изготвя и представя на генералния
директор годишен доклад за дейността по вътрешния одит, който се изпраща на дирекция
„Вътрешен контрол“ на Министерството на
финансите до 28 февруари следващата година;
11. осигурява повишаването на професионалната квалификация на вътрешните
одитори и осъществява контакти с другите
звена за вътрешен одит от организациите в
публичния сектор.“
§ 4. В чл. 28 се правят следните изменения:
1. В т. 3 думите „териториалните поделения“ се заменят с „клоновете – териториални
поделения“.
2. В т. 6 думите „териториалните поделения“ се заменят с „клоновете – териториални
поделения“.
§ 5. В чл. 29 се правят следните изменения:
1. В т. 2 думите „териториално поделение“
се заменят с „клон – териториално поделение“.
2. В т. 4 думите „териториалните поделения“ се заменят с „клоновете – териториални
поделения“.
§ 6. В чл. 30, ал. 1, т. 13 думите „териториалните поделения“ се заменят с „клоновете – териториални поделения“.
§ 7. В чл. 31 ал. 2 се изменя така:
„(2) Дирекцията изпълнява следните функции:
1. ръководи и координира дейностите по
събиране на информация за определяне на
приоритетите и възможностите за финансиране на проекти със средства на Оперативна
програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (ОПТТИ) 2014 – 2020 г. и други
финансови източници по програми на ЕС
за програмния период 2014 – 2020 г., изготвя
доклади до ръководството с предложения
за стартиране подготовката на проекти по
ОПТТИ;
2. координира и участва в изпълнението
на дейностите по програмиране, планиране и
подготовка на проекти в обхвата на дейността
на предприятието, в съответствие с изискванията на ОПТТИ, подготвя формуляри за
кандидатстване за безвъзмездна финансова
помощ и извършва проверка за съответствие
на получените технически спецификации/
задания за инфраструктурни проекти с формуляра за кандидатстване;
3. координира и извършва необходимите
действия за осъществяване на подготвителни
(анализ на нуждите на предприятието с оглед
инициирането на нови проекти, предпроектни
проучвания, идейни проекти и др.) и съгласувателни процедури по проекти, съфинансирани
и планирани за съфинансиране от ОПТТИ и
други финансови източници по програми на
ЕС за програмния период 2014 – 2020 г., в т.ч.
осъществява комуникация с външни експерти
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при необходимост от ползване на специфична
експертиза за изготвяне на технически спецификации/задания за инфраструктурни проекти
и с управляващия орган по съгласуване на
формулярите за кандидатстване;
4. изготвя разчети и финансови прогнози,
свързани с инвестиционните разходи, осъществява финансово планиране, отчита финансовото изпълнение по проектите, отговаря
за координацията в процеса на верификация
на разходите по ОПТТИ и други финансови
източници по програми на ЕС за програмния
период 2014 – 2020 г., извършва проверка за
допустимост на планираните дейности и разходи съобразно правилата на ОП „Транспорт“
(ОПТ) 2007 – 2013 г. и ОПТТИ ;
5. организира и ръководи администрирането на всички договори, свързани с проектите,
финансирани по ОПТ за програмния период
2007 – 2013 г., както и с подготовката и изпълнението на проектите, съфинансирани или
планирани за съфинансиране по ОПТТИ и
други финансови източници по програми на
ЕС за програмния период 2014 – 2020 г., като
в т. ч.: осъществява комуникация с изпълнителите и следи залегналите в договорите с
изпълнителите клаузи относно плащанията,
проследява съответствието на изпълнението
с предвиденото по договор, удостоверява
допустимостта на разходите и координира
дейностите по извършване на плащанията,
счетоводните записи и отчетността, съвместно
с дирекция „Административно, финансово и
информационно обслужване“, изготвя доклади от посещенията и доклади за напредъка;
6. отговаря за подготовката, управлението
и изпълнението на проекти за техническа
помощ за административния капацитет на
бенефициента и други хоризонтални мерки,
съфинансирани и планирани за съфинансиране по ОПТТИ и други финансови източници
по програми на ЕС за програмния период
2014 – 2020 г.;
7. извършва мониторинг на планирането,
подготовката и изпълнението, както и управление на проектите, финансирани по ОПТ
за програмния период 2007 – 2013 г., както и
на проектите, съфинансирани или планирани
за съфинансиране по ОПТТИ или от други
финансови източници по програми на ЕС за
програмния период 2014 – 2020 г.;
8. осъществява предварителен контрол
преди поемане на задължение от страна на
възлож ител я: проверка на форм ул яри за
кандидатстване за съответствие с правилата
на оперативната програма; на тръжни документации и на документации за обществени
поръчки; на протоколи от работата на комисиите; на решенията за избор на изпълнител
или прекратяване на процедура; на договори;
на анекси към договори; анализира резулта-
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тите от извършените проверки; осъществява
дейностите по управление на риска и по администриране на нередности и жалби;
9. отговаря за предотвратяване, регистриране, докладване и последващо проследяване
на случаи на нередности и измами;
10. у частва в изготвяне на процеду ри,
наръчници, правила, методики и други документи във връзка с подготовката, изпълнението, управлението и контрола на проектите, съфинансирани от фондовете на ЕС
чрез ОПТТИ и други финансови източници
по програми на ЕС за програмния период
2014 – 2020 г.;
11. отговаря за взаимодействието и координацията с външни институции, участващи
в процеса по управление и контрол на проектите, съфинансирани от фондовете на ЕС
чрез ОПТТИ и други финансови източници
по програми на ЕС за програмния период
2014 – 2020 г.;
12. участва и оказва съдействие при извършването на проверки и одити от националните и европейските одитни институции
и при провеж дани от тях одитни мисии,
като координира, организира и съдейства за
събирането и предоставянето на необходимата информация и документи, включително
осъществява функции по верификация на
разходите – документална и чрез проверки
на място – мониторинг;
13. участва в регулярни срещи за напредъка
на проектите, годишни срещи и комитети
за наблюдение за отчитане на проектите и
срещи, очертаващи новите политики, както и
работни срещи за разработване на планови и
стратегически документи, свързани с развитие
на транспортния сектор, в частност развитие
на морския и вътрешноводния транспорт;
14. оказва съдействие и следи за изпълнението на мерките за информация и публичност
по проектите, изпълнявани по ОПТ за програмния период 2007 – 2013 г. и по ОПТТИ
и други финансови източници по програми
на ЕС за програмния период 2014 – 2020 г.;
15. участва при планирането, подготовката,
провеждането и възлагането на обществените
поръчки съобразно утвърдените вътрешни
правила (в т. ч.: участие в работни групи за
изработването на документации за обществени поръчки – указания към участниците,
методика за оценка, проект на решение за
обявяване на процедурата, обявление за провеждане на процедурата, проект на договор,
участие в комисии, изготвяне на протоколи
от работата на комисиите и на решения за
класиране или прекратяване на процедурата,
подготовка на договорите с изпълнителите,
както и участие в изготвянето на становища
по постъпили жалби);
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16. участва в цялостното приключване на
проектите, съфинансирани по ОП „Транспорт“
2007 – 2013 г.“
§ 8. В чл. 33 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 думата „предприятието“ се заменя
с „главното управление на предприятието“,
а думите „в долната му част вместо „Главно
управление“ се заменят с „във вътрешната
му част“.
2. В ал. 4:
а) думата „управление“ се заменя с „ръководство“;
б) в т. 1 думите „чрез звената за управление
на трафика във Варна и Бургас“ се заличават;
в) в т. 11, буква „а“ думите „при поискване
от звено „Управление на корабния трафик“
се заличават.
3. Алинея 5 се изменя така:
(5) Дирекция „Ръководство на корабния
трафик – река Дунав“ осъществява дейностите
по техническо и визуално наблюдение на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
на Република България, събиране, обработка
и предоставяне на информация, получена чрез
системата за докладване от корабите и чрез
системата за автоматично опознаване на корабите, осигурява предоставянето на речните
информационни услуги в българската част на
река Дунав чрез основен брегови РИС център
и локални брегови центрове (VTS центрове)
и изпълнява функции по:
1. изграждане и поддържане на българската
речна информационна система за предоставяне
на българските речни информационни услуги;
2. получаване, обработване, съхраняване
и предоставяне на информация, придобита
чрез системата за докладване във вътрешните водни пътища на Република България, на
други български и чужди компетентни органи
и заинтересувани лица;
3. получаване, обработване, съхраняване и
предоставяне на информация за транспортната
логистика;
4. пол у чаване, събиране, обработване,
съхраняване и предоставяне на информация
за състоянието и дълбочината в подходните
канали и пред корабните места;
5. предоставяне на информация за размера
на пристанищните такси;
6. осъществяване на наблюдение на корабоплаването и координира действията на
корабите, плаващи в критичните участъци
във вътрешните водни пътища на Република
България, с оглед избягване възникването на
ситуации, които могат да доведат до аварии,
сблъскване и засядане на кораби;
7. осигуряване на Изпълнителна агенция
„Морска а дм инис т ра ц и я“ на елек т ронен
достъп в реално време до българската речна
информационна система;
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8. осигуряване на Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на р. Дунав“ на
електронен достъп до българската речна информационна система в степен, необходима
за изпълнение на задълженията є;
9. поддържане на необходимите ресурси
за осигуряване на денонощна експлоатация
и обслужване на предоставената є система.“
4. Създава се нова ал. 6:
„(6) Дирекцията има печат – същия като на
главното управление на предприятието, като
във вътрешната му част се изписва текстът
„Ръководство на корабния трафик – р. Дунав“.“
5. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думите „технология и организация“ се поставя запетая и се добавя „както
и координира и организира осъществяването
на съпътстващите дейности на съответните
терминали“.
2. Създават се т. 7 и 8:
„7. подг о т вя необходим и т е док у мен т и
и организира подаването на съответните
заявления за издаване на удостоверения за
експлоатационна годност;
8. изготвя досиета за всеки кораб, посетил
съответния пристанищен терминал, и предоставя на Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ статистически данни с обхват,
съдържание и в сроковете съгласно Наредба
№ 919 от 2000 г. за събиране на статистическа
информация за дейността на пристанищните
оператори и собствениците на пристанища и
пристанищни съоръжения в Република България (ДВ, бр. 106 от 2000 г.).“
6. Създава се ал. 8:
„(8) Дирекцията има печат – същия като на
главното управление на предприятието, като
във вътрешната му част се изписва отгоре
текстът „Пристанищен терминал Русе – запад“, а отдолу – СПД „ОЕПТ“.“
§ 9. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) точка 6 се отменя;
б) в т. 9 думите „одобрена с ПМС № 97 от
2007 г. (обн., ДВ, бр. 38 от 2007 г.; посл. изм.,
бр. 38 от 2010 г.),“ се заличават;
в) точка 12 се изменя така:
„12. подготвят документации, организират
и провеждат търгове за отдаване под наем
на обекти в района им на действие по реда
и при условията на Закона за държавната
собственост и правилника за неговото прилагане и ги представят на управителния съвет
на предприятието за вземане на решение по
чл. 14, т. 15, сключват договорите за наем и
отговарят за контрола по изпълнението на
сключените договори в съответствие с действащото законодателство;“
г) точка 21 се изменя така:
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„21. извършват необходимите действия
във връзка с подготовката, проектирането
и финансирането на инвестиционните обекти, в т. ч. като изготвят документациите за
възлагане на поръчки по реда на Закона за
обществените поръчки, организират съгласуването им и провеждането на поръчките
съгласно действащите вътрешни правила;“
д) точка 24 се изменя така:
„24. следят, координират и отговарят за
изпълнението на задълженията по сключените в техния район на действие договори до
изтичане на гаранционните срокове;“
е) в т. 25 думите „подготвят техническите
и технологичните параметри за изпълнение
на инвестиционните проекти и свързаните с
това изисквания към участниците (кандидатите), технически задания и документация
на процедурите по Закона за обществените
поръчки и“ се заличават;
ж) точка 26 се изменя така:
„26. извършват инвеститорски контрол
при изпълнението на обектите, заложени в
инвестиционната програма, както и при извършването на строителни, ремонтни, рехабилитационни и монтажни работи на обектите
и подобектите;“
з) точка 28 се изменя така:
„28. извършват анализи, изготвят междинни, годишни и заключителни доклади
за изпълнение, оперативен мониторинг и
координация на дейностите по изпълнение
на договорите, докладват проблемите в инвестиционния процес и правят предложения
за решаването им;“
и) точка 35 се изменя така:
„35. подготвят, организират и провеждат
процедури за разпореждане с недвижими имоти, управлявани от предприятието в района
им на действие, както и отговарят за контрола
по изпълнението на сключените договори в
съответствие с действащото законодателство;“.
2. В ал. 3 думите „Главно управление“
се заменят с „Bulgarian Ports Infrastructure
Company“.
§ 10. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „териториалното поделение“ се заменят с „клона – териториално
поделение“;
б) в т. 2 думите „териториалното поделение“ се заменят с „клона – териториално
поделение“;
в) в т. 4 думите „териториалното поделение“ се заменят с „клона – териториално
поделение“;
г) в т. 5 думите „териториалното поделение“ се заменят с „клона – териториално
поделение“;
д) точки 7 и 8 се отменят.
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2. В ал. 3 думите „териториалното поделение“ се заменят с „клона – териториално
поделение“.
3. В ал. 4, т. 3 думите „съответното териториално поделение“ се заменят със „съответния
клон – териториално поделение“.
4. В ал. 5 след думите „Закона за обществените поръчки“ се поставя запетая и се добавя
„поотделно за всеки конкретен случай“, а
думата „клона“ се заменя с „клона – териториално поделение“.
§ 11. В чл. 36 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думата „обслужване“ се заменя
с „ръководство“.
2. Алинея 3 се отменя.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Дирекция „Опериране и експлоатация на пристанищни терминали“ осигурява
предоставяне на пристанищните услуги по
обработка на товари (товарене, разтоварване, подреждане, съхраняване, преопаковка
на различни по тип товари) непрекъснато в
рамките на определеното работно време, при
сменен режим на работа. Работното време и
смените на работа в дирекцията се утвърждават от генералния директор по предложение
на директора на дирекцията.“
§ 12. В чл. 37, ал. 1 думите „териториалните и самостоятелните“ се заменят с
„клоновете – териториални поделения и в
специализираните“.
§ 13. В чл. 38, ал. 2 думите „териториалното или самостоятелното“ се заменят с
„клона – териториално поделение или специализираното“.
§ 14. В чл. 39, ал. 1 думата „звена“ се заменя със „структурни звена“.
§ 15. В чл. 42 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „звената в главното управление и в териториалните и самостоятелните
поделения“ се заменят със „структурните звена
в главното управление, в клоновете – териториални поделения, и в специализираните
поделения“.
2. В а л. 2 д у м и т е „т ери т ориа л н и т е и
самостоятелните поделения“ се заменят с
„клонове – териториални поделения, и на
специализираните поделения“.
§ 16. В чл. 45, ал. 2 думите „от генералния директор след решение на управителния
съвет“ се заличават.
§ 17. В чл. 46, ал. 2 думите „териториално
или самостоятелно поделение“ се заменят с
„клон – териториално поделение, или специализирано поделение“.
Министър:
Ивайло Московски
3322
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МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА
Наредба за изменение на Наредба № Із-2895
от 2011 г. за реда, по който търговци по чл. 2,
ал. 2, т. 2 от Закона за частната охранителна
дейност удостоверяват, че отговарят на изискванията на Закона за частната охранителна
дейност (обн., ДВ, бр. 99 от 2011 г.; изм., бр. 64
от 2012 г. и бр. 82 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 3, ал. 1 думите „Главна дирекция
„Охранителна полиция“ на Министерството
на вътрешните работи (ГДОП – МВР)“ се
заменят с „Главна дирекция „Национална
полиция“ на Министерството на вътрешните
работи (ГДНП – МВР)“.
§ 2. В чл. 6, а л. 1 абревиат у рата
„ГДОП – МВР“ се заменя с „ГДНП – МВР“.
§ 3. В § 2 от заключителните разпоредби
думите „Главна дирекция „Охранителна полиция“ – МВР“ се заменят с „Главна дирекция
„Национална полиция“ – МВР“.
Министър на вътрешните работи:
Румяна Бъчварова
Министър на икономиката:
Божидар Лукарски
3403

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № I-157 от 2002 г. за условията и реда
за издаване на свидетелство за управление
на моторни превозни средства, отчета на
водачите и тяхната дисциплина (обн., ДВ,
бр. 97 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 66 от 2003 г.,
бр. 93 от 2006 г., бр. 46 и 90 от 2008 г., бр. 94
от 2009 г., бр. 18 от 2013 г. и бр. 35 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „Подмяна“ се заменя с
„Признаване и подмяна“.
2. Създава се нова ал. 11:
„(11) Чуждестранно национално свидетелство за управление на МПС не се признава
за валидно на територията на Република
България, когато в резултат от извършената
проверка по ал. 10 се установи, че свидетелството за управление на МПС е ограничено,
временно отнето или отнето на територията
на друга държава – членка на ЕС, както и
в случай, че свидетелството е анулирано в
друга държава – членка на ЕС.“
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3. Досегашната ал. 11 става ал. 12.
4. Създават се ал. 13 и 14:
„(13) Не се признава за валидно и не се
подменя с българско чуждестранно национално свидетелство за управление на МПС
на лице, което е притежавало българско свидетелство за управление на МПС, но същото
е временно отнето на основание чл. 171, т. 1
ЗДвП. Подмяна на чуждестранното свидетелство се допуска след изтичане на срока
на наложената мярка, а отнетото българско
свидетелство се унищожава.
(14) Не се признава за валидно и не се
подменя с българско чуждестранно национално свидетелство за управление на МПС
на лице, което е притежавало българско
свидетелство за управление на МПС, но е
изгубило правоспособност в съответствие
с чл. 157, ал. 4 ЗДвП поради отнемане на
всичк и конт ролни точк и и чието сви детелство е отнето или обявено за отнемане.
Лицето може да възстанови правоспособност
на основание чл. 157, ал. 5 ЗДвП, за което
му се издава ново свидетелство по реда на
чл. 14, ал. 1, като при връчване на новото
свидетелство за управление на МПС лицето
връща чуждестранното свидетелство за управление за изпращането му на държавата,
която го е издала.“
§ 2. В чл. 22 се създава ал. 4:
„(4) Не се признават за валидни и не може
да послужат за подмяна отнети чуждестранни
национални свидетелства за управление на
МПС по ал. 2 преди връщане на свидетелството на притежателя му при спазване на
условията, посочени в чл. 24, ал. 1.“
Министър:
Румяна Бъчварова
3401

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 8121з-346 от 2014 г. за професионалното
обучение на служителите от Министерството
на вътрешните работи (ДВ, бр. 66 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 1 думите „служителите от Министерството на вътрешните работи (МВР)“ се
заменят с „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. 2 съкращението „МВР“ се заменя с „Министерството на вътрешните работи
(МВР)“.
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§ 3. В чл. 7, а л. 2 д у мите „от Закона
за Министерството на вътрешните работи
(ЗМВР)“ се заменят със „ЗМВР“, а думите „и
заместник-министър на вътрешните работи“
се заличават.
§ 4. В чл. 8 ал. 3 се изменя така:
„(3) Графикът обхваща едногодишен период,
за който се планира необходимият брой смени
на курсовете за първоначално професионално
обучение, повишаване на професионалната
к ва лификаци я, професиона лна специа лизация и актуализация на професионалната
квалификация.“
§ 5. В чл. 12 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 в основния текст след думата
„прекратява“ се добавя „или отменя“.
2. В ал. 2 след думата „прекратяване“ се
добавя „или отмяна“.
§ 6. В чл. 15 думите „съгласно чл. 6, ал. 1
ЗМВР“ се заличават.
§ 7. В чл. 17, ал. 2 думите „на длъжностите
от съответното професионално направление“
се заменят със „за съответното направление
на дейност“.
§ 8. В чл. 20, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. държавни служители, заемащи длъжности, за които се изисква първоначално професионално обучение, което те не притежават.“
§ 9. В чл. 21, ал. 1 думите „по чл. 143, ал. 1,
т. 2, 3, 4, 5 и 6 ЗМВР“ се заличават.
§ 10. В чл. 22 думите „по чл. 143, ал. 1,
т. 2, 3, 4, 5 и 6 ЗМВР, подлежат“ се заменят
със „се изпращат“.
§ 11. В чл. 24, ал. 2 думите „професионално
направление“ се заменят с „направление на
дейност“.
§ 12. Член 25 се изменя така:
„Чл. 25. Не подлежат на обучение за повишаване на професионалната квалификация
държавните служители от МВР, заемали младши изпълнителски длъжности, с придобита
образователно-квалификационна степен на
висшето образование „бакалавър“ в АМВР
в различна от редовна форма на обучение и
преназначени на изпълнителска длъжност, ако
придобитата в АМВР специалност съответства
на изискванията, определени в длъжностната
характеристика за съответната длъжност.“
§ 13. Член 26 се отменя.
§ 14. Член 27 се изменя така:
„Чл. 27. Професионалната специализация е
обучение за придобиване на знания и умения
след преназначаване на длъжност, за която
съответният служител не притежава необходимата професионална квалификация.“
§ 15. Член 28 се отменя.
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§ 16. Член 31 се отменя.
§ 17. В чл. 36, ал. 4 думите „по утвърдени
от главния секретар на МВР специализирани
методики“ се заменят с „по специализирани
методики, утвърдени от министъра на вътрешните работи“.
§ 18. В чл. 37, ал. 1 думата „(мултипликатори)“ се заличава.
§ 19. В чл. 41, ал. 5 думата „(мултипликаторите)“ се заличава.
§ 20. В чл. 50 думите „ал. 4“ се заменят
с „ал. 7“.
§ 21. В чл. 53, ал. 2 изречение второ се
заличава.
§ 22. Член 54 се изменя така:
„Чл. 54. (1) В срок до 10 декември на текущата календарна година ръководителите
на структурите по чл. 37 ЗМВР утвърждават
отчет за проведеното професионално обучение по месторабота по видовете подготовки
по чл. 5.
(2) В срок до 15 декември на текущата
календарна година ръководителите на структурите по чл. 37 ЗМВР изпращат отчетите
си по специализираната подготовка до ДЧР
за изготвяне на обобщен отчет на професионалното обучение по месторабота на служителите от МВР.
(3) В срок до 15 декември на текущата
календарна година ръководителите на структурите по чл. 37 ЗМВР изпращат отчетите
си по физическа подготовка, подготовка по
полицейска лична защита и стрелкова подготовка до АМВР за изготвяне на обобщен
отчет. В срок до 30 декември АМВР изпраща
обобщения отчет до ДЧР.
(4) В срок до 25 януари ДЧР изготвя обобщен
отчет за проведеното професионално обучение
по месторабота за предходната календарна
година и го предоставя за утвърждаване от
главния секретар на МВР.“
Заключителни разпоредби
§ 23. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на наредбата АМВР разработва и
предоставя за утвърждаване от министъра на
вътрешните работи методиките по чл. 36, ал. 4.
(2) Методическото ръководство по дейностите, свързани с методиките по ал. 1, се
осъществява от АМВР и нейните структурни
звена.
§ 24. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Румяна Бъчварова
3402
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
НАРЕДБА № 13
от 19 май 2015 г.

за прилагане на подмярка 2.1. „Помощ за
осигуряване на консултантски услуги“ по
мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по
управление на стопанството и услуги по
заместване в стопанството“ от Програмата
за развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г.
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат редът и
условията за предоставяне на финансова помощ
по операция 2.1.1. „Консултантски услуги за
земеделски и горски стопани“ от подмярка
2.1. „Помощ за осигуряване на консултантски
услуги“ по мярка 2 „Консултантски услуги,
управление на стопанството и услуги по заместване“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР
2014 – 2020 г.), подкрепена от Европейския
земеделски фонд за развитие на селските
райони (ЕЗФРСР).
Чл. 2. Операци я 2.1.1. „Консултантск и
услуги за земеделски и горски стопани“ има
за цел предоставяне на консултантски услуги
на земеделските стопани, младите земеделски
стопани и горските стопани за подобряване
на икономическите и екологичните показатели, както и на климатичната съобразеност
и устойчивост на изменението на климата на
техните стопанства.
Чл. 3. Финансовата помощ се предоставя в
съответствие с принципите на добро финансово управление, публичност и прозрачност.
Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ
Раздел I
Обхват на дейностите
Чл. 4. Финансовата помощ се отпуска за
предоставяне на индивидуални консултантски
услуги във вид на консултантски пакети.
Чл. 5. Индивидуална консултантска услуга
e предоставянето на съвети и консултации
в рамките на един консултантски пакет по
приоритетна област.
Чл. 6. Приоритетните области са по приоритетите на Съюза за развитие на селските
райони по чл. 5 от Регламент (ЕС) № 1305/2013
на Европейския парламент и на Съвета от
17 декември 2013 г. относно подпомагане на
развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските
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райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент
(ЕО) № 1698/2005 на Съвета (Регламент (ЕС)
№ 1305/2013) (ОВ L, бр. 347 от 20 декември
2013 г.), по които допринася операция 2.1.1.
„Консултантски услуги за земеделски и горски
стопани“ съгласно приложение № 1.
Чл. 7. (1) Видовете консултантски пакети за
земеделски стопани по приоритетните области
са посочени в приложение № 2.
(2) Комбинацията от модули във всеки
консултантски пакет е посочена в приложение № 3.
Чл. 8. (1) Консултантските пакети за земеделски стопани трябва да обхващат най-малко
един от следните модули:
1. задължения на равнище стопанство, произтичащи от законово установените изисквания за управление и/или стандартите за добро
земеделско и екологично състояние, по глава
І на дял VІ от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на
Европейския парламент и на Съвета относно
финансирането, управлението и мониторинга
на общата селскостопанска политика и за
отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО)
№ 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000,
(ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета
(Регламент (ЕС) № 1306/2013) (ОВ L, бр. 347
от 20 декември 2013 г.);
2. селскостопански практики от полза за
климата и околната среда по дял ІІІ, глава 3
от Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември
2013 г. за установяване на правилата за директни плащания за земеделски стопани по
схеми за подпомагане в рамките на общата
селскостопанска политика и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 637/20 08 на Съвета и
Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (Регламент (ЕС) № 1307/2013) (ОВ L, бр. 347 от 20
декември 2013 г.);
3. мерки на равнище стопанство, предвидени в ПРСР 2014 – 2020 г., които са насочени
към модернизиране на стопанството, изграждане на конкурентоспособност, секторна интеграция, иновации и пазарно ориентиране,
както и насърчаване на предприемачество;
4. изисквания, определени от националното законодателство за изпълнение на чл. 11,
параграф 3 от Директива 2000/60/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета от 23
октомври 2000 г. за установяване на рамка
за действията на Общността в областта на
политиката за водите (Директива 2000/60/ЕО)
(ОВ, специално българско издание, 2007 г.,
глава 15, том 006);
5. изисквания, определени от националното законодателство за изпълнение на чл. 55
от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на
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продукти за растителна защита и за отмяна
на директиви 97/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на
Съвета (ОВ L, бр. 309 от 24 ноември 2009 г.);
6. стандарти за безопасност на труда или
стандарти за безопасност в стопанствата;
7. специфични съвети за земеделски стопани, които създават стопанство за първи път;
8. предоставяне на информация и съвети
с предлагане на решения на равнище стопанство по приложение І от Регламент (ЕС)
№ 1306/2013;
9. консултиране по въпроси и проблеми
на земеделско т о с т опа нс т во, свърза н и с
икономическите и екологичните показатели
на земеделското стопанство, включително
въпроси на конкурентоспособността;
10. консултиране по въпроси на управление
на риска в земеделското стопанство, свързан
с неблагоприятни климатични явления, нашествия на вредители и болести по животните;
11. консултиране и предоставяне на информация по въпросите на ерозията на почвите,
определяне на ерозионен риск и методи за
борба с почвената ерозия, включително иригационната ерозия;
12. консултиране по въпроси и проблеми,
свързани с увеличаване на ефективността на
потреблението на енергията в земеделското
стопанство.
(2) Насоките за съдържанието на модулите
по ал. 1 са определени в приложение № 4.
(3) Консултантските пакети по ал. 1 включват не по-малко от едно посещение на стопанството в периода на предоставяне на пакета,
както и предложения за иновативни решения
в резултат от оценка на конкретните нужди
на стопанството.
Раздел II
Допустими кандидати. Ред за кандидатстване.
Ползватели на финансовата помощ
Чл. 9. За подпомагане по реда на тази наредба могат да кандидатстват консултантски
организации.
Чл. 10. (1) Консултантските организации
се избират чрез провеждане на процедури за
възлагане на обществена поръчка по реда на
Закона за обществените поръчки.
(2) При подготовката на процедурата възложителите трябва да изпълнят условията за
подпомагане по операция 2.1.1. „Консултантски услуги за земеделски и горски стопани“.
Чл. 11. Ползватели на финансовата помощ
са избраните консултантск и организации
в процедурата за възлагане на обществена
поръчка по чл. 10.
Чл. 12. Ползвателите на финансовата помощ се включват в базата данни по чл. 10,
ал. 5 от Закона за подпомагане на земеделските производители.
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Раздел III
Финансови условия
Чл. 13. Финансова помощ се предоставя
в рамките на наличните средства по ПРСР
2014 – 2020 г.
Чл. 14. Финансовата помощ е в размер
до 100 на сто от общите допустими разходи.
Чл. 15. (1) Максималният размер на финансовата помощ за предоставяне на един
консултантски пакет по приоритетна област
по чл. 7, ал. 1 е левовата равностойност на
1500 евро.
(2) Максималният размер на финансовата
помощ за предоставянето на един консултантски пакет, в който са включени само базови
модули, е левовата равностойност на 1000 евро.
Г л а в а

т р е т а

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИТЕ УСЛУГИ
Чл. 16. (1) Ползвателите на финансова
помощ предоставят консултантските пакети
по чл. 7, ал. 1 на юридически и физически
лица и еднолични търговци, които са регистрирани като земеделски стопани, съгласно
чл. 7, ал. 1 от Закона за подпомагане на
земеделските производители и които имат
минимален стандартен производствен обем
на земеделското стопанство не по-малко от
левовата равностойност на 8000 евро.
(2) За предоставянето на консултантски
пакет А2Б съгласно приложение № 2 и приложение № 3 земеделските стопани трябва
да имат минимален стандартен производствен обем на земеделското стопанство не
по-малко от левовата равностойност на 8000
евро и не повече от левовата равностойност
на 16 000 евро.
Чл. 17. (1) Земеделските стопани подават
заявления до ползвател на финансова помощ,
включен в базата данни по чл. 10, ал. 5 от
Закона за подпомагане на земеделските производители.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. документи, че заявителят е регистриран
като земеделски стопанин съгласно чл. 7, ал. 1
от Закона за подпомагане на земеделските
производители;
2. анкетните формуляри от анкетна карта/
анкетни карти на земеделския стопанин, издадени по реда на наредбата по § 4 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
подпомагане на земеделските производители
за създаване и поддържане на регистър на
земеделските стопани.
Чл. 18. (1) Ползвателят на финансова помощ
сключва договор със земеделските стопани за
предоставянето на консултантските пакети.
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(2) За всеки изпълнен договор ползвателят
на финансова помощ се задължава да предоставя на земеделските стопани писмен доклад
по образец съгласно приложение № 5.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВАТА
ПОМОЩ
Чл. 19. (1) При кандидатстване за плащане
ползвателят на финансовата помощ подава
заявка за плащане по образец, утвърден от
изпълнителния директор на Разплащателната
агенция и публикуван на електронната страница на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА). Заявката за
плащане се подава в съответната областна
ди рек ци я на ДФЗ – РА по ч л. 44 от Устройствения правилник на Държавен фонд
„Земеделие“, приет с ПМС № 151 от 2012 г.
(ДВ, бр. 55 от 2012 г.) (УПДФЗ), по седалище
на ползвателя на финансовата помощ, като
към нея се прилагат документите, посочени
в договора за обществена поръчка.
(2) Документите по ал. 1 трябва да бъдат
представени в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от ползвателя
на финансовата помощ. При представяне на
заверени от ползвателя на помощта копия на
документи техните оригинали се представят
за преглед от длъжностно лице от съответната
областна дирекция на ДФЗ – РА.
(3) Заявката за плащане се подава от упълномощен представител на ползвателя на финансовата помощ.
Чл. 20. Заявката за плащане може да се
подава до четири пъти годишно до 10-о число
на месеца, следващ предходното тримесечие
в периода на изпълнение на договора за обществена поръчка, но не по-късно от един
месец от изтичане на срока за изпълнение,
посочен в договора.
Чл. 21. (1) Длъжностно лице от съответната
областна дирекция на ДФЗ – РА извършва преглед на документите по чл. 19 в присъствието
на лицето, което подава заявката за плащане.
(2) При установена липса или нередовност
на документите длъжностното лице връща
документите на лицето, подало заявката за
плащане, като писмено посочва установените
липси или нередовности.
(3) След отстраняване на констатираните
липси или нередовности по ал. 2 ползвателят
на финансова помощ има право в рамките
на срока по чл. 20 отново да подаде заявка
за плащане.
(4) След приемане на документите заявката
за плащане получава уникален идентификационен номер.
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Чл. 22. В срок до три месеца от подаване
на заявката за плащане Разплащателната
агенция:
1. извършва проверките по чл. 23;
2. одобрява или мотивирано отказва изплащането на част или на цялата финансова
помощ по подадената заявка за плащане след
извършените проверки по т. 1;
3. изплаща одобрената финансова помощ
в съответствие с т. 2;
4. изготвя и изпраща уведомително писмо
за извършеното плащане до ползвателя на
финансовата помощ.
Чл. 23. В срока по чл. 22 Разплащателната
агенция:
1. извършва проверка на представените
документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявката за плащане;
2. може да извърши проверка намясто за
установяване на фактическото съответствие
с представените документи в присъствието
на упълномощен представител на ползвателя
на финансовата помощ; след приключване на
проверката намясто протоколът с резултатите
от проверката се подписва и от упълномощения
представител на ползвателя на финансовата
помощ, който има право да напише в протокола обяснения и възражения по направените
констатации; копие от протокола се предоставя на ползвателя на финансовата помощ; в
срок до 10 работни дни от получаването на
протокола за проверката намясто ползвателят на финансовата помощ може писмено да
направи възражения и да даде обяснения по
направените констатации пред изпълнителния
директор на Разплащателната агенция.
Чл. 24. (1) При нередовност или липса на
документи и/или при непълнота и неяснота
на заявените данни и установените факти
при проверките по чл. 23 Разплащателната
агенция писмено уведомява ползвателя на
финансовата помощ за необходимостта от
представяне на допълнителни данни и/или
документи. Ползвателят на финансовата помощ има право в срок до 15 работни дни от
получаване на уведомлението да представи
изисканите му данни и/или документи.
(2) Срокът по чл. 22 се удължава, когато:
1. Разплащателната агенция е упражнила
правото си по ал. 1 – със срока за представяне на изисканите данни и/или документи от
страна на ползвателя на финансовата помощ;
2. в резултат от действията по чл. 23 са
събрани данни и/или документи, които създават съмнение за нередност – до установяване
от Разплащателната агенция на всички факти
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и обстоятелства, необходими за изясняване
на случая, а при установени съмнения за
наличие на престъпни обстоятелства – до
постановяване на влязъл в сила акт на компетентния орган;
3. при обработката на заявката за плащане
Разплащателната агенция установи необходимост от предоставяне на становище и/или
информация от други органи или институции – от датата на изискването до датата на
получаването им в Разплащателната агенция;
4. се провежда контролна проверка въз
основа на Приложение I, т. 4, буква А) от
Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на
Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския
парламент и на Съвета във връзка с разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметки,
обезпеченията и използването на еврото (ОВ
L, бр. 255 от 28 август 2014 г.) – с един месец.
(3) В случаите по ал. 2 Разплащателната
агенция уведомява писмено ползвателя на
финансовата помощ за съответното удължаване на срока по чл. 22.
Чл. 25. Размерът на дължимите на ползвателя на финансовата помощ плащания се
изчислява съобразно условията на договора
за общест вена поръчка п ри спазване на
разпоредбите на чл. 63 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията от
17 юли 2014 г. за определяне на правила за
прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013
на Европейския парламент и на Съвета по
отношение на интегрираната система за администриране и контрол, мерките за развитие на
селските райони и кръстосаното съответствие
(ОВ, L 227/69 от 31 юли 2014 г.) (Регламент
за изпълнение (ЕС) № 809/2014). Разходите се
определят въз основа на приетите за допустими
и реално извършени разходи след извършване
на проверките по чл. 23.
Чл. 26. (1) Разплащателната агенция може
да откаже изплащането, както и да изиска
възстановяване на част или на цялата финансова помощ, когато:
1. при проверките по чл. 23 се установи
нередовност на документите, непълнота или
неяснота на заявените данни и посочените
факти;
2. ползвателят на помощта не отстрани
установените непълноти и пропуски и не
представи изисканите му документи в срока
по чл. 24, ал. 1;
3. установи несъответствие с целите, дейностите и изискванията, определени с тази
наредба;
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4. наложи административна санкция по
чл. 63, параграф 1 от Регламент за изпълнение
(ЕС) № 809/2014.
(2) При пълен или частичен отказ за изплащане на финансовата помощ ползвателят
на финансовата помощ не може да подаде
друга заявка за плащане за същите дейности
и разходи.
Чл. 27. (1) Ползвателят на финансовата помощ е длъжен да води аналитична счетоводна
отчетност, която да е достатъчна за установяване и проследяване на всички операции,
свързани с подпомаганите дейности.
(2) Ползвателят на финансовата помощ
е длъжен да съхранява всички документи,
свързани с подпомаганите дейности, за срок
5 години след датата на извършване на последното плащане.
Чл. 28. (1) Ползвателят на финансовата
помощ е длъжен да предоставя на Министерството на земеделието и храните и Разплащателната агенция всяка поискана информация
за осъществяването на дейността.
(2) Ползвателят на финансовата помощ е
длъжен да предоставя достъп до документи
и да съдейства за извършване на проверки,
осъществявани от надлежно упълномощените
представители на Разплащателната агенция,
Министерството на земеделието и храните,
Сметната палата, Европейската комисия и
Европейската сметна палата, Европейската
служба за борба с измамите, както и на всеки упълномощен външен одитор, в срок до 5
години считано от последното плащане.
(3) Ако Министерството на земеделието
и храните или Европейската комисия направи оценяване и/или наблюдение на ПРСР
2014 – 2020 г., ползвателят на финансовата
помощ поема задължението да осигури на
тях и/или на упълномощените от тях лица
всякакви документи и информация, които ще
подпомогнат оценяването или наблюдението,
както и проверките по ал. 2.
(4) Длъжностните лица на Разплащателната
агенция, Министерството на земеделието и
храните и представителите на Европейската
комисия са длъжни да се легитимират пред
ползвателя на финансовата помощ и да извършват проверки в съответствие с предоставените им правомощия.
Чл. 29. (1) Ако ползвателят на финансовата помощ не изпълнява нормативни и/или
договорни задължения, Министерството на
земеделието и храните и Разплащателната
агенция могат да поискат прекратяване на
договора за обществена поръчка и връщане
на вече изплатени суми заедно със законната
лихва върху тях.
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(2) Разплащателната агенция може да поиска връщане на вече платени суми заедно
със законната лихва върху тях, когато:
1. ползвателят на финансовата помощ е
представил декларация с невярно съдържание и/или изкуствено е създал условия за
изпълнение на изискванията за получаване
на финансова помощ, за да извлече облага в
противоречие с целите на тази наредба;
2. ползвателят на финансовата помощ е
получил или е одобрен за получаване на
допълнителна публична финансова помощ
за дейностите, финансирани по реда на тази
наредба;
3. ползвателят на финансовата помощ е
променил предмета на подпомаганата дейност.
Г л а в а

п е т а

ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ И
ПРОЗРАЧНОСТ
Чл. 30. (1) В срок до един месец от сключване на договора за обществена поръчка с
избраните ползватели на финансовата помощ
Управляващият орган на ПРСР 2014 – 2020 г.
и Разплащателната агенция публикуват на
електронните си страници информация за
собствено и фамилно име на ползвателите на
финансовата помощ – физически лица, съответно – наименование на юридическите лица,
консултантските пакети, предмет на договора
за обществена поръчка, и общия размер на
одобрената финансова помощ.
(2) Ежегодно до 30 април Разплащателната
агенция публикува на електронната страница
информация за всички ползватели на финансовата помощ, на които е извършено плащане
за предходната финансова година:
1. собствено и фамилно име на ползвателите на финансовата помощ – физически лица;
2. наименование на ползвателите на финансовата помощ – юридически лица;
3. общината, в която ползвателят на финансовата помощ живее или е регистриран,
и пощенския код на населеното място;
4. общата сума на публично финансиране,
получена от ползвателя на финансовата помощ за съответната финансова година, която
включва както съфинансиране от Европейския
съюз, така и национално съфинансиране;
5. консултантските пакети, предмет на
договора за обществена поръчка;
6. информация за сбора от сумите, изплатени за предходната година от Европейския
фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони (ЕЗФРСР) за всеки ползвател
на финансова помощ.
(3) Когато общият размер на одобрената
финансова помощ по ал. 1 или сумата по ал. 2,
т. 4 е по-малък от левовата равностойност на
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1250 евро, физическите лица се идентифицират
чрез код и не се публикува на електронната
страница на Разплащателната агенция собственото и фамилното им име.
(4) Информацията за ползвателя на финансовата помощ се публикува в съответствие с
Регламент (ЕС) № 1306/2013 и може да бъде
обработена от органите за финансов контрол
и от следствените органи на Европейския
съюз и на държавите членки с цел защита на
финансовите интереси на Съюза.
Чл. 31. (1) Ползвателят на финансова помощ се задължава от сключване на договора
за обществена поръчка до крайната дата за
изпълнение на договора да поставя на видно
място:
1. плакат с размер не по-малък от А3,
съдържащ информация за дейността, подпомагана от ЕЗФРСР – за договори с размер на
публичната финансова помощ от 10 000 евро
до 50 000 евро, включително;
2. табела, съдържаща информация за дейността, подпомагана от ЕЗФРСР – за договори
с размер на публичната финансова помощ
над 50 000 евро.
(2) Ползвателят на финансовата помощ се
задължава да публикува на собствена електронна страница, ако има такава, кратко описание на дейността, подпомагана от ЕЗФРСР,
като се подчертава финансовото подпомагане
от Европейския съюз.
(3) На публикацията на електронната страница, на плаката или табелата по ал. 1, т. 1
и 2 и по ал. 2 се поставя емблемата на Европейския съюз с пояснение за неговата роля,
националното знаме на Република България,
както и думите: „Европейският земеделски
фонд за развитие на селските райони: Европа
инвестира в селските райони.“
(4) Информацията по ал. 3 заема не помалко от 25 на сто от плаката, табелата или
електронната страница.
(5) Техническите изисквания към информацията във връзка с оповестяване на подпомагането на дейността от ЕЗФРСР се определят
съгласно приложение № ІІІ към чл. 13 от
Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 на
Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на
правила за прилагането на Регламент (ЕС)
№ 1305/2013 на Европейския парламент и на
Съвета относно подпомагане на развитието
на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
(ЕЗФРСР) (ОВ L, бр. 227 от 31 юли 2014 г.)
(Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014).
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Земеделски стопанин“ е стопанин по
смисъла на чл. 4, параграф 1, буква „а“ от
Регламент (ЕС) № 1307/2013.
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2. „Консултантски организации“ са доставчици на индивидуални консултантски услуги
във вид на консултантски пакети.
3. „Млад земеделски стопанин“ е лице по
смисъла на чл. 2, параграф 1, буква „н“ от
Регламент (ЕС) № 1305/2013.
4. „Предложение за иновативно решение“
е предложение, с което на получателя на
консултантската услуга с цел повишаване
на икономическа, социална и екологична
ефективност на стопанството му се предлага
да започне да прилага нов или значително
подобрен за неговото стопанство продукт
(стока или услуга), производствен процес,
маркетингов метод или организационен метод в бизнес практиките, организацията на
работното място или външни връзки.
5. „Стандартен производствен обем“ е
стойността на продукцията, която отговаря
на средната стойност за даден район за всеки
един земеделски продукт, измерена в евро.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 9а
от Закона за подпомагане на земеделските
производители.
§ 3. (1) До сключването на договори с избраните ползватели на финансова помощ по
проведена съгласно чл. 10 процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за
обществените поръчки Националната служба
за съвети в земеделието (НССЗ) е ползвател
на финансовата помощ и предоставя на земеделски стопани, кандидати по подмярка
6.1. „Стартова помощ за млади земеделски
стопани“ от ПРСР 2014 – 2020 г., консултантски пакет А2Б съгласно приложение № 2 и
приложение № 3.
(2) Съдържанието на консултантския пакет А2Б се разработва от НССЗ във форма
по образец съгласно приложение № 6 и се
представя за одобрение от министъра на земеделието и храните.
(3) Представеният консултантски пакет
по ал. 2 се разглежда от комисия, назначена
със заповед на министъра на земеделието и
храните.
(4) Комисията по ал. 3 може да изисква
от НССЗ допълнителна информация и данни.
Комисията приключва работа с протокол,
който представя на министъра на земеделието
и храните.
(5) След приключване на работата на комисията министърът на земеделието и храните
издава заповед, с която одобрява или отказва
да одобри консултантския пакет.
(6) Заповедта се съобщава и може да се
обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
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§ 4. (1) Националната служба за съвети в
земеделието предоставя консултантския пакет
по § 3 на юридически и физически лица и
еднолични търговци, които са регистрирани
като земеделски стопани съгласно чл. 7, ал. 1
от Закона за подпомагане на земеделските
производители и които имат минимален стандартен производствен обем на земеделското
стопанство не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро и не повече от левовата
равностойност на 16 000 евро.
(2) Земеделските стопани, кандидати да
получат консултантския пакет по § 3, подават
заявления до НССЗ.
(3) Към заявлението се прилагат:
1. документи, че заявителят е регистриран
като земеделски стопанин съгласно чл. 7, ал. 1
от Закона за подпомагане на земеделските
производители;
2. анкетните формуляри от анкетна карта/
анкетни карти на земеделския стопанин, издадени по реда на наредбата по § 4 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
подпомагане на земеделските производители
за създаване и поддържане на регистър на
земеделските стопани.
(4) Националната служба за съвети в земеделието предоставя консултантския пакет
по § 3 по правила, одобрени със заповед на
изпълнителния є директор.
(5) За всеки предоставен консултантски
пакет НССЗ се задължава да предоставя на
земеделските стопани по ал. 1 писмен доклад
по образец съгласно приложение № 7.
§ 5. (1) Националната служба за съвети
в земеделието подава заявка за плащане по
образец, утвърден от изпълнителния директор
на Разплащателната агенция и публикуван на
електронната страница на ДФЗ – РА. Заявката
за плащане се подава в съответната областна
дирекция на ДФЗ – РА по чл. 44 УПДФЗ по
седалището на НССЗ и към нея се прилагат:
1. копие от трудовия договор на изпълнителния директор на НССЗ;
2. оригинали на писмени доклади съгласно
приложение № 7;
3. нотариално заверено пълномощно на
представителя на НССЗ, в случай че заявката не се подава от изпълнителния директор;
4. документ, издаден от съответната банка,
за банковата сметка на НССЗ.
(2) Документите по ал. 1 се представят
в оригинал или заверено от изпълнителния
директор на НССЗ копие.
§ 6. (1) Заявката за плащане се подава
от изпълнителния директор на НССЗ или
упълномощено от него лице, което представя
нотариално заверено пълномощно.
(2) Заявката по ал. 1 се подава до четири
пъти годишно до 10-о число на месеца, следващ предходното тримесечие.
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§ 7. (1) Проверките по заявката за плащане
на НССЗ, изплащането на финансовата помощ
на НССЗ и осигуряването на публичност от
НССЗ се извършват по реда и при условията
на глава четвърта и глава пета от тази наредба.
(2) Размерът на финансовата помощ за
предоставянето на един консултантски пакет
по ал. 1 е левовата равностойност на 814 евро.
§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева
Приложение № 1
към чл. 6

Приоритетни области по приоритетите на
Съюза за развитие на селските райони по чл. 5
от Регламент (ЕС) № 1305/2013, по които допринася операция 2.1.1. „Консултантски услуги за
земеделски и горски стопани“:
2А Подобряване на икономическите резултати
на всички земеделски стопанства и улесняване
на преструктурирането и модернизирането на
стопанствата, особено с оглед на увеличаването
на пазарното участие и ориентация и на разнообразяването в селското стопанство.
2Б Улесняване на навлизането на земеделски
стопани с подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността
между поколенията.
3А Подобряване на конкурентоспособността
на първичните производители чрез по-добро
интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за качество,
които добавят стойност към селскостопанските
продукти, популяризиране на местните пазари и
къси вериги на доставки, групи производители
и организации и междубраншови организации.
3Б Подпомагане на превенцията и управлението на риска.
4А Възстановяване, опазване и укрепване на
биологичното разнообразие, включително в зони
по Натура 2000 и в зони с природни или други
специфични ограничения и земеделие с висока
природна стойност, както и на състоянието на
европейските ландшафти.
4Б Подобряване управлението на водите,
включително управлението на торовете и пестицидите.
4В Предотвратяване на ерозията на почвите
и подобряване на управлението им.
5А Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство.
5Б Повишаване на ефективността при пот
реблението на енергия в селското стопанство и
хранително-вкусовата промишленост.
5В Улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия,
на странични продукти, отпадъци и остатъци
и други нехранителни суровини за целите на
биоикономиката.
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5Г Намаляване на емисиите на парникови
газове и амоняк от селското стопанство.
5Д Стимулиране на съхранението и поглъщането на въглерода в сектора на селското и
горското стопанство.

Приложение № 2
към чл. 7, ал. 1
Кодиране на консултантските пакети за земеделски стопани:
1. А2А – Консултантски пакет по приоритетна
област 2А.
2. А2Б – Консултантски пакет по приоритетна
област 2Б.
3. А3А – Консултантски пакет по приоритетна
област 3А.
4. А3Б – Консултантски пакет по приоритетна
област 3Б.
5. А4А – Консултантски пакет по приоритетна
област 4А.
6. А4Б – Консултантски пакет по приоритетна
област 4Б.
7. А4В – Консултантски пакет по приоритетна
област 4В.
8. 5А – Консултантски пакет по приоритетна
област 5А.
9. А5БВ – Консултантски пакет по приоритетни области 5Б и 5В.
10. А5Г – Консултантски пакет по приоритетна област 5Г.

Приложение № 3
към чл. 7, ал. 2
1. Консултантски пакет А2А, в който се включват като база модули 1, 2, 3, 9 и допълнително
модули 4, 5, 6.
2. Консултантски пакет А 2Б, в който се
включва като база модул 7 и допълнително
модули 1, 2, 4, 5, 6.
3. Консултантски пакет А 3А, в който се
включва като база модул 9 и допълнително
модули 1, 2, 4, 5, 6.
4. Консултантск и пакет А 3Б, в който се
включва като база модул 10 и допълнително
модули 1, 2, 4, 5, 6.
5. Консултантск и пакет А4А, в който се
включват като база модули 1, 2, 8 и допълнително модули 4, 5, 6, 9.
6. Консултантск и пакет А4Б, в който се
включват като база модули 1, 2, 4, 5 и допълнително модули 6, 8, 9.
7. Консултантск и пакет А4В, в който се
включват като база модули 1, 2, 11 и допълнително модули 6, 8.
8. Консултантски пакет А 5А, в който се
включват като база модул 4 и допълнително
модули 1, 2, 3, 6.
9. Консултантски пакет А5БВ, в който се
включва като база модул 12 и допълнително
модули 3, 6.
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10. Консултантски пакет А5Г, в който се
включват като база модули 1, 2, 11, 8 и допълнително модули 3, 6, 12.

Приложение № 4
към чл. 8, ал. 2
Насоки за съдържанието на модулите:
1. В модул 1 – Оценка и съвети относно
задълженията на равнище стопанство, произтичащи от законоустановените изисквания за
управление и/или стандартите за добро земеделско и екологично състояние, по глава І на дял
VІ от Регламент (ЕС) № 1306/2013. Оценката и
съветите обхващат приложимите за съответното
стопанство правила за кръстосано съответствие
съгласно чл. 93 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.
Правилата за кръстосано съответствие се състоят от законоустановените изисквания към
управлението съгласно правото на Съюза и
стандартите за добро земеделско и екологично
състояние на земята, установени на национално
равнище, както са посочени в приложение II
на Регламент (EC) № 1306/2013, свързани със
следните области: а) околна среда, изменение на
климата и добро земеделско състояние на земята;
б) обществено здраве, здраве на животните и на
растенията; в) хуманно отношение към животните. Правните актове, посочени в приложение
II относно законоустановените изисквания към
управлението, се прилагат съобразно версията им
в сила, а директивите – така, както се прилагат
от държавите членки.
2. В модул 2 – Оценка и съвети, приложими
за съответното стопанство, относно селскостопански практики, от полза за климата и
околната среда по дял III, глава 3 от Регламент
(EC) № 1307/2013. Съветите са в съответствие
с националното законодателство за прилагане
на селскостопанските практики, благоприятни
за климата и за околната среда, и по-специално
съгласно условията на Наредба № 3 от 2015 г.
за условията и реда за прилагане на схемите за
директни плащания (ДВ, бр. 16 от 2015 г.).
3. В модул 3 – Оценка и съвети при избор на
нова за стопанството подходяща земеделска техника; съвети за разнообразяване на дейностит е
на стопанството; подкрепа за участие в мярка
9 „Създаване на групи и организации на производителите“ от ПРСР 2014 – 2020 г., включително
изготвяне на бизнес план за създаване на групи
или организации на производителите; подкрепа
за участие в подмярка 6.2. „Стартова помощ за
неземеделски дейности“ от ПРСР 2014 – 2020 г.,
включително разработване на бизнес план.
4. В модул 4 – Съвети за: увеличаване на
ефективността на потреблението на водата в
земеделието на ниво напоителна система или
напоително поле, включително въвеждане на
водоспестяващи и енергоспестяващи поливни
технологии, информация в областта на опазване
на водите съгласно приложение I от Регламент
(ЕС) № 1306/2013.
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5. В модул 5 – Съвети за приложимите за
съответното стопанство изисквания, определени
от националното законодателство за изпълнение
на чл. 55 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на
Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на
продукти за растителна защита и за отмяна на
директиви 97/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета
(ОВ L, бр. 309 от 24 ноември 2009 г.).
6. В модул 6 – Съвети за приложимите за
съответното стопанство стандарти за безопасност
на труда при работа със земеделска техника или
специално оборудване в областта на растителната
защита, както и общи съвети за стандарти за
безопасност в стопанството.
7. В модул 7 – Подкрепа за участие в подмярка
6.1. „Помощ при стартиране за млади земеделски
стопани“ от ПРСР 2014 – 2020 г., включително
разработването на бизнес и на заявление за кандидатстване; съвети по време на изпълнение на
бизнес плана; консултиране на младия земеделски
стопанин за кандидатстване по други мерки от
ПРСР 2014 – 2020 г.
8. В модул 8 – Предоставяне на информация
и съвети с предлагане на решения на равнище
стопанство в областта на биологичното разнообразие съгласно приложение I от Регламент
(ЕС) № 1306/2013; съвети за избор на подходящи дейности за условията на стопанството,
подготовка на заявления и съвети по време на
изпълнение на поети ангажименти по мярка 10
„Агроекология и климат“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
9. В модул 9 – Съвети за: разработването на
къси вериги на доставки, включително местното
преработване и предоставяне на пазара; биологично земеделие, включително подготовка на
заявление за кандидатстване и съвети по време
на изпълнение на ангажиментите по мярка 11
„Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г.;
въпроси, свързани със здравните аспекти на
животновъдството.
10. В модул 10 – Съвети и предоставяне на
информация за основни рискове в земеделието,
методите за превенция, включително управление на риска.
11. В модул 11 – Съвети за: въвеждане на
противоерозионни практики съобразно почвените
условия и отглежданите култури в стопанството; избор на подходяща земеделска техника за
прилагане на противоерозионни практики; избор
на противоерозионни параметри на поливните
техники и технологии за предотвратяване на
иригационната ерозия.
12. В модул 12 – Съвети за: използване енергоефективни техники и технологии на производство
и методи за намаляване на разходите на енергия
в селското стопанство; избор на енергоефективна
земеделска техника и технологии за обработка
на почвата и за прибиране на реколтата; използване на технологии, техники и съоръжения за
подобряване на съхранението и прилагането на
оборски тор и въвеждане на нисковъглеродни
практики за преработка на оборски тор.
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Приложение № 5
към чл. 18, ал. 2
Образец на писмен доклад
ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕН КОНСУЛТАНТСКИ ПАКЕТ ............
(Попълва се код на консултантски пакет съгласно приложение 2)
Дата на връчване на доклада: …………….......…..
Номер на доклада: ……………........…..
(Всяка страница от попълнения доклад се подписва от получателя на консултантския пакет и от ръководителя на консултантската организация (или определено със заповед от него лице)
Земеделски стопанин

(Попълва се името на физическото лице или наименованието на юридическото лице, получател на консултантския пакет)

ЕГН (за земеделски стопанин – физически лица) / ЕИК (за земеделски стопани – юридически лица)
Консултантска организация

(Попълва се наименованието на консултантската организация, предоставила консултантския пакет)

Адрес на управление на земеделския
стопанин (постоянен адрес на физическите лица)

Тел.:

Адрес на управление на консултантската организация
и № на договора
за обществена поръчка

Тел.:

Място/места на провеждане на консултациите:
Посочват се адресите на посещение/я на стопанството:
…………………………………………………………………………..............................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Договор за предоставяне
на консултантски пакет
между консултантската
организация и земеделския стопанин
№ …………….........................
дата ………………...................

Дати на посещението/ята: ………………………………………
Посочват се адресите на посещение/я на офиса/ите на консултантската организация
…………………………………………………………………………..............................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Начална дата за предоставяне на
консултантския пакет:

Крайна дата на предоставяне на консултантския пакет:

Срок за изпълнение на
договора:
………………………….................
Консултант/и:
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………….
(Попълват се имената на
лицата от консултантския екип, предоставили
съвети и консултации)

Изпълнени дейности по консултантския пакет:
Базови модули
Модул…

Кратко описание на вида на предоставените съвети и консултации в рамките на съдържанието по договора за обществена поръчка
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………......................

o

Модул…

Кратко описание на вида на предоставените съвети и консултации в рамките на съдържанието по договора за обществена поръчка
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….................

o
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Модул…

Кратко описание на вида на предоставените съвети и консултации в рамките на съдържанието по договора за обществена поръчка
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….................

o

Модул…

Кратко описание на вида на предоставените съвети и консултации в рамките на съдържанието по договора за обществена поръчка
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….................

o

Допълнителни модули
Модул…

Кратко описание на вида на предоставените съвети и консултации в рамките на съдържанието по договора за обществена поръчка
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….................

o

Модул…

Кратко описание на вида на предоставените съвети и консултации в рамките на съдържанието по договора за обществена поръчка
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….................

o

Модул…

Кратко описание на вида на предоставените съвети и консултации в рамките на съдържанието по договора за обществена поръчка
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….................

o

Модул…

Кратко описание на вида на предоставените съвети и консултации в рамките на съдържанието по договора за обществена поръчка
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….................

o

Модул…

Кратко описание на вида на предоставените съвети и консултации в рамките на съдържанието по договора за обществена поръчка
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….................

o

Събрана информация:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Анализи и оценка
...............................................................................................................................................................
Препоръки във връзка с горната оценка и анализ на стопанството
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Предложения за иновативни решения в резултат на оценка и анализ на конкретните нужди
на стопанството
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Списък с използваните нормативни актове във връзка с предоставените консултации:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
МНЕНИЕ НА ПОЛУЧАТЕЛЯ НА КОНСУЛТАНТСКИЯ ПАКЕТ
Препоръките и предложенията за иновативни решения са приложими в стопанството:


Да



Не



Частично приложими

Посочват се основните ползи и подобрения, до които ще
доведат препоръките и предложенията за иновативни
решения:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….......

Посочват се основните причини и проблеми, които
възпрепятстват изпълнението на препоръките и
предложенията за иновативни решения:
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………............

Получател на консултантския пакет:
……………………………………………

Ръководител на консултантската организация
(или определено със заповед от него лице):
………………………………………

(име, позиция и подпис)

(име, позиция, подпис и печат)

С Т Р.

34

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 37

Приложение № 6
към § 3, ал. 2
Образец на формата за представяне на разработен консултантски пакет А2Б
Консултантска организация

Национална служба за съвети в земеделието

Адрес на управление на
консултантската организация

Тел.:

Ръководител на организацията

Съдържание на пакета
Описание на начина на определяне на лицата, на които ще се предоставя пакетът: …………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Базов модул

Модул 7

Съдържание на модула, в т.ч. приложимата нормативна база
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Индикативен брой работни часове, необходими за предоставяне на модула:
…………………………………………………………………………...........................................................

Допълнителни модули

Модул 1

Съдържание на модула, в т.ч. приложимата нормативна база
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Индикативен брой работни часове, необходими за предоставяне на модула:
…………………………………………………………………………...........................................................

Модул 2

Съдържание на модула, в т.ч. приложимата нормативна база
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Индикативен брой работни часове, необходими за предоставяне на модула:
…………………………………………………………………………...........................................................

Модул 4

Съдържание на модула, в т.ч. приложимата нормативна база
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Индикативен брой работни часове, необходими за предоставяне на модула:
…………………………………………………………………………...........................................................

Модул 5

Съдържание на модула, в т.ч. приложимата нормативна база
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Индикативен брой работни часове, необходими за предоставяне на модула:
…………………………………………………………………………..........................................................

Модул 6

Съдържание на модула, в т.ч. приложимата нормативна база
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Индикативен брой работни часове, необходими за предоставяне на модула:
…………………………………………………………………………..........................................................

Описание на дейностите за предоставяне на консултантския пакет
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………................................................................................................................................................
Брой планирани посещения за предоставяне на консултантския пакет
……………………………………………................................................................................................................................................
Очаквани ползи и подобрения за стопанството след предоставяне на консултантския пакет
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………................................................................................................................................................
Подпис и печат:
Изпълнителен директор на НССЗ
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Приложение № 7
към § 4, ал. 5
Образец на писмен доклад
ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕН КОНСУЛТАНТСКИ ПАКЕТ А2Б
Дата на връчване на доклада: …………….......…..
Номер на доклада: ……………........…..
(Всяка страница от попълнения доклад се подписва от получателя на консултантския пакет и от изпълнителния директор на НССЗ (или определено със заповед от него лице)

Земеделски стопанин

(Попълва се името на физическото лице или наименованието на юридическото лице, получател на консултантския пакет)

ЕГН (за земеделски стопанин – физически лица) / ЕИК (за земеделски стопани – юридически лица)
Консултантска организация

Национална служба за съвети в земеделието

Адрес на управление
на земеделския стопанин
(постоянен
адрес на физическите лица)

Тел.:

Адрес на Централното управление на
НССЗ

Тел.:

Място/места на провеждане на консултациите:
Посочват се адресите на посещение/я на стопанството:
………………………………………………………………………………………………………….................................................................................
………………………………………………………………………………………………………….................................................................................
Дати на посещението/ята: …………………………………………………………………………………………………………................................
Посочват се адресите на посещение/я на офиса/ите на НССЗ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Начална дата за предоставяне на Крайна дата на предоставяне на консул- Консултант/и:
консултантския пакет:
тантския пакет:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
(Попълват се имената на
експертите от НССЗ, предоставили съвети и консултации)

Изпълнени дейности по консултантския пакет:
Базов модул

Модул 7

Кратко описание на вида на предоставените съвети и консултации в рамките на одобреното съдържание със заповед № ………
………………….............................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………

o

...........…………………………………………………………………………………………………
Допълнителни модули
Кратко описание на вида на предоставените съвети и консултации в рамките на одобреното съдържание със заповед № ………
Модул 1

…………………………..………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….......................................................................

o
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Кратко описание на вида на предоставените съвети и консултации в рамките на одобреното съдържание със заповед № ………
…………………………..………………………………………………………………………………

Модул 2

o

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….......................................................................
Кратко описание на вида на предоставените съвети и консултации в рамките на одобреното съдържание със заповед № ………
…………………………..………………………………………………………………………………

Модул 4

o

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….......................................................................
Кратко описание на вида на предоставените съвети и консултации в рамките на одобреното съдържание със заповед № ………
…………………………..………………………………………………………………………………

Модул 5

o

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….......................................................................
Кратко описание на вида на предоставените съвети и консултации в рамките на одобреното съдържание със заповед № ………
…………………………..………………………………………………………………………………

Модул 6

o

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….......................................................................
Събрана информация:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Анализи и оценка
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Препоръки във връзка с горната оценка и анализ на стопанството
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Предложения за иновативни решения в резултат на оценка и анализ на конкретните нужди на
стопанството
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Списък с използваните нормативни актове във връзка с предоставените консултации:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

МНЕНИЕ НА ПОЛУЧАТЕЛЯ НА КОНСУЛТАНТСКИЯ ПАКЕТ
Препоръките и предложенията за иновативни решения са приложими в стопанството:


Да



Не



Частично приложими

Посочват се основните ползи и подобрения, до които ще
доведат препоръките и предложенията за иновативни
решения:
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….......

Посочват се основните причини и проблеми, които
възпрепятстват изпълнението на препоръките и
предложенията за иновативни решения:
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………............

Получател на консултантския пакет:
……………………………………………

Изпълнителен директор на НССЗ
(или определено със заповед от него лице):
………………………………………

(име, позиция и подпис)

(име, позиция, подпис и печат)
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТУРИЗМА
НАРЕДБА № 1
от 29 април 2015 г.

за изискванията към туристическите хижи,
туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене и реда за определяне на
категория, отказ, прекратяване и понижаване
на определената им категория
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат условията
и редът за определяне на категорията, отказът
за определяне на категория, прекратяването
и понижаването на определената категория
на т у ристическ ите хи ж и, т у ристическ ите
учебни центрове, туристическите спални и
прилежащите към тях заведения за хранене
(туристически столови, туристически бюфети
и туристически столови със сервитьорско
обслужване) – туристически обекти по чл. 3,
ал. 2, т. 3 от Закона за туризма, наричани понататък общо „туристически обекти“.
(2) С наредбата се определят и минималните задължителни изисквания за изграждане,
обзавеж дане и оборудване, обслужване и
предлагани услуги за съответните категории
за всеки вид обект.
(3) На категоризиране по наредбата подлежат туристическите обекти по ал. 1 независимо
от вида на тяхната собственост и начина на
управлението им.
(4) Според периода на експлоатация туристическите обекти по ал. 1 могат да бъдат:
1. целогодишни – в експлоатаци я през
цялата година;
2. сезонни – в експлоатация само през
определен период от годината.
Чл. 2. (1) Категорията на туристическите
обекти се определя по предложение на Експертната комисия по категоризация и сертификация на туристическите обекти (ЕККСТО)
по чл. 9, ал. 5 от Закона за туризма.
(2) Туристическите обекти се категоризират
в категориите, посочени в чл. 125 и 126 от
Закона за туризма.
(3) Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице със заповед:
1. открива процедурата и издава временно
удостоверение за открита процедура по категоризиране по чл. 6, ал. 1;
2. определя вида и категорията на туристическите обекти или отказва определянето
им по чл. 9;
3. понижава категорията на туристическите
обекти по чл. 16;
4. прекратява категорията на туристическите обекти по чл. 17.
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Чл. 3. (1) Категорията на туристическите
обекти се определя на базата на съответствие
с минималните задължителни изисквания
за изграждане, обзавеждане и оборудване,
обслужване и предлагани услуги на:
1. туристическите хижи, туристическите
учебни центрове и туристическите спални
съгласно приложение № 1;
2. заведенията за хранене, прилежащи към
ту ристически хижи, ту ристически у чебни
центрове и туристически спални, съгласно
приложение № 2.
(2) Съответствието или надвишаването
на определени задължителни изисквания не
може да компенсира несъответствието с други
задължителни изисквания.
(3) В категоризираните туристически обекти
могат да се предоставят и по-благоприятни
условия и услуги от предвидените за съответната категория.
Г л а в а

в т о р а

ОПРЕДЕЛЯНЕ К АТЕГОРИЯТА НА
ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ
Чл. 4. За категоризиране на туристически
обект може да кандидатства лице, което отговаря на изискванията по чл. 113, ал. 1, т. 1
и 2 от Закона за туризма.
Чл. 5. (1) Лицето, което ще извършва или
извършва хотелиерство или ресторантьорство,
или упълномощено от него лице подава заявление за категоризиране на туристически обект
до министъра на туризма. Заявлението е по
образец съгласно приложение № 3 или № 4.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилага
попълнен съответният формуляр съгласно
приложение № 5 или № 6, както и останалите документи по чл. 129, ал. 3 от Закона
за туризма.
Чл. 6. (1) Експертната комисия по категоризация и сертификация на туристическите
обекти разглеж да заявлението по чл. 5 и
приложените към него документи в срока
и по реда, определени в чл. 130, ал. 1 от
Закона за туризма, и след като констатира,
че представените документи съответстват на
изискванията по чл. 5, се произнася по тях
с мотивирано предложение до министъра на
туризма да открие процедурата по категоризиране на туристическия обект и да издаде
временно удостоверение за откритата процедура по категоризиране.
(2) Временното удостоверение по ал. 1 е
със срок на валидност 6 месеца с изключение
на случаите по чл. 131 от Закона за туризма.
(3) Временното удостоверение по ал. 1 се
изпраща до заявителя на посочен от него адрес
в 14-дневен срок от издаването на заповедта за
откриване на процедурата по категоризиране.
(4) Временното удостоверение по ал. 1
се поставя на видно място в туристическия
обект. В него са вписани следните данни:
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1. пореден номер;
2. вид и наименование на обекта;
3. местонахождение на обекта;
4. собственик на обекта или лице, управляващо обекта – наименование, седалище,
единен идентификационен код;
5. лице, извършващо дейност в обекта – наименование, седалище, единен идентификационен код;
6. срок на валидност;
7. номер и дата на протокола от заседанието на ЕККСТО, съдържащ предложение за
откриване на процедурата;
8. номер и дата на заповедта за издаването му;
9. подпис на министъра на туризма или
на оправомощено от него длъжностно лице
и печат.
Чл. 7. (1) В случай на констатирана непълнота или нередовност в представените
документи уведомяването на заявителя за
тяхното отстраняване се извършва по реда
и в сроковете на чл. 130, ал. 2 от Закона за
туризма.
(2) При отстраняване на непълнотите или
нередовностите в сроковете по ал. 1 процедурата за определяне на категорията на обекта
продължава по реда на чл. 8.
(3) При неотстраняване на непълнотите и/
или нередовностите в указания срок по ал. 1
министърът на туризма със заповед мотивирано отказва определяне на вид и категория
на обекта.
(4) Открита процедура по категоризиране
на туристически обект може да се прекрати
по писмено искане на заявителя.
Чл. 8. (1) Експертната комисия по категоризация и сертификация на туристическите
обекти с мнозинство две трети от състава є,
присъстващ на заседанието, взема решение
за създаване на експертни работни групи за
проверка на място на туристическите обекти
за изпълнение на минималните задължителни
изисквания към съответния туристически
обект, посочени в приложения № 1 и № 2,
съобразно заявената категория.
(2) В експертните работни групи по ал. 1
се включват експерти, посочени от управителния съвет на Българския туристически
съюз и одобрени от министъра на туризма.
(3) Експертните работни групи по ал. 1 се
състоят от председател и членове, в състав
най-малко 3 души. За проверката се съставя
констативен протокол, който съдържа предложение за определяне или за отказ за определяне
на вид и категория на туристическия обект.
(4) Освен предложението по ал. 3 констативният протокол съдържа:
1. имената на съставителя;
2. датата и мястото на извършената проверка;
3. правното основание за съставянето му;
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4. описание на съответствията и несъответствията с изискванията за съответната
категория;
5. предписания и срок за отстраняване
на констатираните несъответствия, ако има
такива;
6. наименованието и седалището на заявителя или на упълномощено от него лице;
7. обяснения и/или възражения на заявителя или на упълномощено от него лице;
8. имената и подписите на членовете на
експертната работна група;
9. имената и подписите на заявителя или
на упълномощено от него лице, а при отказ
от негова страна – на един свидетел.
(5) При констатиране на несъответствия с
минималните задължителни изисквания по
приложение № 1 или № 2 експертните работни
групи дават задължителни предписания за
отстраняването им, като срокът за тяхното
изпълнение не може да надвишава 45 дни.
(6) Обясненията и/или възраженията на
заявителя по констативния протокол по ал. 3
се отразяват при подписването му на място
след приключване на проверката или се отправят писмено до ЕККСТО в 3-дневен срок
от извършване на проверката.
(7) Председателите на експертните работни групи в 7-дневен срок от извършване на
проверката на място въз основа на констативния протокол изготвят доклад до ЕККСТО,
който съдържа предложение за определяне
на категория или за отказ за определяне на
категория на туристически обект.
Чл. 9. Процедурата по категоризиране приключва със заповед за определяне на вид и
категория на обекта или със заповед за отказ
за определяне на категория съгласно чл. 130,
ал. 7 от Закона за туризма.
Чл. 10. (1) Категорията на туристическите
обекти е със срок 5 години.
(2) Подновяването на категорията се извършва в срока и по реда на чл. 133, ал. 4, 5,
6, 7 и 8 от Закона за туризма.
Чл. 11. (1) На категоризираните туристически обекти се издава категорийна символика
в 14-дневен срок от датата на заповедта по
чл. 10. Категорийната символика включва
удостоверение и табела.
(2) Категорийната символика е унифицирана и се издава по образец, утвърден от
министъра на туризма.
(3) В удостоверението по ал. 1 се вписват
следните данни:
1. пореден номер;
2. вид и наименование на обекта;
3. категория на обекта;
4. капацитет на обекта (за заведения за
хранене, прилежащи към т у ристическите
хижи, ту ристическите у чебни центрове и
туристическите спални – брой места (на закрито и открито);
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5. местонахождение на обекта;
6. собственик на обекта или лице, управляващо обекта – наименование, адрес, единен
идентификационен код;
7. лице, извършващо дейност в обекта – наименование, седалище и единен идентификационен код, ако има такъв;
8. номер и дата на заповедта за определяне
на вид и категория;
9. подпис на министъра на туризма или
на оправомощено от него длъжностно лице
и печат.
(4) Табелата по ал. 1 съдържа информация за:
1. вида на туристическия обект – на български и на английски език;
2. определената категория на туристическия обект.
(5) Удостоверението и табелата по ал. 1 се
поставят на видно място в обекта.
(6) Получаването на категорийната символика се извършва по реда на чл. 132, ал. 3
от Закона за туризма.
Чл. 12. Дубликат на удостоверение за категория се издава при условията и по реда на
чл. 145 от Закона за туризма.
Чл. 13. При захабяване на табелата по
чл. 11, ал. 1 съответният хотелиер или ресторантьор може да заяви изработката на нова
табела, за което заплаща такса съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма.
Чл. 14. (1) Министърът на ту ризма по
предложение на ЕККСТО издава заповед за
отказ за определяне на категория, когато:
1. не се отстранят нередовностите по заявлението и приложените към него документи в
срока по чл. 130, ал. 2 от Закона за туризма;
2. не са изпълнени минималните задължителни изисквания за вид и категория на
туристическия обект, определени в приложение № 1 или № 2, за които не се допускат
предписания;
3. е налице обективна невъзможност експертната работна група да извърши проверка
на място в обекта по вина на проверяваното
лице;
4. при открита процедура за категоризиране се констатира промяна на лицето, което
извършва или ще извършва хотелиерство или
ресторантьорство, или наличие на някое от
обстоятелствата по чл. 137, ал. 1, т. 7 и 8 от
Закона за туризма;
5. при открита процедура за категоризиране се констатира, че лицето не отговаря на
изискванията по чл. 113, ал. 1, т. 2 от Закона
за туризма.
(2) Министърът на туризма по предложение
на ЕККСТО определя със заповед категория,
различна от заявената, при неизпълнение
на минималните задължителни изисквания,
съответстващи на заявената категория, определени в приложение № 1 или № 2.
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(3) Заповедта по ал. 1 и 2 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 15. Уведомяването на заявителя за
сроковете по чл. 130, ал. 1 от Закона за туризма и за заповедите по чл. 14, ал. 1 и 2 и
по чл. 16, ал. 1 се извършва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Г л а в а

т р е т а

ПОНИЖ АВАНЕ. ПРЕКРАТЯВАНЕ. ПРОМЯНА НА К АТЕГОРИЯТА
Чл. 16. Категорията на туристическите
обекти се понижава със заповед на министъра
на туризма в случаите и по реда, посочени в
чл. 135 от Закона за туризма.
Чл. 17. Категорията на туристическите
обекти се прекратява със заповед на министъра
на туризма в случаите и по реда, посочени в
чл. 137 от Закона за туризма.
Чл. 18. Лицето, което извършва хотелиерство или ресторантьорство в категоризиран
туристически обект, или упълномощено от
него лице може да подаде до министъра на
туризма заявление за промяна на категорията
на туристическия обект в по-висока или в пониска от определената му по реда на чл. 134
от Закона за туризма.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ВПИСВАНЕ В НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР НА К АТЕГОРИЗИРАНИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ И НА
ЛИЦАТА, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТ В ТЯХ
Чл. 19. (1) За категоризираните туристически обекти и лицата, които извършват
дейност в тях, се вписват в Националния
туристически регистър данните по чл. 166,
ал. 1, т. 2 от Закона за туризма.
(2) Вписванията в регистъра се извършват
по реда на чл. 168 от Закона за туризма.
(3) Лицата, за които е настъпила промяна в
обстоятелствата, вписани в регистъра по ал. 1,
подават до министъра на туризма заявление по
образец за промяна в обстоятелствата съгласно
приложението по чл. 4, ал. 3 от наредбата по
чл. 165, ал. 2 от Закона за туризма в срок до
един месец от настъпването є.
(4) Към заявлението по ал. 3 се прилага
копие на документа, удостоверяващ промяната, и на документ за платена такса съгласно
тарифата по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма.
Чл. 20. (1) При промяна на лицето, извършващо дейност в категоризиран обект,
новото лице в 30-дневен срок от промяната
подава заявление по образец до министъра
на туризма за отразяване на промяната във
вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър съгласно приложението
по чл. 4, ал. 3 от наредбата по чл. 165, ал. 2
от Закона за туризма.
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(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат
следните документи:
1. копия на документи, удостоверяващи, че
лицето има право по силата на друг закон да
извършва стопанска дейност, включително по
законодателството на друга държава – членка
на Европейския съюз, в случаите, когато това
е приложимо;
2. декларация, че лицето не е в ликвидация – за лицата, които не са търговци;
3. формуляр по образец за определяне на
категорията съгласно приложение № 5 или № 6;
4. копия на документите за собственост
на обекта или удостоверение от публичния
регистър на спортните обекти и обектите за
социален туризъм по чл. 48а от Закона за
физическото възпитание и спорта;
5. копие на договор за наем или друг договор, от който е видно, че са налице условия
лицето да извършва съответната туристическа
дейност в обекта;
6. изрично пълномощно в оригинал, когато
заявлението се подава от пълномощник;
7. документ за платена такса за вписване
на настъпили промени в обстоятелствата
съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от Закона
за туризма.
(3) В случай на промяна на собственика
на категоризиран туристически обект, при
която няма промяна на лицето, което извършва дейност в обекта, лицето, придобило
собствеността, подава заявлението по ал. 1
до министъра на туризма, към което прилага копие от акта за собственост и документ
за платена такса за вписване на настъпили
промени в обстоятелствата съгласно тарифата
по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма.
(4) В случаите по ал. 1 и 3 определената
категория на туристическия обект се запазва.
(5) Определената категория се запазва и при
промяна на наименованието на туристическия
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обект, в случай че не е настъпила промяна
във вида на обекта, както и при промяна в
капацитета на туристическия обект, когато
промяната не е настъпила вследствие на реконструкция, основен ремонт или преустройство
на туристическия обект по смисъла на Закона
за устройство на територията.
(6) Промяната в ал. 5 се заявява и отразява
по реда на чл. 19, ал. 3 и 4.
(7) Таксата за отразяване на настъпила
промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър, се събира по
реда на тарифата за таксите по чл. 69, ал. 3 от
Закона за туризма и не зависи от издаването
или не на удостоверението за отразяване на
променените обстоятелства.
(8) Удостоверението по ал. 7 се предоставя
само при връщане на първоначално издаденото. В случай че първоначално издаденото
удостоверение е изгубено или унищожено,
за явител ят прилага писмена дек лараци я,
удостоверяваща този факт.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредба № 1 от 2007 г. за категоризиране на туристическите хижи и прилежащите
към тях заведения за хранене (ДВ, бр. 53 от
2007 г.) се отменя.
§ 2. В случаите, когато към датата на влизане в сила на наредбата има открита процедура
по категоризиране на туристическите хижи и
на прилежащите към тях заведения за хранене,
процедурата и определянето на категорията
се довършват по реда на тази наредба.
§ 3. Наредбата се издава на основание
чл. 122, ал. 4 от Закона за туризма.
§ 4. Указания по прилагане на наредбата
дава министърът на туризма.
Министър:
Николина Ангелкова
Приложение № 1
към чл. 3, ал. 1, т. 1

Минимални задължителни изисквания за изграждане, обзавеждане и оборудване, обслужване
и предлагани услуги в туристическите хижи, туристическите спални и туристическите учебни
центрове

№

Изисквания

1

2

I.
II.
III.
1.

Фасада с ненарушена цялост
Вход с поддържано и осветено входно пространство
Рецепция
Рецепционен кът с информационно табло

Категория
Категория
„Един еделвайс“
„Два еделвайса“
тур.
тур.
тур.
тур.
тур.
хижа
спалня хижа спалня учебен
център

Категория
„Три еделвайса“
тур.
тур.
тур.
хижа спалня учебен
център

3

4

5

6

7

8

9

10

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

не

не

не

да

да

да

да

да
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3

4

5

6

7

8

9

10

2.

Ключарник

не

не

не

да

да

да

да

да

3.

План за разположение и
номерация на стаите*

не

не

не

да

да

да

да

да

4.

Обща аптечка*

да

да

да

да

да

да

да

да

5.

Ценоразпис за цената на
нощувката и на други туристически услуги*

да

да

да

да

да

да

да

да

IV.

Стаи

1.

Легло с дюшек

да

да

да

да

да

не

не

не

2.

Легло с матрак

не

не

не

не

не

да

да

да

3.

Брой легла

3.1.

Пр ед и м но о бщ и спа л н и
помещения и стаи с над
4 легла
Заб.: За категория „Един
еделвайс“ се допуска наличие на двуетажни легла
в общите спални и по изключение и нарове

да

да

да

да

да

не

не

не

3.2.

До 4 легла

не

не

не

не

не

да

да

да

3.3.

Пердета или щори

не

не

да

да

да

да

да

да

3.4.

Багажник*

не

не

не

не

да

да

да

да

3.5.

Масичка*

не

не

да

да

да

да

да

да

3.6.

Стол или табуретка*
Заб.: За помещенията с над
4 легла изискването е за
всеки 4 легла

да

да

да

да

да

да

да

да

3.7.

Закачалка за връхни дрехи*

да

да

да

да

да

да

да

да

3.8.

Га р д е р о б с ъ с з а к а ч а л ки – по 1 брой на легло

не

не

не

не

не

да

да

да

3.9.

Кошче от негорим материал*

да

да

да

да

да

да

да

да

3.10.

Огледало*

да

да

да

да

да

да

да

да

3.11.

Постелъчен инвентар в съответствие с размера и броя
на леглата

да

да

да

да

да

да

да

да

3.11.1. Възглавници с калъфи

да

да

да

да

да

да

да

да

3.11.2. Завивка

да

да

да

да

да

да

да

да

3.11.3. Горен и долен чаршаф

да

да

да

да

да

да

да

да

V.

Санитарен възел

1.1.

Външен санитарен възел с
влагоустойчиво осветително тяло, естествена вентилация

да

да

не

не

не

не

не

не

1.2.

Умивалня – външна (вът
реш на), пос та вк а за т о а лет ни п рина д леж ност и,
огледало, закачалка

да

да

не

не

не

не

не

не

2.1.

Общо помещение на етажа
с отделни тоалетни клетки,
умивалници и душ

не

не

да

да

да

не

не

не
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2.2.

Баня вътрешна с душ с топла и студена вода, умивалня вътрешна, поставка за
тоалетни принадлежности,
огледало, закачалка

не

не

да

да

да

не

не

не

2.3.

Санитарен възел във всяка ста я, тоалетна чини я
и че т к а з а поч ис т в а не,
в л а г оу с т ой ч и в о о с в е т ит е л н о т я л о, м е х а н и ч н а
вентилация, душ с топла
и ст удена вода, мивка с
топла и студена вода със
стенно огледало, поставка
за тоалетни принадлежности, закачалка, държател за
тоалетна хартия, хавлиени
кърпи – 2 бр.

не

не

не

не

не

да

да

да

VI.

Туристическа столова и кухня, в т.ч. и за самостоятелно
ползване и обслужване

1.

Маси за хранене
със столове

да

да

да

да

да

да

да

да

2.

Шкаф

да

да

да

да

да

да

да

да

3.

Мивка

да

да

да

да

да

да

да

да

4.

Печка (котлон)

да

да

да

да

да

да

да

да

5.

Съдове за п риг о т вяне и
консу миране на х рана и
напитки

не

не

не

не

не

да

да

да

VII.

Помещение с телевизор и
забавни игри*

не

не

да

да

да

да

да

да

VIII.

Спортно-учебен блок

1.

Учебни и/или спортни зали,
с подходящи мебелировка
и съоръжения за обучения/
семинари и други

не

не

не

не

да

не

не

да

2.

Методически кабинети

не

не

не

не

да

не

не

да

3.

Спортни площадки/терени,
подходящо обозначени за
обучение и тренировки

не

не

не

не

да

не

не

да

4.

Библиотека

не

не

не

не

да

не

не

да

IХ.

Ежедневно почистване и
дезинфекциране на стаите,
санитарните възли и общите помещения

да

да

да

да

да

да

да

да

Х.

Даване на информация за:*
– природните, културните
и историческите забележителности;
– т у рист и ческата марк ировка;
– продължителността
на преходите до съседни
туристически обекти;
– необходимата екипировка
за излизане в планината;
– правилата и ограниченията за поведение в планината
или защитената територия

да

да

да

да

да

да

да

да
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ХI.

Карти на района, брошури
и други*

не

не

не

не

не

да

да

да

XII.

Спортно-туристически услуги* (при наличие на съответна инфраструктура)

да

да

да

да

да

да

да

да

XIII.

О с и г у р я в а не н а и нф о р мацията по чл. 3а от Наредбата за осъществяване
правото на достъп до медицинска помощ (ДВ, бр. 45
от 2006 г.)

да

да

да

да

да

да

да

да

XIV.

Предоставяне на
вещи под наем за развлечения и спорт

не

не

не

не

не

да

да

да

Общи забележки
1. Да се осигурява отопление и достатъчно вода (за готвене и измиване) в туристическия обект.
2. Да се поддържат в техническа изправност всички уреди, съоръжения и средства за комуникация.
3. Всички подове, стени, тавани, всички елементи от обзавеждането и оборудването следва да
бъдат изправни, с ненарушена цялост и без следи от замърсяване и захабяване.
4. Със символа „*“ са отбелязани изискванията, за които се допускат предписания.
Специфични забележки за обектите, стопанисвани и управлявани от Сдружение „Български туристически съюз“ (БТС)
1. До (над) главния вход на сградата да има фирмена табела, включваща следните елементи:
наименованието „Български туристически съюз“;
емблемата на БТС;
наименованието на туристическото дружество, стопанисващо туристическия обект;
вид, наименование и надморска височина на туристическия обект.
2. В обекта да има печат, включващ следните елементи:
емблемата на БТС;
наименованието на туристическото дружество, стопанисващо обекта;
вид и наименование на туристическия обект.
3. Да има на видно за туристите място правилник за вътрешния ред в туристическите хижи на БТС.
4. Да има на видно за туристите място ценоразпис за нощувките, в т. ч. обявените отстъпки за
членове на Българския туристически съюз, както и цените на другите услуги.
5. Туристите да се настаняват по реда, определен с Правилника за вътрешния ред в туристичес
ките хижи на БТС.
6. Туристическата маркировка в прилежащия район да се поддържа съгласно Правилника за маркировката на туристическите пътища в Република България.

Приложение № 2
към чл. 3, ал. 1, т. 2
Минимални задължителни изисквания към заведенията за хранене, прилежащи към туристическите хижи, туристическите спални и туристическите учебни центрове

№

Изисквания

1

2

Категория

Категория

Категория

„Един еделвайс“

„Два еделвайса“

„Три еделвайса“

тур.
столова

тур.
бюфет

тур.
столова

тур.
бюфет

тур. столова
със серв. обслужване

тур. столова
със серв. обслужване

3

4

5

6

7

8

1.

Площ на едно място
за сядане:

1.1.

1.1 кв. м

да

да

не

не

не

не

1.2.

1.2 кв. м

не

не

да

да

да

не

1.3.

1.4 кв. м

не

не

не

не

не

да

2.

Фоайе

не

не

не

не

не

да
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Декоративна растителност и художествена украса*

не

не

не

не

не

да

1 (за
мъже
и за
жени)

1 (за
мъже
и за
жени)

1 (за
мъже
и за
жени)

1 (за
мъже
и за
жени)

1 (за
мъже
и за
жени)

1 тоалетна
клетка за
мъже и
1 тоалетна
клетка за жени

3.

Тоалетна клетка

3.1.

Тоалетна чиния (клекало) с промивно устройство

да

да

да

да

не

не

3.2.

Фаянсови плочки на
височина на вратата
и под, с лесно за миене покритие

не

не

не

не

да

да

3.3.

Мивка

да

да

да

да

не

не

3.4.

Преддверие с огледало и мивка с топла
и студена вода, сапун, сешоар за ръце/
книжни салфетки

не

не

не

не

да

да

3.5.

Във всяка тоалетна
клетка

не

не

не

не

да

да

3.5.1.

Врата с брава информатор и закачалка*

не

не

не

не

да

да

То а ле т н а ч и н и я с
3.5.2. п р о м и вн о ус т р о йство и четка

не

не

не

не

да

да

То а л е т н а х а р т и я ,
3.5.3. държател за тоалетна
хартия, дезодорант*

не

не

да

да

да

да

3.5.4.

Всмукателна вентилация

не

не

не

не

да

да

5.

Салон:

5.1.

Закачалка

не

не

да

да

да

да

5.2.

По д о в а н а с т и л к а ,
стени, таван – хиги
енични и лесни за
поддържане

да

да

да

да

да

да

5.3.

Пердета на прозорците

не

не

да

да

да

да

5.4.

Осветление

да

да

да

да

да

да

5.5.

Отопление

да

да

да

да

да

да

5.6.

Маси със стандартни
столове

да

да

да

да

да

да

5.7.

Маси за 2, 4, 6 и 8
души с покривки

не

не

да

да

да

да
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5.8.

Помощни масичк и
за сервиране

не

не

не

не

не

да

5.9.

Декоративна украса
(цветя, растения,
картини и др.)*

не

не

да

да

да

да

6.

Изисквания към обслужването

6.1.

Поддържане на необходимата хигиена
в тоалетните

да

да

да

да

да

да

6.2.

С ерви т ьорско об служване

не

не

не

не

да

да

6.3.

Ко м п лек т з а подправки, салфетки

не

не

да

да

да

да

6.4.

Лист-меню за к у хненската и сладкарската проду к ци я и
карт-меню за алкохолни и безалкохолни напитки

не

не

да

да

да

да

6.5.

Употребените прибори и посуда се отсервират незабавно след
освобождаването им

не

не

не

не

да

да

6.6.

Настаняване на туристите става само на
почистена маса

не

не

не

не

да

да

Забележки:
1. Със символа „*“ са отбелязани изискванията, за които се допускат предписания.
2. Всички подове, стени, тавани, всички елементи от обзавеждането и оборудването следва да бъдат
изправни, с ненарушена цялост и без следи от замърсяване и захабяване.

Приложение № 3
към чл. 5, ал. 1
1. Вх. №/дата

ДО
МИНИСТЪРА НА ТУРИЗМА
З А Я В Л Е Н И Е

за категоризиране на туристическа хижа/туристическа спалня/туристически учебен център

2.1. От (имена – собственик, лице, стопанисващо и управляващо обекта,
наемател, представител (и), председател на туристическо дружество)

2.2. ЕИК
2.3. ЕГН

3. Упълномощено лице на (търговско дружество, едноличен търговец, туристическо дружество)
4.1. Адрес на управление (община)

4.2. (пощ. код)

4.3. (населено място)
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4.5. (булевард/площад/улица)
4.8. (вход)

4.9. (етаж)

4.10. (ап.)

4.6. (№)

4.11. (телефон/ факс) 4.12. (e-mail)

5. Туристически обект, подлежащ на категоризиране
5.1. Местонахождение на туристическия обект (планина, местност, населено място, телефон)
5.2. Вид на обекта (моля, посочете с „х“):
– туристическа хижа
– туристически учебен център
– туристическа спалня
5.3. Категория, за която се кандидатства (моля, посочете с „х“):
– „Един еделвайс“
– „Два еделвайса“
– „Три еделвайса“

5.4. Брой легла:

6. Приложени документи:
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
7. Дата и място

8. Подпис и печат

Приложение № 4
към чл. 5, ал. 1
1. Вх. №/дата

ДО
МИНИСТЪРА НА ТУРИЗМА

З А Я В Л Е Н И Е
за категоризиране на заведение за хранене, прилежащо към туристическа хижа/туристическа
спалня/туристически учебен център
2.1. От (имена – собственик, лице, стопанисващо и управляващо обекта,
2.2. ЕИК
наемател, представител (и), председател на туристическо дружество)
2.3. ЕГН

3. Упълномощено лице на (търговско дружество, едноличен търговец, туристическо дружество)

4.1. Адрес на управление (община)

4.2. (пощ. код)

4.3. (населено място)
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4.5. (булевард/площад/улица)

4.8. (вход)

4.9. (етаж)

4.10. (ап.)

4.6. (№)

4.11. (телефон, факс)

4.12. (e-mail)

5. Заведение за хранене, прилежащо към туристическа хижа/туристическа спалня/туристически
учебен център, подлежащо на категоризиране
5.1. Местонахождение на туристическия обект (туристическа хижа, планина, местност, населено
място, телефон)
5.2. Вид на обекта (моля посочете с „х“):
– туристическа столова
– туристически бюфет
– туристическа столова със сервитьорско обслужване
5.3. Категория, за която се кандидатства (моля посочете с „х“):
– „Един еделвайс“
– „Два еделвайса“
– „Три еделвайса“
6. Приложени документи:
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
7. Дата и място

5.4. Общ брой места за
сядане:

8. Подпис и печат

Приложение № 5
към чл. 5, ал. 2
Формуляр за определяне на категория на туристическа хижа/туристическа спалня/туристически
учебен център
1. Туристически обект (наименование):
1.1. Туристическа хижа

1.2. Туристически учебен център

1.3. Туристическа спалня
2. Общ брой стаи:

С едно
легло

С пет легла
3. Общ брой легла:
4. Времетраене на работата:
4.1. Целогодишно
5. Брой прилежащи заведения за хранене
6. Досегашна категория:

4.2. Сезонно

С две
легла

С три
легла

С четири
легла

От шест до десет Над десет
легла
легла
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7. Категория, за която се кандидатства:
„Един еделвайс“

„Два еделвайса“

„Три еделвайса“

8. Собственик на обекта, лице, стопанисващо и управляващо обекта, наемател (наименование, седалище и адрес
ЕИК или ЕГН
на управление)
9. Физическо или юридическо лице, извършващо дейност
в обекта (наименование, седалище и адрес на управление) ЕИК или ЕГН
10. Дата и населено място

11. Подпис и печат

Приложение № 6
към чл. 5, ал. 2
Формуляр
за определяне на категория на заведение за хранене, прилежащо към туристическа хижа/туристическа спалня/туристически учебен център
1. Заведение за хранене, прилежащо към туристическа хижа/туристическа спалня/туристическ и
учебен център
(наименование)
Туристическа столова

Туристически бюфет

Туристическа столова със сервитьорско обслужване
2. Общ брой места:

На закрито

На открито

3. Вид на заведението
Самостоятелно

Прилежащо – категория

4. Общ брой заети лица:

Целогодишно заети:

Сезонно заети:

5. Времетраене на работата
Целогодишно

Сезонно

6. Досегашна категория:
7. Категория, за която се кандидатства:
„Един еделвайс“

„Два еделвайса“

„Три еделвайса“

8. Собственик на обекта, лице, стопанисващо и управляващо
обекта, наемател (наименование, седалище и адрес на упраЕИК или ЕГН
вление)
9. Физическо или юридическо лице, извършващо дейност в
обекта (наименование, седалище и адрес на управление)
ЕИК или ЕГН
10. Дата и населено място
3229

11. Подпис и печат
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
РАЗРЕШЕНИЕ № BG-BIO-02
от 31 март 2015 г.
На основание чл. 18, ал. 1 и чл. 21, ал. 3 т. 1,
ал. 5 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на
Европейския съюз, Сертификат за акредитация
с peг. № 2 ОСП и Заповед № 193 от 27.02.2015 г.,
издадена от Българската служба за акредитация
от 19.09.2014 г., входирани в Министерството
на земеделието и храните със Заявление с вх.
№ АО-398 от 10.03.2015 г. и Заповед № РД-09-217
от 31.03.2015 г. на министъра на земеделието и
храните, разрешавам на „Балкан биосерт“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив,
бул. Княгиня Мария-Луиза 47, ет. 2, да извършва
контрол и сертификация на продукти съгласно
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни
2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна
на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ на EC L 189
от 20 юли 2007) и Регламент (ЕО) № 889/2008 на
Комисията от 5 септември 2008 г. за определяне
на подробни правила за прилагането на Регламент
№ 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно
биологичното производство и етикетирането на
биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола.
Продуктовият обхват не включва аквакултури
и продукти от тях.
Разрешението е валидно до 27.02.2019 г.
МЗХ, Peг. № BG-BIO-02

3381

Министър:
Д. Танева

РАЗРЕШЕНИЕ № BG-BIO-03
от 31 март 2015 г.
На основание чл. 18, ал. 1 и чл. 21, ал. 3 т. 1,
ал. 5 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на
Европейския съюз, Сертификат за акредитация с
peг. № 10 ОСП и Заповед № А 252 от 30.03.2015 г.,
издадени от ИА „Българска служба за акредитация“ от 30.03.2015 г., входирани в Министерството
на земеделието и храните със Заявление с вх.
№ 70-323 от 30.03.2015 г. и Заповед № РД-09-222 от
31.03.2015 г. на министъра на земеделието и храните, разрешавам на „Кю Сертификейшън“ – АД,
със седалище и адрес на управление Пловдив,
ул. Леонардо да Винчи 42А, да извършва сертификация на продукти съгласно Регламент (ЕО)
№ 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно
биологичното производство и етикетирането на
биологични продукти и за отмяна на Регламент
(ЕИО) № 2092/91 и Регламент (ЕО) № 889/2008 на

Комисията от 5 септември 2008 г. за определяне
на подробни правила за прилагането на Регламент
№ 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно
биологичното производство и етикетирането на
биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола.
Продуктовият обхват не включва аквакултури
и продукти от тях.
Разрешението е валидно до 30.03.2019 г.
МЗХ, Per. № BG-BIO-03

3382

Министър:
Д. Танева

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 175
от 13 март 2015 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката
и енергетиката и на нейната администрация,
решение на Комисията за защита на потребителите, протокол № 7 от заседание, проведено
на 19.02.2015 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с
чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на
потребителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99
от Закона за защита на потребителите, чл. 73 от
Административнопроцесуалния кодекс, изпитвателен протокол № 39077 от 27.01.2015 г., съдържащ
експертно заключение, издаден от ИЦ „Глобалтест“, удостоверяващ, че предлаганият на пазара
детски комплект, предназначен за момичета до
3 години, клин и блуза с дълъг ръкав, в розов
цвят, с щампа с мече, пеперуда, цвете и сърца с
надпис „Angels kiss“ на лицевата част, с множество залепени малки камъчета върху щампите, с
хартиен етикет и пришити текстилни етикети, с
информация на български и на чужд език: марка
„HOBO Cafei“, размер, 95 % COTTON (Памук)
и 5 % Спандекс Elastan, „HOBO Cafei“ Collection
WEAR, арт. НОВО-8363, артикул – комплект,
произход – Китай, 95 % памук и 5 % еластан,
арт. 8363LH, не отговаря на изискванията на
стандарт БДС 71-1:2011+A2:2013 „Безопасност
на играчките. Механични и физични свойства“,
съответно: по т. 8.2. „Тест за малки части“ и по
т. 8.4. „Тест за устойчивост на опън“, поради което стоката се счита за опасна за потребителите
(малки деца), защото крие риск лесно отделящите
се елементи да бъдат погълнати, което да доведе
до задавяне или задушаване, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на следната
стока, представляваща сериозен риск и опасност
за здравето на потребителите: детски комплект,
предназначен за момичета до 3 години, клин и
блуза с дълъг ръкав, в розов цвят, с щампа с мече,
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пеперуда, цвете и сърца с надпис „Angels kiss“ на
лицевата част, с множество залепени малки камъчета върху щампите, с хартиен етикет и пришити
текстилни етикети, с информация на български
и на чужд език: марка „HOBO Cafei“, размер,
95 % COTTON (Памук) и 5 % Спандекс Elastan,
„HOBO Cafei“ Collection WEAR, арт. НОВО-8363,
артикул – комплект, произход – Китай, 95 %
памук и 5 % еластан, арт. 8363LH.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

3292

Председател:
В. Златев

ЗАПОВЕД № 176
от 13 март 2015 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката
и енергетиката и на нейната администрация,
решение на Комисията за защита на потребителите, протокол № 7 от заседание, проведено
на 19.02.2015 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с
чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2, чл. 89, ал. 1 и чл. 84 от
Закона за защита на потребителите, Наредбата
за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на
опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни
стоки във връзка с чл. 99 от Закона за защита
на потребителите, чл. 73 от Административно
процесуалния кодекс, нотификации от система
GRAS-RAPEX, валидирани под № А12/1764/13,
№ А12/0897/14, № А12/0647/12 и № А12/0042/13
за стоки – лазерни показалки, представляващи
сериозен риск от увреждане на зрението, тъй
като не са класифицирани и етикетирани със
задължителна маркировка за лазерни устройства
съгласно стандарт БДС EN 60825-1:2008 и предвид,
че предлаганите на пазара лазерни показалки,
съответно: лазерна показалка 5 в 1, с един бутон,
с фенер и ключодържател, в картонена опаковка
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с цветна снимка със светещи 2 бр. лазера в син
и червен цвят, показващи функциите на лазера
като изображения, с надписи на латиница: 5 in
1 NEW LASER, POINTER&LED KEYCHAIN,
TEMNO.:ZK 9103-2, и с етикет върху лазера с
надпис: General – стоки А98, баркод 35500098,
made in China; лазерна показалка 2 в 1, с два
бутона за включване на светодиода и лазера, с
фенер и ключодържател, захранвана с 3 малки
кръгли батерии (AG3), в картонена опаковка с
надписи на латиница: LAZER&LED, MADE IN
CHINA, и етикет върху самия лазер с информация: General – стоки 54, баркод 35600054; лазерна
показалка с фенер и ключодържател, с един бутон,
в картонена опаковка с надписи на латиница: 5
in 5, NEW LASER, POINTER&LED KEYCHAIN,
TEMNO:ZK-805, с цветни изображения на 2 бр. лазера в червен и син цвят, показващи 5 функции
на лазера, и етикет върху самия лазер с надписи:
батерия 35, баркод 35600197; лазерна показалка
с два бутона, с фенер, химикал и ключодържател, във вид на цигара, в картонена опаковка с
надписи на латиница: NOT ONLY CIGARETTELEDLIGHT, LASER LIGHT, PEN/PDA’GOOD
PRODUCTSCIGARETTE; LED, LASER&PEN, 3 in
1, NO.ZK-9107, MADE IN CHINA, и етикет върху
самия лазер с надписи: General – стоки 51, баркод 35600051, отговарят по описание на стоките
в посочените нотификации и същите следва да
бъдат етикетирани със задължителна маркировка
за КЛАС 3R лазерни устройства, поради което
не съответстват на БДС EN 60825-1 и Наредба
№ 5 от 2010 г. (ДВ, бр. 49 от 2010 г.) на МТСП
и МЗ и са опасни за здравето и безопасността
на потребителите по отношение на директното
попадане на лъча в очите или на неговото огледално отражение съответно, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на следните
стоки, представляващи сериозен риск и опасност
за здравето на потребителите, без етикети, предупреждения и указания за употреба на български
език и които не са класифицирани и етикетирани
със задължителна маркировка за лазерни устройства съгласно стандарт БДС EN 60825-1:2008, както
следва: лазерна показалка 5 в 1, с един бутон, с
фенер и ключодържател, в картонена опаковка
с цветна снимка със светещи 2 бр. лазера в син
и червен цвят, показващи функциите на лазера
като изображения, с надписи на латиница: 5 in
1 NEW LASER, POINTER&LED KEYCHAIN,
TEMNO: ZK 9103-2, и с етикет върху лазера с
надпис: General – стоки А98, баркод 35500098,
made in China; лазерна показалка 2 в 1, с два
бутона за включване на светодиода и лазера, с
фенер и ключодържател, захранвана с 3 малки
кръгли батерии (AG3), в картонена опаковка с
надписи на латиница: LAZER&LED, MADE IN
CHINA, и етикет върху самия лазер с информация: General – стоки 54, баркод 35600054; лазерна
показалка с фенер и ключодържател, с един бутон,
в картонена опаковка с надписи на латиница: 5
in 5, NEW LASER, POINTER&LED KEYCHAIN,
TEMNO, ZK-805, с цветни изображения на 2 бр. лазера в червен и син цвят, показващи 5 функции
на лазера, и етикет върху самия лазер с надписи:
батерия 35, баркод 35600197; лазерна показалка с
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два бутона, с фенер, химикал и ключодържател,
във вид на цигара, в картонена опаковка с надписи
на латиница: NOT ONLY CIGARETTE-LEDLIGHT,
LASER LIGHT, PEN/PDA’GOOD PRODUCTSCIG
ARETTE;LED,LASER&PEN, 3 in 1, NO.ZK-9107,
MADE IN CHINA, и етикет върху самия лазер
с надписи: General – стоки 51, баркод 35600051.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

3293

Председател:
В. Златев

ЗАПОВЕД № 177
от 13 март 2015 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката
и енергетиката и на нейната администрация,
решение на Комисията за защита на потребителите, протокол № 7 от заседание, проведено
на 19.02.2015 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с
чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на
потребителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99
от Закона за защита на потребителите, чл. 73
от Административнопроцесуалния кодекс, протокол от изпитване № 151И от 28.01.2015 г. и
експертно заключение № 151И от 11.02.2015 г.,
удостоверяващи, че детск и те обу вк и марка
„Cupcake“ с панделка, върху която има множество
дребни елементи (камъчета), закопчаващи се с
каишка с лепенка, с прикрепен хартиен етикет
с надпис „Cupcake Couture“, арт. № 1400511 и
код W05 0076 (0077) не отговарят на БДС EN
71-1:2011+A13:2013 по т. 8.2 и 8.4 и са опасни за
малки деца поради наличие на малки части,
които се отделят при сила на опън между 18 N
и 24 N под нормативната стойност от 50 N, и
съществува потенциален риск за здравето на
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малко дете при попадане в неговата уста отделените елементи (мъниста) да предизвикат
задавяне или задушаване на детето, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на детските
обувки марка „Cupcake“ с панделка, върху която има множество дребни елементи (камъчета),
закопчаващи се с каишка с лепенка, с прикрепен хартиен етикет с надпис „Cupcake Couture“,
арт. № 1400511 и код W05 0076 (0077), неотговарящи на БДС EN 71-1:2011+A13:2013 по т. 8.2 и
8.4 и представляващи сериозен риск и опасност
за здравето на деца до 3 години.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

3294

Председател:
В. Златев

ЗАПОВЕД № 178
от 13 март 2015 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката
и енергетиката и на нейната администрация,
решение на Комисията за защита на потребителите, протокол № 7 от заседание, проведено
на 19.02.2015 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с
чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на
потребителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99
от Закона за защита на потребителите, чл. 73
от Административнопроцесуалния кодекс, изпитвателен протокол № 39076 от 27.01.2015 г.,
съдържащ експертно заключение, издаден от ИЦ
„Глобалтест“, удостоверяващ, че предлаганите на
пазара детски пантофи в цветове червен, цикламен и кафяв, с връзки с ластик, с пластмасови
стопери, със залепена декорация на лицевата
част с форма на глава на слонче, с хобот и при-
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лепени очи, предназначени за деца до 3-годишна
възраст, страна на произход – Китай, код: 51837(17-22), баркод 2014090002170, не отговарят на
изискванията на стандарт БДС71-1:2011+A2:2013
„Безопасност на играчките. Част 1. „Механични
и физични свойства“, съответно: по т. 8.2. „Тест
за малки части“ и по т. 8.4. „Тест за устойчивост
на опън“, и се считат за опасни за потребителите
(малки деца), защото крият риск лесноотделящите
се елементи да бъдат погълнати, което да доведе
до задавяне или задушаване за потребителите,
и представляват сериозен риск за здравето на
потребителите (малки деца), нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на следните
стоки, представляващи сериозен риск и опасност
за здравето на потребителите: детски пантофи
в цветове червен, цикламен и кафяв, с връзки
с ластик, с пластмасови стопери, със залепена
декорация на лицевата част с форма на глава
на слонче с хобот и прилепени очи, предназначени за деца до 3-годишна възраст, страна
на произход – Китай, код: 518-37(17-22), баркод
2014090002170.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

3295

Председател:
В. Златев

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВИТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3375-П
от 12 май 2015 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31, ал. 1
и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 5, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол,

ВЕСТНИК
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Решение № 1596 от 11.12.2014 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 106 от 2014 г.) относно откриване на
процедура за приватизация и протоколно решение
№ 3534 от 12.05.2015 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на Министерството на вътрешните
работи – ОД „Полиция“ – Плевен, представляващ: поземлен имот № 000517 с площ 6167 кв. м,
намиращ се в землището на с. Буковлък, община
Плевен, област Плевен, ведно с построената в
него битова сграда – масивна конструкция, със
застроена площ 162 кв. м (наричан по-нататък
„имота“), да се извърши чрез публичен търг с
явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 34 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 2000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 5000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. Врабча 23, стая 515,
в срок до 10-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“;
цената на тръжната документация е 500 лв. (с
включен ДДС) или равностойността им в евро
и се заплаща, както следва: в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – само в левове, или чрез банков превод по сметка на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол: IBAN BG39 BNBG
9661 3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната
документация; разходите по заплащането на
тръжната документация са за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 15-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени
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за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията на
чл. 29 от Закона за собствеността, или лица, за
които със закон е установено, че нямат право да
придобиват право на собственост върху земя на
територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 ЗПСК.

3331

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

РЕШЕНИЕ № 3376-П
от 12 май 2015 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31, ал. 1
и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 5, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1595 от 11.12.2014 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 106 от 2014 г.) относно откриване на
процедура за приватизация и протоколно решение
№ 3535 от 12.05.2015 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на Министерството на вътрешните
работи – ОД „Полиция“ – Плевен, представляващ: поземлен имот № 079111 с площ 55 511 кв. м,
намиращ се в местността Саръ меше, землището на с. Върбица, община Плевен, област
Плевен, ведно с построените в него: а) птичарник № 1 – метална конструкция, със застроена
площ 756 кв. м; б) птичарник № 2 – рамкова
конструкция, със застроена площ 1300 кв. м, и в)
трафопост – масивна конструкция, със застроена
площ 32 кв. м (наричан по-нататък „имота“), да
се извърши чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 142 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
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2.2. стъпка на наддаване – 10 000 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 20 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по
банковата сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол, посочена в
тръжната документация, най-късно до изтичане
на срока за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. Врабча 23, стая 515,
в срок до 10-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“;
цената на тръжната документация е 500 лв. (с
включен ДДС) или равностойността им в евро
и се заплаща, както следва: в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – само в левове, или чрез банков превод по сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол: IBAN BG39
BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD;
плащането се извършва преди получаване на
тръжната документация; разходите по заплащането на тръжната документация са за сметка
на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 14 ч. българско време на 15-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени
за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията на
чл. 29 от Закона за собствеността, или лица, за
които със закон е установено, че нямат право да
придобиват право на собственост върху земя на
територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 14 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
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4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 ЗПСК.

3332

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 137
от 12 март 2015 г.
Във връзка с извършена служебна проверка
се установи, че е допусната очевидна фактическа
грешка в Решение № 640 по протокол № 69 от
9.10.2014 г. на СОС (ДВ, бр. 92 от 2014 г.).
В разпоредителната част на решението е
изписано погрешно: „Одобрява проект за: 1.
Изменение на плана за регулация на м. Кв. Кури ло, г р. Нови Иск ър, к в. 48, У ПИ I-537 и
УПИ XVII-538; кв. 65, УПИ I – COHC, УПИ
VI – „За озеленяване“, УПИ XI-553, УПИ XII554, УПИ ХIV – „За озеленяване“, УПИ XV-566,
УПИ XXVII-566, УПИ XXVIII-562; улица по
о.т. 70 – о.т. 69 – о.т. 67 – о.т. 84 – о.т. 133 –
о.т. 134; улица по о.т. 69 – о.т. 74 – о.т. 68 –
о.т. 75 – о.т. 76 – о.т. 77 за създаване на нови УПИ
I-79 и УПИ XVII-83 от кв. 48; нови УПИ I – СОНС,
УПИ VI – „За озеленяване“, УПИ XI-94, УПИ
XII-1221, УПИ XV-566, УПИ XXVII-666, УПИ
XXVIII-562, УПИ XXIX-1220, УПИ XXX-1220,
УПИ ХХХI – „За озеленяване“, УПИ ХХХII-558,
УПИ XXXIII-559, УПИ XXXIV-1007, УПИ XXXV1006, УПИ XXXVI-506, УПИ XXXVII-563, УПИ
X X XVIII – „За озеленяване“, от кв. 65; нова
улица по о.т. 67 – о.т. 67а – о.т. 67б – о.т. 67в –
о.т. 67г – о.т. 67д – о.т. 67е; нова улица по о.т.
75 – о.т. 68а – о.т. 68б – о.т. 68в – о.т. 134; нова
улица по о.т. 84а – о.т. 84б по кафявите и зелените линии, цифри и зачерквания, съгласно
приложения проект.
2. Изменение на плана за застрояване на м.
Кв. Курило, гр. Нови Искър, кв. 65, УПИ XXIX1220, УПИ ХХХ-1220, УПИ ХХХII-558, УПИ
XXXIII-559, УПИ XXXIV-1007, УПИ XXXV-1006,
УПИ XXXVI-506, УПИ XXXVII-563 съгласно
приложения проект и без допускане на намалени
разстояния към вътрешните регулационни линии
и между сгради, включително през улица.“ вместо: „Одобрява проект за: 1. Изменение на плана
за регулация на м. Кв. Курило, гр. Нови Искър,
кв. 48, УПИ I-537 и УПИ XVII-538; кв. 65, УПИ
I – COHC, УПИ VI – „За озеленяване“, УПИ XI553, УПИ XII-554, УПИ Х – „За озеленяване“, УПИ
XV-566, УПИ XXVII-566, УПИ XXVIII-562; улица
по о.т. 70 – о.т. 69 – о.т. 67 – о.т. 84 – о.т. 133 –
о.т. 134; улица по о.т. 69 – о.т. 74 – о.т. 68 – о.т. 75 –
о.т. 76 – о.т. 77 за създаване на нови УПИ I-79 и
УПИ XVII-83 от кв. 48; нови УПИ I – СОНС,
УПИ VI – „За озеленяване“, УПИ XI-94, УПИ
XII-1221, УПИ XV-566, УПИ XXVII-666, УПИ
XXVIII-562, УПИ XXIX-1220, УПИ XXX-1220,
УПИ ХХХI – „За озеленяване“, УПИ ХХХII-558,
У П И X X X I I I-559, У П И X X X I V-10 07, У П И
XXXV-1006, УПИ XXXVI-560, УПИ XXXVII-563,
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УПИ XXXVIII – „За озеленяване“, от кв. 65;
нова улица по о.т. 67 – о.т. 67а – о.т. 67б – о.т.
67в – о.т. 67г – о.т. 67д – о.т. 67е; нова улица по
о.т. 75 – о.т. 68а – о.т. 68б – о.т. 68в – о.т. 134;
нова улица по о.т. 84а – о.т. 84б по кафявите и
зелените линии, цифри и зачерквания съгласно
приложения проект.
2. Изменение на плана за застрояване на м.
Кв. Курило, гр. Нови Искър, кв. 65, УПИ XXIX1220, УПИ ХХХ-1220, УПИ ХХХII-558, УПИ
XXXIII-559, УПИ XXXIV-1007, УПИ XXXV-1006,
УПИ XXXVI-560, УПИ XXXVII-563 съгласно
приложения проект и без допускане на намалени
разстояния към вътрешните регулационни линии
и между сгради, включително през улица.“
Видно от приложените по преписката нотариален акт № 13, том XII, дело № 1110 от 4.06.1997 г.
на името на Радойко Николов Стефчев; удостоверение за наследници № 00065/2012 г. от район
„Нови Искър“, заявителите Румяна Радойкова
Стефчева и Красимир Радойков Стефчев са собственици на имот пл. № 560, кв. 65, м. Кв. Курило,
гр. Нови Искър.
Със Заповед № РД-18-3 от 11.01.2010 г. на
изпълнителния директор на АГКК е одобрена
кадастрална карта за територията на гр. Нови
Искър, изменена със Заповед № КД-14-22-1399
от 30.11.2012 г. на началника на СГКК – София.
Заявителите са представили скица от СГКК
на поземлен имот с идентификатор 00357.5348.560
по КККР на гр. Нови Искър.
Видно от графичната част и мотивите на
Решение № 640 от 9.10.2014 г. на СОС, с което
е одобрен ПУП – ИПРЗ за кв. 65, м. Курило,
район „Нови Искър“, за ПИ с идентификатор
00357.5348.560 е отреден УПИ XXXVI-560, който
неправилно е изписан в разпоредителната част
на решението като УПИ XXXVI-506.
Планът за регулация е изработен върху действаща кадастрална карта съгласно изискването на
чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Предвид горното и с оглед действителната
воля на административния орган е необходимо
извършване на поправка в разпоредителната част
на Решение № 640 по протокол № 69 от 9.10.2014 г.
на СОС в горния смисъл.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 62, ал. 2 АПК Столичният общински съвет
реши:
Поправя очевидна фактическа грешка в разпоредителната част и в текстовата част на Решение
№ 640 по протокол № 69 от 9.10.2014 г. на СОС,
която следва да се чете: „Одобрява проект за: 1.
Изменение на плана за регулация на м. Кв. Курило, гр. Нови Искър, кв. 48, УПИ I-537 и УПИ
XVII-538; кв. 65, УПИ I – COHC, УПИ VI – „За
озеленяване“, УПИ XI-553, УПИ XII-554, УПИ
XIV – „За озеленяване“, У ПИ X V-566, У ПИ
XXVII-566, УПИ XXVIII-562; улица по о.т. 70 –
о.т. 69 – о.т. 67 – о.т. 84 – о.т. 133 – о.т. 134;
улица по о.т. 69 – о.т. 74 – о.т. 68 – о.т. 75 –
о.т. 76 – о.т. 77 за създаване на нови УПИ I-79
и УПИ XVII-83 от кв. 48; нови УПИ I – СОНС,
УПИ VI – „За озеленяване“, УПИ XI-94, УПИ
XII-1221, УПИ XV-566, УПИ XXVII-666, УПИ
XXVIII-562, УПИ XXIX-1220, УПИ XXX-1220,
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УПИ ХХХI – „За озеленяване“, УПИ XXXII-558,
У П И X X X I I I-559, У П И X X X I V-10 07, У П И
XXXV-1006, УПИ XXXVI-560, УПИ XXXVII-563,
УПИ X X XVIII – „Зa озеленяване“ от кв. 65;
нова улица по о.т. 67 – о.т. 67а – о.т. 67б – о.т.
67в – о.т. 67г – о.т. 67д – о.т. 67е; нова улица по
о.т. 75 – о.т. 68а – о.т. 68б – о.т. 68в – о.т. 134;
нова улица по о.т. 84а – о.т. 84б по кафявите и
зелените линии, цифри и зачерквания съгласно
приложения проект.
2. Изменение на плана за застрояване на м.
Кв. Курило, гр. Нови Искър, кв. 65, УПИ XXIX1220, УПИ ХХХ-1220, УПИ ХХХII-558, УПИ
XXXIII-559, УПИ XXXIV-1007, УПИ XXXV-1006,
УПИ XXXVI-560, УПИ XXXVII-563 съгласно
приложения проект и без допускане на намалени
разстояния към вътрешните регулационни линии
и между сгради, включително през улица.“
Това решение е неразделна част от Решение
№ 640 по протокол № 69 от 9.10.2014 г. на СОС.
Решението да се п ублик у ва на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Нови Искър“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
3082
РЕШЕНИЕ № 224
от 23 април 2015 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК и чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА Столичният общински съвет
реши:
1. Открива процеду ра за приватизация и
определя метод за извършване на приватизация
чрез публичен търг за следния обект: поземлен
имот с идентификатор 07106.1433.688 в УПИ III,
кв. 12а, м. НПЗ Искър-север – I част, София,
бул. Искърско шосе, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Искър“, с АОС № 1552
от 27.06.2014 г.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обекта, сключването на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обекта.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация сключването на приватизационната сделка
за обекта.
Председател:
Е. Герджиков
3271
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РЕШЕНИЕ № 225
от 23 април 2015 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК и чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА Столичният общински съвет
реши:
1. Открива процедура за приватизация и
определя метод за извършване на приватизация
чрез публичен търг за следните обекти: помещение – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.4082.6191.3.163, София, ж.к. Младост
1, бл. 1В, ет. 1, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Младост“, с АОС № 2048 от
1.09.2014 г. и помещение – самостоятелен обект
в сграда с идентификатор 68134.4082.6187.1.138,
София, ж.к. Младост 1, бл. 1А, вх. 1, ет. 1, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Младост“, с АОС № 2052 от 15.09.2014 г. със
съответното им право на строеж.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обекта, сключването на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обектите.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация сключването на приватизационните сделки
за обектите.
Председател:
Е. Герджиков
3272
РЕШЕНИЕ № 226
от 23 април 2015 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК и чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА Столичният общински съвет
реши:
1. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация чрез
публичен търг за следния обект: УПИ VIII „За жс,
магазини и оо“, кв. 5Б, м. Ж.к. Хаджи Димитър,
София, ж.к. Хаджи Димитър, ъгъла на ул. Гинци
и бул. Владимир Вазов, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Подуяне“, с АОС
№ 2281 от 18.07.2007 г.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обекта, сключването на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обекта.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация сключването на приватизационната сделка
за обекта.
Председател:
Е. Герджиков
3273

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1726
от 17 април 2015 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 175 от 26.03.2015 г. на
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Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 9.06.2015 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажбата на самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 68134.4083.127.5, София, ж.к.
Младост 1А, до бл. 523, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Младост“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 45 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 4500 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 5.06.2015 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 240 лв. (с вкл.
ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл.
Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
3378
РЕШЕНИЕ № 1748
от 30 април 2015 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 595 от
22.11.2012 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 17.06.2015 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на поземлен имот с пл. № 99 (обект
„Двата шопа“), с. Долни Пасарел, срещу яз. Пасарел, ул. Самоковско шосе, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Панчарево“.
2. Начална тръжна цена – 93 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 9300 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
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BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 15.06.2015 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 360 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
3274
РЕШЕНИЕ № 1758
от 8 май 2015 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 251 от 28.04.2014 г.,
потвърдено с Решение № 305 от 29.05.2014 г. на
Столичния общински съвет, Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. На 22.06.2015 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно
наддаване за продажбата на поземлен имот с
пл. № 571 в УПИ II „За ЖС и КОО“, кв. 842, м.
В. Иванов-север, София, ул. Пловдив, между ул.
Елена и ул. Петрич, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Илинден“.
2. Начална тръжна цена – 82 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 8200 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 18.06.2015 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 360 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

3275

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
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РЕШЕНИЕ № 1759
от 8 май 2015 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 740 от 6.11.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. На 18.06.2015 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков
6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на поземлен имот с ид.
68134.1380.2117 (в УПИ I „За чисто производство,
офиси и КОО“, кв. 172), София, ул. Александър
Михов 14, м. НПЗ – Военна рампа-запад, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 76 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС).
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 7600 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 16.06.2015 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 360 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

3276

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 1456
от 30 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4
и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5,
чл. 6, ал. 1 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Плевен, реши:
1. Приема актуализацията на приватизационната оценка на общински недвижим нежилищен
имот: ателие № 4 – самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 56722.661.9.10.21, с предназначение: ателие за творческа дейност, разположено на
седмия етаж, със застроена площ 55,35 кв. м, с
прилежащо избено помещение № 21, със светла
площ 4,38 кв. м, заедно с 0,7463 % ид. ч. от общите
части и общите помещения на сградата, с обща
площ 815,58 кв. м и от правото на строеж в УПИ
І, кв. 14 по плана на гр. Плевен, намиращо се
в гр. Плевен, бул. Георги Кочев 13, вх. А, ет. 7.
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За имота е съставен акт за частна общинска
собственост № 38417 от 5.02.2013 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 67 от 8.02.2013 г.,
том ІV, рег. № 1502.
2. Да се извърши продажба на имота по т. 1
чрез публичен търг с явно наддаване по реда на
Наредбата за търговете и конкурсите при начална тръжна цена 30 200 лв. без ДДС и стъпка на
наддаване 2000 лв.
3. Определя депозит за участие в търга в размер
3020 лв. и краен срок за внасянето му до 16 ч. на
24-тия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова
сметка, посочена в тръжната документация.
4. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
при Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG73 IORT 7380 8438 1000 00, BIC IORTBGSF, код
на плащане 44 7000 в „Инвестбанк“ – АД, клон
Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в срок до
19-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
5. Оглед на обекта ще се извършва всеки работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ
датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка
в Община Плевен, отдел ОПКП, стая № 9.
6. Предложения за участие в търга ще се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване при
Община Плевен в срок до 17 ч. на 24-тия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Търгът ще се проведе от 11 ч. на 28-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в Актовата зала на Община Плевен,
ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
8. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
9. Сроковете по т. 3, 4, 6 и 7 се определят по
реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на
срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича на следващия след него присъствен ден.
10. Възлага на кмета на община Плевен да
утвърди тръжната документация за провеждане
на публичния търг с явно наддаване и проекта
на договор за продажба като част от нея.
11. Възлага на комисията, провеждаща търга, в срок 3 работни дни след провеждането на
търга да представи на кмета на община Плевен
протокол за резултатите от търга.
12. Възлага на кмета на община Плевен в срок
3 работни дни след получаването на протокола
от проведения търг да определи със заповед
спечелилия търга участник.
13. Възлага на кмета на община Плевен да
сключи договор със спечелилия участник за
приватизация на имота по т. 1 съгласно нормативните изисквания.

3288

Председател:
Д. Ангелов

С Т Р.

58

ДЪРЖАВЕН

ОБЩИНА РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 1387
от 23 април 2015 г.
На основание ч л. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУТ, протокол № 6 от 11.03.2015 г. на ОЕСУТ
и искане № УТ-17-64 от 22.12.2014 г. Общинският
съвет – гр. Русе, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план за техническа инфраструктура – водопроводно отклонение от съществуващ водопровод в ПИ 000095 към ПИ 000094
в местност Джевелията, землище на с. Просена,
община Русе.
Решението може да се оспори в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Русе, пред Административния съд – Русе.
Председател:
В. Пенчев
3187

ОБЩИНА СВОГЕ
РЕШЕНИЕ № 72
от 24 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Своге,
одобрява проект за ЧИ на ПУП – ПРЗ за изменение на улица с ОК 1012-1011 (ул. Люлин) между
квартали 144 и 145 за изграждане в този участък
на пешеходна стъпаловидна алея с подходи към
принадлежащите є урегулирани поземлени имоти
(УПИ) IV-1694 и III-1699 от кв. 144 и УПИ IX-1730,
X-1728, XI-1727, XII-1722 и I-1721 от кв. 145 като
част от Комплексен проект за инвестиционна
инициатива (КПИИ) за строеж: „Изграждане на
стъпаловидна улица, част от ул. Люлин, кв. Дренов, гр. Своге“. Със Заповед № 974 от 9.06.2014 г.
е разрешено изработването на КПИИ за обект:
„Изграждане на стъпаловидна улица, част от ул.
Люлин, кв. Дренов, гр. Своге“.
Председател:
Ал. Манолов
3341

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 1825
от 30 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на външен водопровод за
ПИ № 083044 и ПИ № 083043 от КВС на землище
с. Малка Верея, община Стара Загора, с обща
дължина на водопроводното трасе 92 м за нуждите на Бойка Йовчева Тончева.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Е. Христов
3357
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РЕШЕНИЕ № 1844
от 30 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на външно ел. захранване
на ПИ № 038001 от КВС на землище с. Борилово, община Стара Загора, с обща дължина на
кабелното трасе 167 м за нуждите на Красимир
Йорданов Стоянов.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

3358

Председател:
Е. Христов

РЕШЕНИЕ № 1845
от 30 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 098011 от КВС на землище с.
Памукчии, община Стара Загора, с обща дължина на кабелното трасе 125 м за нуждите на
„Галини“ – ЕООД.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

3359

Председател:
Е. Христов

РЕШЕНИЕ № 1847
от 30 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план и устройствена план-схема за нов
БКТП в ПИ с идентификатор 77476.505.13 от
кадастралната карта на землище с. Хрищени, община Стара Загора, и кабел 20 kV от подстанция
„Стара Загора“ в ПИ с идентификатор 68850.517.508
от кадастралната карта на кв. Голиш, гр. Стара
Загора, до новия БКТП – част от КПИИ, за
нуждите на „ЕВН България Електроразпределение“ – ЕАД, Пловдив.
Неразделна част от КПИИ е одобрен от Община Стара Загора технически проект за БКТП
и кабел 20 kV от подстанция „Стара Загора“ в
ПИ с идентификатор 68850.517.508 от кадастралната карта на кв. Голиш, гр. Стара Загора, до
новия БКТП в ПИ с идентификатор 77476.505.13
от кадастралната карта на землище с. Хрищени,
община Стара Загора, с дължина на кабелното
трасе 7265,78 м.
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Е. Христов

3360

ОБЩИНА ТРОЯН
РЕШЕНИЕ № 916
от 30 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 6 ЗУТ,
решение № 3 от протокол № 06 от 25.03.2015 г. на
Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ), решение № 81 от 27.06.2008 г.
на Ловешкия административен съд, решение
№ 826 от 29.01.2015 г. и предварителен договор
за прехвърляне на собственост от 10.02.2014 г.
Общинският съвет – гр. Троян, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване за частично изменение на
застроителния и регулационен план (ПУП – ПРЗ
за ЧИЗРП) на поземлени имоти с идентификатори
73198.506.27 и 73198.506.76 в строителен квартал
179 по плана на Троян. Обособява се нов УПИ
ХVІІІ-76, отреден „За производствена дейност“.
За осигуряване на достъп до парцели ХV-4070 и
ХVІ-4036 се променя трасето на улица с о.т. 799800, като се обособява тупик с три нови осови
точки – о.т. 824-825-826.
Графичната част на проекта е неделима част
от решението.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Ловеч.

3365

Председател:
А. Балев

РЕШЕНИЕ № 917
от 30 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и
ал. 2, т. 2, § 8, ал. 2, т. 3 и ал. 4 от преходните
разпоредби на ЗУТ и решение № 2 от протокол
№ 07 от 8.04.2015 г. на Общинския експертен
съвет по устройство на територията Общинският
съвет – гр. Троян, реши:
Одобрява проект на подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния и регулационен
план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП) на поземлен имот
с идентификатор 73198.511.552, парцел І-4371 – „За
цех за обработка на метал“, в квартал 195 по
плана на Троян, собственост на „Универсалстрой“ – ООД, Троян, като за имота се обособява
УПИ І-552, отреден „За производствена дейност и
обществено обслужване“. Премахва се тупикова
улица с о.т. 1244-1241-1242, която заема части от
поземлен имот с идентификатор 73198.511.552, по-
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землен имот с идентификатор 73198.511.123, УПИ
ІІ-123 – „За ремонтна работилница на горите“,
и УПИ VІ-93 – „За ДСО „Стройрайон – Троян“.
Прокарва се улица-тупик в източната част на УПИ
ІІ-123, където реално се осъществява транспортният достъп до УПИ VІ-93.
Устройствена зона – „Предимно производствена – Пп“, с показатели: плътност на застрояване – до 80 %; коефициент на интензивност – до
2,5; минимална озеленена площ – 20 %; застрояване – свободно и свързано.
Графичната част на проекта е неделима част
от решението.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Ловеч.
Председател:
А. Балев
3366

ОБЩИНА ЧИРПАН
РЕШЕНИЕ № 644
от 30 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Чирпан, реши:
Одобрява проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план за трасе на външно ел.
захранване на ПИ 112010, минаващо през поземлен
имот 000070, местност Мараши в землището на
с. Малко Тръново, община Чирпан, и УПИ VI – за
озеленяване, УПИ V – за търговско обслужване,
по плана на с. Малко Тръново.
Решен ие т о, с кое т о е одобрен п роек т ът
за П У П – парцеларен п лан, о т Общ инск и я
съвет – гр. Чирпан, може да се обжалва или
протестира в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Стара Загора, чрез Общинския съвет – гр. Чирпан, съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ.
Председател:
Хр. Стефанов
3217
РЕШЕНИЕ № 646
от 30 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Чирпан, приема изработения ПУП – ПП (парцеларен
план) извън границите на урбанизираната територия за елементи на техническата ифраструктура
(изграждане на напоителен водопровод) от ПИ
(поземлен имот) 000354 (общинска собственост)
до ПИ 016020, 21 и 22, преминаващ през ПИ
000807 (пасище – мера), в местност Малюка в
землището на с. Рупките, община Чирпан.
Председател:
Хр. Стефанов
3251
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ОБЩИНА С. ЧЕРНООЧЕНЕ,
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
РЕШЕНИЕ № 33
от 14 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 ЗУТ във връзка с чл. 63, ал. 1 и ал. 2, т. 2
от Закона за горите и Решение № ИАГ-38999 от
23.10.2013 г. на изпълнителния директор на ИАГ
Общинският съвет – с. Черноочене, одобрява
ПУП – парцеларен план на трасето на подземния
оптичен кабел от проект Оптична кабелна линия
с. Лясково – път ІІ-58 (Конуш – Черноочене) – Комунига, община Черноочене“, преминаващо през
горски територии (ДГФ) – имоти № 000008 по
КВС на землище с. Даскалово и № 000118 по
КВС на землище с. Лясково, за нуждите на „К
и Г Унисат – ТВ“ – ООД – Стара Загора, с ЕИК
123022262.

Орган на съдеб- Свободни Конкурс
Конната власт
длъжза прекурс за
ности
местване първо„прокув длъж- начално
рор“ в
ност
назначарайонниване –
те проку20 %
ратури
1

1

Районна прокуратура – гр. Стара Загора

1

1

Районна прокуратура – гр. Гълъбово

1

1

Районна прокуратура – гр. Хасково

2

1

1

Районна прокуратура –
гр. Харманли

2

1

1

Районна прокурату ра – Свиленград

3

2

1

Районна прокуратура – гр. Смолян

1

1

Районна прокуратура – гр. Елена

1

1

Районна прокуратура – гр. Червен бряг

1

1

Районна прокуратура – гр. Русе

1

-

Районна прокуратура –
гр. Варна

1

1

-

1

1

1

Районна прокуратура –
гр. Добрич

8

7

17. – Висшият съдебен съвет:
1. Обявява на основание чл. 189, ал. 1 и чл. 178,
ал. 3 във връзка с чл. 188, ал. 1 и чл. 190 ЗСВ 68
свободни длъжности за „прокурор“ в районните
прокуратури, които да се заемат след конкурс за
преместване чрез събеседване и след конкурс за
първоначално назначаване, както следва:
Орган на съдеб- Свободни Конкурс
Конната власт
длъжза прекурс за
ности
местване първо„прокув длъж- начално
рор“ в
ност
назначарайонниване –
те проку20 %
ратури
1
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Районна прокуратура – гр. Карлово

Председател:
Б. Газиюмер

3218

ВЕСТНИК

Районна прокурат у ра – Благоевград

1

Районна прокуратура – гр. Сандански

2

Районна прокуратура – гр. Видин

1

1

Районна прокуратура – гр. Бургас

2

1

1

Районна прокуратура – гр. Несебър

2

Районна прокуратура – гр. Оряхово

1

1

1

Районна прокуратура – гр. Сливен

1

Районна прокуратура – гр. Лом
Районна прокуратура – гр. Трън

1

1

2

2

Районна прокуратура –
гр. Сливн ица

1

-

1

Районна прокуратура – гр. Нова
Загора

Софийска районна прокуратура

21

16

5

Районна прок у р ат у р а – г р.
Пловдив

10

8

2

1

1

1

2. Обявява на основание чл. 189, ал. 1 във
връзка с чл. 180 ЗСВ конкурс за преместване
чрез събеседване за заемане на 54 свободни
длъжности за „прокурор“ в районните прокуратури, както следва:
Районна прокуратура – Благоевград – 1 свободна длъжност;
Районна проку рат у ра – гр. Сандански – 1
свободна длъжност;
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Районна прокуратура – гр. Видин – 1 свободна
длъжност;
Районна прокуратура – гр. Оряхово – 1 свободна длъжност;
Районна прокуратура – гр. Лом – 1 свободна
длъжност;
Районна прокуратура – гр. Трън – 1 свободна
длъжност;
Софийска районна прокуратура – 16 свободни
длъжности;
Районна прокуратура – гр. Пловдив – 8 свободни длъжности;
Районна прокуратура – гр. Карлово – 1 свободна длъжност;
Районна прокуратура – гр. Стара Загора – 1
свободна длъжност;
Районна прокуратура – гр. Гълъбово – 1 свободна длъжност;
Районна прокуратура – гр. Хасково – 1 свободна длъжност;
Районна прокуратура – гр. Харманли – 1 свободна длъжност;
Районна прокуратура – Свиленград – 2 свободни длъжности;
Районна прокуратура – гр. Смолян – 1 свободна длъжност;
Районна прокуратура – гр. Елена – 1 свободна
длъжност;
Районна прокуратура – гр. Червен бряг – 1
свободна длъжност;
Районна прокуратура – гр. Варна – 1 свободна
длъжност;
Районна прокуратура – гр. Добрич – 1 свободна длъжност;
Районна прокуратура – гр. Бургас – 7 свободни
длъжности;
Районна прокуратура – гр. Несебър – 2 свободни длъжности;
Районна прокуратура – гр. Сливен – 1 свободна длъжност;
Районна прокуратура – гр. Нова Загора – 2
свободни длъжности.
2.1. На основание чл. 191 ЗСВ и чл. 32, ал. 1
и 3 от Правилата относно реда за провеждане на
конкурси за младши съдии и младши прокурори
за първоначално назначаване и за повишаване
в длъжност и преместване на съдии, прокурори
и следователи в 14-дневен срок от датата на обнародването на обявата в „Държавен вестник“
кандидатите подават в администраци ята на
ВСС – София, ул. Екзарх Йосиф 12, заявление
за участие в конкурса (по образец), към което
се прилагат: служебна бележка от административния ръководител, удостоверяваща наличие на
стаж по чл. 164 ЗСВ; кадрова справка от административния ръководител на съответния орган
на съдебната власт (по образец), съпроводена с 3
акта, постановени от кандидата през последните
3 години от дейността му, избрани на случаен
принцип; копие от 3 акта, изготвени от кандидата през последните 3 години от дейността му,
избрани от него; други документи по негово желание, свързани с притежаваните професионални
и нравствени качества.
2.2. Конкурсът да се проведе чрез събеседване
по практически въпроси, свързани с прилагането на законите, касаещи дейността на органа в
съдебната власт, за който кандидатства.
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2.3. Датата, часът и мястото за провеждане
на събеседването да се определят от конкурсната комисия след конституирането є и да се
публикуват на интернет страницата на Висшия
съдебен съвет.
3364
678. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д. д. № 1/2015 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Кърджали, Веселин Иванов Зидаров – адвокат от А двокатската колегия – Кърджали,
се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок дванадесет месеца.
3355
15. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, офис Кюстендил,
на основание чл. 253 ДОПК с постановление за
възлагане на недвижим имот № 1215/2013/000670
от 29.04.2015 г. възлага на Ангел Евгениев Спасов
с адрес за кореспонденция: Кюстендил, кв. Запад, бл. 67, вх. А, ет. 1, ап. 1, следния недвижим
имот: земя към обект склад за тютюносушилна
с обща площ 2424 кв. м, по Скица № Ф00133 от
16.09.2004 г. на имот с № 062005, при граници и
съседи № 062009 – населено място на Държавен
поземлен фонд, № 000001 – жилищна територия
на с. Горна Гращица, и № 062006 – населено място, ведно с построената в имота тютюносушилна
със застроена площ 478 кв. м, застроена площ на
етажа 461 кв. м и общо за обекта 939 кв. м, година
на строеж – 1958 г., застроена в поземлен имот,
представляващ държавен парцел пети в квартал
41 по плана на стопанския двор с. Горна Гращица, община Кюстендил. Имотът е закупен за
26 292 лв. Собствеността преминава у купувача от
датата на постановлението за възлагане и същото
подлежи на вписване от съдията по вписванията
при районен съд по местонахождение на имота.
3346
96. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, на
основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление
за възлагане № 31 от 24.04.2015 г., издадено от
директора на ТД на НАП – Велико Търново,
възлага на Теодор Илиев Тодоров с адрес Враца, ул. Никола Войводов 12, вх. А, ет. 2, ап. 4,
недвижим имот – магазин № 3, представляващ
обособена част от бивш магазин № 124 „Явор и
Калина“, намиращ се във Враца, първа зона, ул.
Н. Войводов 7, кв. 129, пл. № 4529, кадастрален
№ 12259.1019.72.11.7, със застроена площ 86,59
кв. м, заедно със съответните идеални части и
общите части на сградата и отстъпеното право на строеж, при граници на имота: бул. Н.
Войводов, обект № 12, обект № 2 и обект № 4,
придобит с документи за собственост – Договор
от 28.05.2001 г. за продажба на недвижим имот
(по реда на чл. 16 от Наредбата за търговете,
вписан под № от дв. вх. рег. 2452 от 28.05.2001 г.
в имотния регистър при СВ – гр. Враца) и нотариален акт № 123 от 22.12.2006 г. за констатиране правото на собственост върху недвижим
имот, том VІ, рег. № 7003, дело № 706/2006 г. на
Рейна Стефанова, нотариус с район на действие
Районен съд – Враца, вписан под № 026 в нот.
камара на РБ (вписан в имотния регистър с дв.
вх. рег. № 9772 от 27.12.2006 г.), представляващ по
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-43 от 16.09.2005 г.
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на изпълнителния директор на АК, самостоятелен обект в сграда с 12259.1019.72.11.7 във Враца,
община Враца, област Враца, с административен
адрес на обекта ул. Никола Войводов 7, етаж
първи, магазин № 3, с предназначение за търговска дейност с площ 77,37 кв. м, при съседи: на
първия етаж: 12259.1019.72.11.10, 12259.1019.72.11.8,
1 2 2 59.1019.7 2 .11. 6 , 1 2 2 59.1019.7 2 .11. 6 ,
12259.1019.72.11.11, 12259.1019.72.11.11, над обекта:
12259.1019.72.11.23, 2259.1019.72.11.24, неразделна
част от самостоятелния обект са съответните
идеални части от общите части на сградата и
от правото на строеж, самостоятелният обект
попада в сграда 12259.1019.72.11 в поземлен имот
12259.1019.72 – по схема на АС – СГКК – Враца,
който съгласно нотариален акт за констатиране
право на собственост № 33, том III, рег. № 10
736, дело № 319/2011 г. от 14.10.2011 г., вписан в
СВ – Враца, под вх. рег. № 6394 от 14.10.2011 г.,
акт № 1, том 15, е част от нов самостоятелен
обект в сграда с идент. № 12259.1019.72.11.63,
представляващ магазин на две нива с адрес ул.
Никола Войводов 7, ет. 0, с площ 145,15 кв. м
заедно със съответните ид. части от общите на
сградата и правото на строеж върху мястото.
Същият е образуван въз основа на одобрен от
главния архитект на Община Враца инвестиционен проект и Разрешение за строеж № 205 от
6.10.2011 г. за вътрешно преустройство на обекти,
а именно самостоятелен обект в сграда с идент.
№ 12259.1019.72.11.7 с адрес Враца, ул. Никола
Войводов 7, ет. 1, и представляващ магазин № 3
на едно ниво с площ 77,37 кв. м, и самостоятелен
обект в сграда с идент. № 12259.1019.72.11.10 с адрес
Враца, ул. Никола Войводов 7, ет. 1, и представляващ обект № 12 на две нива с предназначение за
търговска дейност, с площ 67,78 кв. м заедно със
съответните идеални части от общите части на
сградата и от правото на строеж върху мястото,
а съгласно схема № 15-17438 от 19.01.2015 г. по
кадастралната карта и кадастралните регистри,
последно изменение със Заповед № КД-14-06-178
от 3.10.2011 г. на началника на СГКК – Враца,
с адрес на имота Враца, ж.к. Централна част,
бул. Никола Войводов 7, ет. 0, обект магазин,
самостоятелен обект, намиращ се в сграда № 11,
разположена в поземлен имот с идентификатор
12259.1019.72, с предназначение – за търговска
дейност, брой нива на обекта – 2, с площ 145,15
кв. м, с прилежащите ид. ч. от общите части и
от правото на строеж, при съседи на ниво 1 на
същия етаж: 12259.1019.72.11.8, 12259.1019.72.11.6,
12259.1019.72.11.11, под обекта няма и над обекта
няма; на ниво 2, на същия етаж няма, под обекта
няма, над обекта 12259.1019.72.11.24,ц за сумата
65 284 лв. Собствеността преминава у купувача
от датата на постановлението, което подлежи на
вписване от съдия по вписванията чрез службата
по вписванията.
3347
6. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Пловдив, офис Пазарджик,
на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление
№ 0006/2014/000205 от 8.05.2015 г. възлага на „ИВ
МАР“ – ООД, ЕИК по БУЛСТАТ 112594978, със
седалище и адрес на управление: София, район
„Младост“, ж.к. Полигона, бл. 35, вх. 1, ет. 4, ап. 16,
адрес за кореспонденция с НАП: Пазарджик, ул.
Гурко 2, представлявано от Мария Николова Иванова и Деян Иванов Иванов заедно и поотделно,
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следния недвижим имот: оризище, земеделски
имот, с площ 98,632 дка, пета категория, в местността Алтъ гьоз, съставляващо имот № 134054,
в землището на с. Гелеменово, ЕКАТТЕ 14619,
община Пазарджик, област Пазарджик, при съседи:
имот № 134006 – оризище на насл. на Димитър
Георгиев Попов; № 000334 – напоителен канал
на община Пазарджик; № 000077 – отводнителен
канал на община Пазарджик; № 000188 – автомагистрала на държавата – МТ; № 000078 – отводнителен канал на община Пазарджик; имот
№ 134037 – оризище на насл. на Венко Генов Пенчев; № 000078 – отводнителен канал на община
Пазарджик, имот № 134041 – оризище на Стоимен Кръстев Стоименов, имот № 134053 – оризище на Кирил Ангелов Пелтеков и др.; имот
№ 134052 – оризище на Светлана Илиева Темелкова и др.; имот № 134018 – оризище на Георги
Тодоров Георгиев; № 000307 – електропровод на
държавата – МТ; № 000308 – електропровод на
държавата – МТ; имот № 134010 – оризище на
Димитър Манчев Ангелов; имот № 134011 – оризище на насл. Никола Атанасов Шопов; имот
№ 134012 – оризище на насл. Костадин Николов
Коцев; имот № 134032 – оризище на Цветана Ангелова Терзийска. Имотът е разположен в близост
до бензиностанция ШЕЛ „Пазарджик-юг, магазин
„Аутлет“ и хотел. От североизток имотът граничи с АМ „Тракия“. Част от имота, разположена
между североизточната и югоизточната граница
не е обработена. Останалата площ е действащо
оризище. Върху имот № 134054 има следните
ограничения: електропровод 110 кв. На 20 м от
двете страни до крайните проводници или на 24 м
от оста на електропровода не могат да се строят
сгради и съоръжения и засажда високостеблена
растителност.
3348
7. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив – офис Пазарджик, на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с
постановление № 0006/2014/000204 от 8.05.2015 г.
възлага на „ИВ МАР“ – ООД, ЕИК по БУЛСТАТ:
112594978, със седалище и адрес на управление:
София, район „Младост“, ж.к. Полигона, бл. 35,
вх. 1, ет. 4, ап. 16, адрес за кореспонденция с НАП:
Пазарджик, ул. Гурко 2, представлявано от: Мария
Николова Иванова и Деян Иванов Иванов заедно
и поотделно, следния недвижим имот: оризище,
земеделски имот с площ 12,970 дка, пета категория, в местността Бозалъка, съставляващо имот
№ 017007, в землището на с. Гелеменово, ЕКАТТЕ
14619, община Пазарджик, област Пазарджик, при
съседи: имот № 017008 – оризище на насл. на Иван
Господинов Велев; № 000310 – отводнителен канал
на община Пазарджик; имот № 018001 – оризище на „Юнивърсъл Пропъртис“ – АДСИЦ;
№ 000193 – полски път на община Пазарджик;
имот № 017006 – оризище на Петруна Петрова
Шикова; имот № 017005 – оризище на Запряна
Петрова Тилова; имот № 017004 – оризище на
Йордана Петрова Тодорова; имот № 017012 – оризище на Асен Спасов Спасов. Имотът е действащо
оризище с изградени съоръжения, обслужващи отглеждането на ориз – напоителни и отводнителни
канали и диги. Достъпът до имота се осъществява
по път втори клас II-37 от републиканската пътна
мрежа, свързващ с. Гелеменово с гр. Панагюрище. Върху имота има следното ограничение:
Оризовите полета да се опазват и стопанисват
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в съответствие с чл. 18 ЗСПЗЗ до изтичане на
амортизационния срок. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението
и същото подлежи на вписване от съдията по
вписванията при Агенцията по вписванията по
местонахождението на имота.
3349
8. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Пловдив, офис Пазарджик,
на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с Постановление
№ 0006/2014/000203 от 8.05.2015 г. възлага на „ИВ
МАР“ – ООД, ЕИК по БУЛСТАТ: 112594978, със
седалище и адрес на управление София, район
„Младост“, ж.к. Полигона, бл. 35, вх. 1, ет. 4, ап. 16,
адрес за кореспонденция с НАП: Пазарджик, ул.
„Гурко“ 2, представлявано от Мария Николова
Иванова и Деян Иванов Иванов заедно и поотделно, следния недвижим имот: оризище, земеделски
имот с площ 13,380 дка, пета категория, в местността Бозалъка, съставляващо имот № 018001,
в землището на с. Гелеменово, ЕКАТТЕ 14619,
община Пазарджик, област Пазарджик, при съседи: № 000193 – полски път на община Пазарджик;
имот № 018002 – оризище на Георги Трифонов
Петров; имот № 018003 – оризище на насл. на
Василка Петкова Танкова; имот № 018004 – оризище на насл. на А лексан дър Трен дафи лов
Кюсаков; имот № 018017 – оризище на Борис
Динчев Павлов; № 000310 – отводнителен канал
на община Пазарджик; имот № 017007 – оризище
на „Юнивърсъл Пропъртис“ – АДСИЦ. Имотът
е действащо оризище с изградени съоръжения,
обслужващи отглеждането на ориз – напоителни и отводнителни канали и диги. Достъпът до
имота се осъществява по път втори клас II-37
от републиканската пътна мрежа, свързващ с.
Гелеменово с гр. Панагюрище. Върху имота има
следното ограничение: Оризовите полета да се
опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18
ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.
Собствеността преминава у купувача от датата
на постановлението и същото подлежи на вписване от съдията по вписванията при Агенцията
по вписванията по местонахождението на имота.
3350

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава,
че по Заповед № ОА-АК-410 от 6.04.2015 г. на
областния управител на област Благоевград, с
която на основание чл. 32, ал. 2 ЗА е оспорил
пред Административния съд – Благоевград, Решение № 814 по протокол № 44 от 27.02.2015 г.
на Общинския съвет – гр. Хаджидимово, с което
е приет бюджетът на Община Хаджидимово за
2015 г., е образувано адм. д. № 265/2015 г. и е
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 29.06.2015 г. от 10 ч.
3416
Административният съд – Габрово, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е образувано
адм. д. № 89/2015 г. по оспорване, предявено от
Дончо Пенчев Тотев с адрес Габрово, ул. Никола Войновски 175; Ружа Проданова Юбел с
адрес Габрово, ул. Никола Войновски 179; Надежда Христова Владимирова с адрес Габрово,
ул. Никола Войновски 312; Тотьо Петков Тотев
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с адрес Габрово, ул. Никола Войновски 316;
Донка Минкова Лефтерова с адрес Габрово, ул.
Малина 14; Лефтер Величков Лефтеров с адрес
Габрово, ул. Малина 14, ет. 3; Величко Лефтеров
Лефтеров с адрес Габрово, ул. Малина 16, ет. 3,
и Минка Лефтерова Георгиева с адрес Габрово,
ул. Малина 16, ет. 2, с която жалба посочените
жалбоподатели са обжалвали Решение № 83 от
8.04.2015 г. на Общинския съвет – гр. Габрово, с
което е одобрен подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на кв.
Борово – Велчевци, окончателен вариант (в цифров
и графичен вид). Заинтересованите лица могат да
се конституират като ответници в производството
в едномесечен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
до съда със съдържание съгласно чл. 218, ал. 4
ЗУТ. Към заявлението следва да приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството
на заинтересувано лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за
отмяна на индивидуалния административен акт,
както и за присъединяване към подадената жалба.
3433
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ обявява, че по търговско
дело № 3/2013 г. с молител НАП – София, и ответник Сдружение „Екоприятели 2005“ – ЕИК
101682494, предст. от Светослав Радев Зашев, със
седалище и адрес на управление – Благоевград,
ул. Полк. Дрангов 31, ет. 2, има постановено
решение № 1474 от 3.04.2015 г., с което обявява:
прекратява производството по несъстоятелност
по гр.д. № 3/2013 г. по описа н БОС; постановява заличаване на сдружение „Екоприятели
2005“ – ЕИК 101682494, със седалище и адрес на
управление – Благоевград, ул. Полк. Дрангов 31,
ет. 2, ап. 2, от регистъра на юридическите лица
с нестопанска цел при ОС – Благоевград. Решението да се впише в регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел при ОС – Благоевград,
като за целта се изпрати препис от същото. Да
се впише и в нарочната книга по чл. 634в ТЗ.
Решението подлежи на обжалване в 7-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
3434
Районният съд – Стара Загора, ХІІІ гражданско отделение, в проведеното на 11.05.2015 г.
закрито разпоредително заседание по гр. дело
№ 2230 по описа на съда за 2015 г., докладвано
от Женя Иванова – районен съдия, като разгледа
постъпилата молба на „Петрол Холдинг“ – АД, с
ЕИК 103078860, със седалище и адрес на управление Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 112,
ет. 2, офис 3, представлявано от Денис Ершов, за
обезсилване на ценна книга по реда на чл. 560 и
сл. ГПК и след като прецени, че съдържанието є
отговаря на изискванията на чл. 561 ГПК, издава настоящата заповед за неплащане по чл. 562
ГПК, с която отправя покана до държателя на
временното удостоверение за притежаваните от „Петрол Холдинг“ – АД, 2 525 436 броя
поименни акции с номинална стойност 10 лв.
всяка една, представляващи 50 % от капитала
на „Професионален спортен клуб Черноморец
Бургас“ – АД, ЕИК 102929385, със седалище и
адрес на управление Бургас, ж.к. Лазур, Спортен
комплекс „Лазур“, да заяви своите права найкъсно до датата на насроченото открито съдебно
заседание на 14.07.2015 г. от 14 ч., когато ще се

С Т Р.

64

ДЪРЖАВЕН

разгледа молбата за обезсилване на временното
удостоверение. В случай че в указания срок държателят не заяви своите права, ценната книга ще
бъде обезсилена. Нарежда на „Професионален
спортен клуб Черноморец Бургас“ – АД, да не се
издават акции и да не се извършват плащания
по посоченото временно удостоверение.
3435

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
19. – Управителният съвет на „Българска
асоциация биопродукти“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 36 от устава на сдружението
свиква на 27.06.2015 г. в 9,30 ч. общо събрание
на членовете на „Българска асоциация биопродукти“ в сградата на офиса на сдружението в
София, бул. Христо Ботев 48 (сградата на Съюза
на офицерите и сержантите от запаса и резерва),
ет. 1, зала 1, при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния съвет и отчет на контролния съвет;
2. промени в устава на асоциацията, в това число
промяна на седалището и адреса на управление;
3. избор на нов управителен съвет; 4. избор на
нов контролен съвет; 5. избор на председател;
6. решение относно реализирането на проекта
Go, Get, Eat ORGANIC! и избор на управителен
орган по проекта; 7. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 10,30 ч., на същото място
при същия дневен ред. Регистрацията на членовете
за участие в общото събрание ще започне един
час преди общото събрание. За регистрацията
си членовете, респективно пълномощниците им,
трябва да представят документ за самоличност,
удостоверение за актуално състояние. Пълномощниците на членовете трябва да представят писмено
пълномощно, което се прилага към документите
на събранието. Материалите по дневния ред са
на разположение на членовете всеки работен ден
в офиса на „Българска асоциация биопродукти“,
София, бул. Христо Ботев 48, ет. 4. Поканват се
всички членове на „Българска асоциация биопродукти“ да вземат участие в общото събрание.
3412
19. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска федерация по волейбол“ – София, на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на членовете на
27.06.2015 г. в 10 ч. във Варна, к.к. Св. св. Константин и Елена, грандхотел „Варна“, зала „Одесос“,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчет
на управителния съвет на БФВ за дейността на
сдружението за 2014 г.; 2. приемане на финансов
отчет на БФВ за 2014 г. и на доклад на одитор,
извършил заверка на финансовия отчет за 2014 г.;
3. приемане на решение за освобождаване от
отговорност на председателя на сдружението и
на членовете на управителния съвет на БФВ за
дейността им през 2014 г.; 4. приемане на бюджет
за дейността на БФВ през 2015 г.; 5. приемане на
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решение за изменения и допълнения на устава на
сдружението; 6. приемане на решение за избор на
одитор и за оторизация за извършване на заверката
на финансовия отчет на БФВ за 2015 г.; 7. разни.
Поканват се законните представители на членовете или техните упълномощени представители
с писмено пълномощно с нотариално заверен
подпис да вземат участие в работата на общото
събрание. При липса на кворум към обявения
начален час на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе в 11 ч. на 27.06.2015 г. на
същото място и при същия дневен ред.
3421
12. – Управителният съвет на Българското
медицинско сдружение по хематология – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно
общо събрание на 29.06.2015 г. в 14 ч. в Заседателната зала на Националната специализирана
болница за активно лечение на хематологични
заболявания, София, ул. Пловдивско поле 6, при
следния дневен ред: 1. приемане на финансов отчет
на сдружението за 2014 г.; 2. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред.
3356
14. – Съветът на настоятелите (Управителният съвет) на СНЦ към СОУ „П. К. Яворов“,
Чирпан, на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 22
от раздел II от устава свиква общо събрание на
сдружението на 24.06.2015 г. в 17 ч. в учителската
стая, ет. 1 на СОУ „П. К. Яворов“, Чирпан, ул. П.
К. Яворов 6, при следния дневен ред: 1. приемане
на нови членове на сдружението; 2. приемане на
промени и допълнения в устава на сдружението;
3. приемане на отчет за дейността на съвета на
настоятелите (управителния съвет); 4. одобряване
на доклад за дейността на контролния съвет; 5.
освобождаване от отговорност на членовете на
съвета на настоятелите (управителния съвет); 6.
освобождаване членове на съвета на настоятелите;
7. избор на нови членове на съвета на настоятелите; 8. освобождаване членове на контролния
съвет; 9. избор на членове на контролния съвет;
10. приемане на основни насоки и програма за
дейността на сдружението през 2015 г.; 11. други.
Събранието ще се проведе, ако присъстват членове, представляващи повече от половината от
всички членове на сдружението. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 25 от
устава общото събрание ще се проведе един час
по-късно на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на явилите се членове.
3414
Поправка. Регионалният исторически музей – Стара Загора, прави поправка на допусната
техническа грешка в обявлението за конкурс за доцент (ДВ, бр. 36 от 2015 г., стр. 26): Адресът на музея
вместо „бул. Руски 6“ да се чете „бул. Руски 42“.
3424
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