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ЗАКОН

за ратифициране на Спогодбата между Република България и Кралство Норвегия за
избягване на двойното данъчно облагане на
доходите
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УКАЗ № 128
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 гражданската регистрация, приет от ХLIІI
Народно събрание на 10 юли 2015 г.
Издаден в София на 14 юли 2015 г.
Президент на републиката:
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Министър на правосъдието:
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
гражданската регистрация (обн., ДВ, бр. 67
от 1999 г.; изм., бр. 28 и 37 от 2001 г., бр. 54 от
2002 г., бр. 63 от 2003 г., бр. 70 и 96 от 2004 г.,
бр. 30 от 2006 г., бр. 48 и 59 от 2007 г., бр. 105
от 2008 г., бр. 6, 19, 47, 74 и 82 от 2009 г., бр. 33
от 2010 г., бр. 9 и 39 от 2011 г., бр. 42 от 2012 г.,
бр. 66 и 68 от 2013 г. и бр. 53 и 98 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 40 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) При издаването на удостоверения и
преписи от актовете за гражданско състояние от гражданите не може да се изисква
предоставянето на лични данни, които се
намират в Единната система за гражданска
регистрация и административно обслужване
на населението (ЕСГРАОН) и свързаните с
нея регистри.“
2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
§ 2. В чл. 42 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Акт за раждане на мъртвородено дете
се съставя въз основа на писмено съобщение
не по-късно от 48 часа от раждането.“
§ 3. В чл. 43, ал. 1 се създава изречение
второ: „Раждането на мъртвородено дете се
съобщава не по-късно от 24 часа от раждането му.“
§ 4. В чл. 61 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „смърт“ се добавя
„или от акта за раждане на мъртвородено дете“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Когато е необходимо за извършване
на погребение, препис-извлечението от акта
за смърт или от акта за раждане на мъртвородено дете може да се издава и на трети
лица, без да е необходимо упълномощаване
по реда на чл. 88а, ал. 2.“
3. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 3, 4 и 5.
§ 5. В чл. 92 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 4 се отменя.
2. В ал. 8 след думите „Министерството
на вътрешните работи“ се поставя запетая
и се добавя „Главна дирекция „Гражданска
регистрация и административно обслужване“
в Министерството на регионалното развитие
и благоустройството“.
3. В ал. 9 думите „при спазване на разпоредбата на чл. 99а“ се заличават.
4. Създават се ал. 10, 11, 12 и 13:
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„(10) Броят на лицата, които могат да се
регистрират по постоянен и/или настоящ
адрес на адреса на едно жилище, не може да
надвишава двукратния брой на лицата, които обичайно могат да обитават съответното
жилище. При определяне на общия брой на
лицата се вземат предвид и регистрираните
на адреса собственици, ползватели, наематели
или обитатели на друго правно основание. В
случаите, когато жилището се обитава само
от роднини по права линия, по съребрена
линия до четвърта степен включително или
по сватовство до втора степен включително,
се допуска трикратно надвишаване на броя
на лицата, които обичайно могат да обитават
жилището.
(11) Органите по ал. 1 съхраняват копия
от документите, въз основа на които се извършва адресна регистрация, промяна на
адрес и заличаване на адресна регистрация,
за срок 5 години.
(12) Актовете на органите по ал. 1, с които
се отказва извършване на адресна регистрация
или промяна на адрес, подлежат на оспорване
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
(13) Актовете на органите по ал. 1 за заличаване на адресна регистрация подлежат на
оспорване пред съответния административен
съд. Обжалването не спира изпълнението.
Решението на административния съд е окончателно.“
§ 6. В чл. 96, ал. 1 се създава изречение
второ: „Български гражданин, живеещ в чужбина, заявява настоящ адрес – държавата, в
която живее, пред органите по чл. 92, ал. 1
по постоянния си адрес.“
§ 7. В чл. 98, ал. 1 думите „в общината
или кметството“ се заменят с „до органите по
чл. 92, ал. 1 в общината, района, кметството
или населеното място“.
§ 8. В чл. 99 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Адресната карта за промяна на настоящ
адрес се подава до органите по чл. 92, ал. 1 в
общината, района, кметството или населеното
място, където лицето живее. Когато български
гражданин живее в чужбина, адресната карта
за промяна на настоящ адрес се подава до
органите по чл. 92, ал. 1 в общината, района,
кметството или населеното място по постоянен
адрес. Адресната карта се обработва веднага
за актуализация на Национална база данни
„Население“.“
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Не се допуска регистриране на настоящ
или постоянен адрес за повече от 4 месеца в
хотел, мотел, почивен дом или друго място за
подслон. Ограничението по изречение първо се
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прилага и когато се извършва пререгистрация
в същото или в друго място за подслон на
територията на същата община.“
3. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно
ал. 5 и 6.
§ 9. Член 99а се изменя така:
„Чл. 99а. В случаите на промяна на адресната регистрация по постоянен или настоящ
адрес броят на лицата, които могат да се
регистрират по постоянен и/или настоящ
адрес на адреса на едно жилище, не може да
надвишава двукратния брой на лицата, които обичайно могат да обитават съответното
жилище. При определяне на общия брой на
лицата се вземат предвид и регистрираните
на адреса собственици, ползватели, наематели
или обитатели на друго правно основание. В
случаите, когато жилището се обитава само
от роднини по права линия, по съребрена
линия до четвърта степен включително или
по сватовство до втора степен включително,
се допуска трикратно надвишаване на броя
на лицата, които обичайно могат да обитават
жилището.“
§ 10. В глава четвърта се създава раздел III
с чл. 99б:
„Раздел III
Извършване на проверка
Чл. 99б. (1) При писмен сигнал или по искане на собственик на имот, подадени до орган
по чл. 92, ал. 1 или до областния управител
за нарушение на чл. 92 или чл. 99а, както и
по собствена инициатива кметът на общината
или на района издава заповед за определяне
на комисия, която да извърши проверка за
спазване на изискванията за извършване на
адресна регистрация или промяна на адрес. В
състава на комисията се включват служители
от съответната общинска администрация,
представители на съответната областна администрация, на териториалните структурни
звена на Министерството на вътрешните
работи и на Главна дирекция „Гражданска
регистрация и административно обслужване“
в Министерството на регионалното развитие
и благоустройството. В случаите на подадени
писмен сигнал или искане на собственик на
имот заповедта за определяне на комисията
се издава в тридневен срок от получаването
им и се обявява на таблото за обявления и на
интернет страницата на общината. В случай
че кметът не издаде заповедта в определения
срок, тя се издава от областния управител.
(2) Проверката по ал. 1 се извършва в
7-дневен срок от издаване на заповедта за
определянето на комисията. За резултатите
от проверката се съставя протокол.
(3) В тридневен срок от извършване на
проверката и въз основа на протокола по
ал. 2 кметът на общината издава заповед за
заличаване на адресни регистрации, за които
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е установено, че са извършени в нарушение
на чл. 92 или на чл. 99а, и изпраща обобщена
информация чрез съответното териториално
звено „Гражданска регистрация и административно обслужване“ на Главна дирекция
„Гражданска регистрация и административно
обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за автоматизираното им заличаване в регистъра на
населението.
(4) В началото на всяка учебна година ректорите на висшите училища предоставят на
съответните органи по чл. 92, ал. 1 актуален
списък на лицата, настанени в студентски
общежития, като броят на лицата, настанени в една стая, не може да надвишава броя
на леглата в нея. Адресните регистрации на
лица, които не са включени в списъците по
изречение първо, се заличават със заповед на
органа по чл. 92, ал. 1.
(5) Лице, чиято адресна регистрация по
постоянен адрес е заличена, е длъжно в
едномесечен срок от уведомяването му да
подмени личните си документи.“
§ 11. В чл. 115, ал. 1, т. 1 запетаята след
скобите се заличава и думите „друго гражданство и постоянен адрес“ се заменят с „и
друго гражданство“.
§ 12. Създава се чл. 116а:
„Чл. 116а. За нарушение на чл. 92 или
чл. 99а на виновните лица се налага глоба
от 500 до 3000 лв. за всеки отделен случай.“
§ 13. Създава се подразделение „Допълнителна разпоредба“ с нов § 1:
„ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на този закон:
1. „Лица, които обичайно могат да обитават
жилище“ е максималният брой лица, които
могат да обитават дадено жилище, като на
едно лице се падат не по-малко от 10 кв.м
жилищна площ.
2. „Жилищна площ“ е сборът от площите
на помещенията в жилището с основно предназначение за дневни, спални и детски стаи,
измерена по вътрешните зидарски очертания
на стените.
3. „Заличаване на адресна регистрация“ е
автоматизирано възстановяване на предходния
постоянен и/или настоящ адрес на лицето.“
§ 14. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
1. Досегашният § 1 става § 1а.
2. Досегашният § 1а става § 1б.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 15. Неприключилите производства по
подадени заявления за адресна регистрация по
постоянен или настоящ адрес или за промяна
на адрес се довършват по реда на този закон.
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§ 16. (1) В тридневен срок от влизането
в сила на този закон кметовете на общини
или на райони издават заповед за определяне на комисия, която да извърши проверка
за спазване на изискванията на чл. 92 или
чл. 99а за извършените адресни регистрации
или за промяна на адрес в периода 1 юли
2014 г. – 30 април 2015 г. В състава на комисията се включват служители от съответната
общинска админист раци я, представители
на съответната областна администрация, на
териториалните структурни звена на Министерството на вътрешните работи и на Главна
дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
В случай че кметът не издаде заповедта в
срока по изречение първо, тя се издава от
областния управител.
(2) Срокът за извършване на проверките
е един месец от влизането в сила на този закон. За резултатите от проверката се съставя
протокол, който се оповестява публично.
(3) В тридневен срок от извършването на
проверката и въз основа на протокола по
ал. 2 кметът на общината издава заповед за
заличаване на адресни регистрации, за които
е установено, че са извършени в нарушение
на чл. 92 или на чл. 99а, и изпраща обобщена
информация чрез съответното териториално
звено „Гражданска регистрация и административно обслужване“ на Главна дирекция
„Гражданска регистрация и административно
обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за автоматизираното им заличаване в регистъра на
населението.
(4) Лице, чиято адресна регистрация по
постоянен адрес е заличена, е длъжно в
едномесечен срок от уведомяването му да
подмени личните си документи.
§ 17. По реда на чл. 19а, ал. 2 могат да се
възстановяват имената на починали български граждани, които са били принудително
променени и не са възстановени при условията и по реда на § 1б. Заявлението в този
случай се подава от наследник на починалото
лице. При разногласие между наследниците
на починалото лице спорът се решава от
районния съд.
§ 18. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 10 юли 2015 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4651
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РЕШЕНИЕ

за избиране на управител на Българската
народна банка
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 12, ал. 1 от Закона
за Българската народна банка
РЕШИ:
1. Избира Димит ър Борисов Ра дев за
управител на Българската народна банка с
мандат 6 години.
2. Решението влиза в сила от деня, следващ
деня на избора.
Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 14 юли 2015 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
4706

РЕШЕНИЕ

за освобождаване на управителя на Българската народна банка
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Репуб
лика България във връзка с чл. 12, ал. 7 от
Закона за Българската народна банка
РЕШИ:
1. Освобождава Иван Ганчов Искров от
длъжността управител на Българската народна банка.
2. Решението влиза в сила от деня, следващ
деня на приемане на решението.
Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 14 юли 2015 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
4705

КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 3
от 7 юли 2015 г.

по конституционно дело № 13 от 2014 г.
Конституционният съд в състав: Димитър
Токушев – председател, членове: Благовест
Пунев, Пламен Киров, Красен Стойчев, Цанка Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков,
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Кети Маркова, Георги Ангелов, Борис Велчев, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, при
участието на секретар-протоколиста Мариана
Георгиева разгледа в закрито заседание на
7 юли 2015 г. конституционно дело № 13 от
2014 г., докладвано от съдията Гроздан Илиев.
Производството пред Конституционния съд
е с основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията на Република България (КРБ).
Конституционното дело е образувано по
искане на тричленен състав на Върховния
административен съд (ВАС) за установяване
противоконституционност на чл. 16, ал. 1,
изр. второ от Закона за съдебната власт (обн.,
ДВ, бр. 64 от 7 август 2007 г., последно изм.,
бр. 98 от 28 ноември 2014 г.).
Според съдебния състав, разглеждащ адм.
дело № 9188/2014 г., разпоредбата на чл. 16,
изр. второ от Закона за съдебната власт (ЗСВ)
в частта, с която се възлага на Висшия съдебен съвет (ВСС) управлението на дейността
на съдебната власт, противоречи на чл. 117,
ал. 2, изр. първо КРБ, който прогласява независимостта на съдебната власт от останалите
власти. Гаранция за тази независимост е подчинението на съдиите, съдебните заседатели,
прокурорите и следователите само на закона,
когато осъществяват своите функции, поради което възлагането на ВСС да управлява
дейността на съдебната система се явява противоконституционно. В съобразителната част
на искането се поддържа, че разпоредбата на
чл. 16 ЗСВ противоречи и на чл. 130, ал. 6
от Конституцията, защото конституционната
уредба на правомощията на ВСС не включва
функциите по организацията на работа на
съдебната власт и управлението на дейността
є. Според съдебния състав претендираната
противоконституционност е налице независимо от въведеното с оспорения текст на чл. 16
ЗСВ условие, според което управлението на
съдебната власт следва да се осъществява,
без да се засяга независимостта на нейните
органи.
Искането е направено с оглед на конкретен
правен спор. Произнасяйки се по приложимия закон, съдът е приел, че разпоредбата на
чл. 16 ЗСВ в частта относно правомощието
на ВСС да управлява дейността на съдебната власт е противоконституционна, поради
което е спрял производството по делото и
на основание чл. 150, ал. 2 КРБ е сезирал
Конституционния съд.
С определение от 20 януари 2015 г. Конституционният съд е допуснал за разглеждане
по същество искането за установяване противоконституционност на чл. 16, ал. 1, изр.
второ от Закона за съдебната власт в частта
„осъществява управление на дейността є“.
Като заинтересовани страни са конституирани
Народното събрание, Министерският съвет,
министърът на правосъдието, Върховният
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касационен съд, Върховният административен
съд, главният прокурор, Висшият съдебен съвет, Инспекторатът към Висшия съдебен съвет,
Националната следствена служба, Висшият
адвокатски съвет, Асоциацията на българските
административни съдии, Съюзът на съдиите
в България, Българската съдийска асоциация,
Асоциацията на прокурорите в България,
Камарата на следователите в България, Съюзът на юристите в България, Българската
асоциация за европейско право, Институтът
за модерна политика, Българският институт
за правни инициативи, Фондация Български
адвокати за правата на човека (ФБАПЧ).
В изпълнение на предоставената им възможност становища по делото са представили Министерският съвет, министърът на
правосъдието, Върховният касационен съд,
главният прокурор, Висшият съдебен съвет,
Националната следствена служба, Съюзът
на съдиите в България, Камарата на следователите в България, Съюзът на юристите в
България, Българската асоциация за европейско право, Фондация Български адвокати за
правата на човека.
Министърът на правосъдието, Върховният
касационен съд, Съюзът на съдиите в България и ФБАПЧ са мотивирали становища
за основателност на искането за обявяване
противоконституционност на разпоредбата на
чл. 16, ал. 1 ЗСВ в оспорената част.
Според тях ВСС е конституционно създаден орган, чиято основна функция е да
гарантира независимостта на съдебната власт
от политическите клонове на властта, като
не позволява установяване на контрол върху
нея, който би обезсмислил конституционно
установената є независимост. Той се явява
орган на съдебната власт, създаден, за да
гарантира независимостта на магистратите в
процеса на тяхното назначаване и кариерно
развитие. Поддържа се, че правомощията на
ВСС по чл. 130, ал. 6 и 7 от Конституцията
уреждат административни и организационни
по своя характер дейности, които ВСС осъществява по отношение на цялата система
от органи, включени в съдебната система.
Осъществяването на тези дейности обаче не
представлява упражняване на управленска
функция, доколкото управлението на една
система изисква субординация и контрол
между отделните органи и звена, поради което както органите на съдебната власт, така
и отделните магистрати не са подчинени на
ВСС, а той не разполага спрямо тях с контролни правомощия, които са съществена част
от управленската функция на един административен орган. Възлагането на управленска
функция на ВСС по отношение на съдебната
власт извън кадрови, финансови и организационно-технически правомощия противоречи
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на конституционно установения принцип за
независимост на съдебната власт. Според
този принцип независимостта на съдебната
власт означава независимост от останалите
власти и на следващо място независимост на
съдията, прокурора и следователя в процеса
на правоприлагането и правораздаването и
подчинението им само на закона. Чрез възлагането на управленска функция на ВСС се
създават условия за зависимост на тази им
дейност от разрешенията и преценките на
друг орган и длъжностни лица, което представлява нарушение на установения с чл. 117,
ал. 2 КРБ принцип. Във връзка с това се поддържа още, че законодателят е излязъл извън
конституционната делегация по чл. 133 КРБ,
с която е предвидено единствено организацията и дейността на ВСС, на съдилищата,
на прокурорските и следствените органи,
на съдиите, прокурорите и следователите,
условията и редът за тяхното назначаване и
уволняване, на реда за реализиране на тяхната отговорност да се уреждат със закон.
Така очертаните параметри на конституционната делегация изключват възможността
разширяване обема на компетентността на
ВСС да се извърши на законово ниво, като
му се възложи и функцията по управление на
дейността на съдебната власт. Твърди се, че
управленските функции по планиране, организиране, ръководене, контрол и регулиране
на присъщите само за съдебната система правораздавателна дейност и надзор за законност
не са възложени от КРБ на ВСС в качеството
му на административен орган. Такова било
положението и по отношение управлението на
структурите на съдебната власт, които също
разполагат с правомощия по администриране на несъщинската правосъдна дейност. С
позоваване на принципа за независимост на
съдебната власт се обосновава и изводът, че
всички функции по администриране, които
не са възложени от Конституцията на ВСС,
се осъществяват от структурите на съдебната власт по ред, предвиден в устройствения
закон. На следващо място, в съгласие с чл. 4
КРБ – принципа за правовата държава, и
чл. 5 КРБ – върховенството на Конституцията, се аргументира разбирането, че със ЗСВ
като устройствен закон е допустимо да се
осигурява изпълнението на конституционно
възложените функции на ВСС, включително
чрез формулиране на нови правомощия, които обаче следва пряко да са свързани и да
произтичат от конституционно възложената
му компетентност. Такива са правомощията
по отчитане натовареността на съдебната
власт, по организацията и провеждането на
конкурсите за назначаване и повишаване на
съдиите, прокурорите и следователите, по
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тяхното атестиране, които са пряко свързани
и произтичат от конституционно уредените
правомощия на ВСС.
Възлагането на управленски функции на
ВСС със закон не може да се обоснове с правомощията по чл. 130, ал. 6 и 7 КРБ, които са
изчерпателно посочени. Затова се поддържа,
че това възлагане противоречи на Конституцията и създава рискове от нарушаване
на независимостта на съдиите, прокурорите
и следователите като органи на съдебната
власт. В становищет о т ова разби ране се
обосновава и с позоваване на Решение № 10
от 2011 г. по к.д. № 6 от 2011 г. Поддържа се
също така, че не води до друг извод предвиденото в чл. 16, ал. 1 ЗСВ условие „без да се
засяга независимостта на нейните органи“,
тъй като последното не е достатъчна гаранция
за независимостта на магистратите. Показателна в това отношение била практиката на
ВСС по прилагане на закона, когато много
често упражняваната управленска функция
„консумирала“ независимостта на органите
на съдебната власт и на отделни магистрати.
Според ФБАПЧ предоставянето на управленски функции на ВСС по отношение на
съдебната власт, освен че накърнява независимостта на съдебната власт, е в противоречие
и с принципа за разделение на властите, прогласен с чл. 8 от Конституцията. Във връзка
с това се посочва, че съгласно чл. 130, ал. 3
от Конституцията единадесет от двадесет и
двамата изборни членове на Висшия съдебен
съвет се избират от Народното събрание, а
принципът за разделение на властите изисква
едната власт да не управлява другата. С предоставянето на ВСС на управленски функции
по отношение на съдебната власт тя става
зависима от законодателната власт. Затова
се поддържа, че общото или конкретното
управление не може да бъде правомощие на
орган, чийто състав в значителна степен се
определя от друга власт.
Министерският съвет, главният прокурор,
Висшият съдебен съвет, Националната следствена служба, Камарата на следователите в
България, Съюзът на юристите в България,
Българската асоциация за европейско право
мотивират становища, че искането на съдебния
състав е изцяло неоснователно. Според тях с
оспорената разпоредба законодателят дефинира правния статут на ВСС, като се основава
на конституционните му правомощия и не
създава нови правомощия на органа, каквито
Конституцията не предвижда. Подчертава се,
че ВСС е конституционно създаден орган,
на който са възложени кадрови, бюджетни,
организационни и контролни функции, за
да гарантира независимостта на съдебната
власт от останалите власти. Понеже не е
правораздавателен орган, ВСС не управлява
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дейностите по правораздаване и надзора за
законност. Следователно в чл. 16, ал. 1 ЗСВ
определянето на ВСС като орган за управление се има предвид управление на общото
функциониране на съдебната власт, което не
обхваща функциите по правораздаване и надзор за законност, поради което в оспорената
част разпоредбата не противоречи на чл. 117,
ал. 2 от Конституцията. Във връзка с това се
отбелязва, че чл. 16, ал. 1 ЗСВ като норма,
съдържаща определения, се явява несамостоятелна норма, която не се прилага пряко, а само
във връзка с други норми. Законодателната
уредба в тази част обаче изрично изключва
от обхвата на осъществяваната от ВСС управленска дейност дейностите по същество на
съдебната власт – правораздаване, надзор за
законност и разследването по наказателни
дела, условие, изрично посочено и в разпоредбата на чл. 16, ал. 1 ЗСВ, поради което
се прави изводът, че уредбата в оспорената
част не противоречи и на чл. 130, ал. 6 КРБ.
Всяка от страните наред с основната теза
излага и допълнителни аргументи, по които
е взето отношение в следващата част на решението:
Конституционният съд съгласно чл. 19, ал. 1
от Закона за Конституционен съд (ЗКС), след
като обсъди доводите и съображенията, развити в искането, становищата на заинтересованите страни и съображенията на законодателя
при приемане на оспорената разпоредба, за
да се произнесе, съобрази следното:
Относно принципа за независимост на
съдебната власт и разделението на властите
Съгласно чл. 8 от Конституцията държавната власт се разделя на законодателна,
изпълнителна и съдебна. Става дума за трите
основни функции на държавната власт, възложени за осъществяване от различни системи
от органи, които са относително независими
един от друг, обвързани са от отношения на
взаимен контрол и възпиране и в същото
време функционират в определена взаимна
връзка. В този смисъл и Решение № 6 от
1993 г. по к.д. № 4 от 1993 г. – ДВ, бр. 30 от
1993 г.; Решение № 1 от 1999 г. по к.д. № 34
от 1998 г. – ДВ, бр. 6 от 1999 г.; Решение № 15
от 1999 г. по к.д. № 11 от 1999 г. – ДВ, бр. 89
от 1999 г.; Решение № 8 от 2006 г. по к.д. № 7
от 2006 г. – ДВ, бр. 78 от 2006 г., на КС.
Всяка една от трите власти в рамките на
Конституцията осъществява самостоятелно
своите правомощия, поради което механиз
мът на взаимодействие между тях изключва налагане на действия и предписване на
актове, лишаващи органите на съответната
власт от гарантираната им от Конституцията
самостоятелност и дискреционна преценка в
процеса на осъществяване на правомощията,
които имат.
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Сред конституционните характеристики, установени в чл. 117 КРБ, решаващо е значението
на независимостта на съдебната власт. Единствено за съдебната власт независимостта
изрично е прогласена на конституционно ниво
като присъщо за тази власт качество. И това
е така, защото независимостта на съдебната
власт има ключово значение за осъществяване
на правораздавателната дейност.
Съгласно чл. 117, ал. 1 от Конституцията
във функционално отношение пред съдебната
власт е поставена задачата да защитава правата
и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. В осъществяването
на съдебната власт с различни средства и
методи на правна защита участват съдилищата, прокуратурата и следствените органи. По
дефиниция съществената част на съдебната
власт е правосъдието, осъществявано от конституционно установените съдилища (чл. 119,
ал. 1 КРБ). Това е така, защото чрез правораздавателния акт на съдилищата се решават
окончателно и задължително правните спорове
за защита на правата и законните интереси на
гражданите, юридическите лица и държавата,
т.е. осъществява се правозащитната функция
на държавата (Решение № 8 от 2005 г. на КС
по к.д. № 7 от 2005 г. – ДВ, бр. 74 от 2005 г.).
Съдебната власт в своята дейност е независима от изпълнителната и законодателната
власт, както и в отношенията с останалите
власти, които имат самостоятелно установена
конституционна компетентност, каквито са
президентът и Конституционният съд. Връзката є с тях се осъществява чрез законите,
гласувани от Народното събрание, които се
прилагат от органите на съдебната власт, а
решенията на последните са задължителни за
органите на изпълнителната власт. За актовете, постановени от органите на съдебната
власт, Конституцията предвижда контрол само
по реда за инстанциония съдебен контрол, т.е.
изключена е каквато и да е намеса на останалите власти, включително и в хипотезата на
отмяна със закон на влезли в сила решения,
постановени от конституционно установени
съдилища (чл. 119 КРБ), или възлагане на
правораздавателни функции на органи, които
не осъществяват съдебната власт. В този смисъл и Решение № 4 от 1998 г. по к.д. № 16 от
1997 г. – ДВ, бр. 30 от 1998 г.; Решение № 22
от 1998 г. по к.д. № 18 от 1998 г. – ДВ, бр. 112
от 1998 г.; Решение № 8 от 2005 г. по к.д. № 7
от 2005 г. – ДВ, бр. 74 от 2005 г., на КС.
Независимостта на съдебната власт от
останалите власти на конституционно ниво е
гарантирана с изрично прогласени самостоятелен бюджет – чл. 117, ал. 3 КРБ, и кадрова
политика, осъществявана вътре в системата
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от органи, чиято организация и правомощия
също са предмет на изрична конституционна
уредба – чл. 129 – 130 от Конституцията.
Наред с бюджетната самостоятелност на
съдебната власт и решаването на кадровите
въпроси предмет на конституционна уредба
е и личната независимост на съдиите, прокурорите и следователите, която е гарантирана
чрез въведените принципи за несменяемост
(чл. 129, ал. 3 КРБ), функционален имунитет
(чл. 132 КРБ) и несъвместимост (чл. 195 ЗСВ),
както и гарантираното им право на защита
срещу актове, засягащи техни права и законни
интереси в това им качество. В този смисъл е
и Тълкувателно решение № 3 от 1994 г. на КС
по к.д. № 1 от 1994 г. – ДВ, бр. 49 от 1994 г.
Прогласената институционална независимост на съдебната власт има и своето функционално измерение. Съгласно чл. 117, ал. 2
КРБ при осъществяване на функциите си
съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и
следователите се подчиняват само на закона.
В тази си част конституционната разпоредба
очертава приложното поле на функционалната независимост, която се проявява при
осъществяване на властническите функции на
съдиите, съдебните заседатели, прокурорите
и следователите в реализиране на предоставените им правомощия съобразно специфичното им място в структурата на органите на
съдебната власт и изпълняваната дейност, а
именно: съдиите и съдебните заседатели – в
осъществяването на правосъдието (чл. 119
КРБ), прокурорите – в надзора за спазване
на законността (чл. 127 КРБ ), и за следователите – в разследването на наказателните
дела в случаите, предвидени в закона (чл. 128
КРБ). От така очертаното от конституционните разпоредби приложно поле става ясно,
че функционалната независимост на всеки от
органите на съдебната власт има конкретни
измерения, които изключват зависимости,
предписания или указания от страна на други
държавни или политически органи при прилагането на закона по всяко конкретно дело.
В тези случаи функционалната независимост
на органите на съдебната власт гарантира свободното формиране на вътрешното убеждение,
което се основава на събрания доказателствен
материал по делото и на закона. В крайна
сметка независимостта на съдията, прокурора
и следователя при изпълнение на неговите
функции, чрез които се реализира съдебната
власт, е ограничена винаги и само в рамките
на Конституцията и закона. Следователно
не става дума за абсолютна независимост,
а за функционална независимост, ограничена в рамките на решаване на въпросите
по делото. Контролът върху правилността
на постановените актове се осъществява
по ред, предвиден в процесуалните закони.
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За тази цел в Конституцията е предвидена
пирамидална структура на съдилищата, към
която е приравнена тази на прокуратурата.
На върха на двете самостоятелни звена на
съдебната система са поставени Върховният
касационен съд (ВКС), Върховният административен съд (ВАС) и главният прокурор,
подпомаган от прокурорите от Върховната
касационна прокуратура (ВКП) и Върховната
административна прокуратура (ВАП), които
са задължени да упражняват контрол по същество над работата на долустоящите структури. Върховните съдилища съгласно чл. 124
и чл. 125, ал. 1 КРБ наред с осъществяване на
общата правораздавателна дейност осъществяват и върховен съдебен надзор за точното
и еднакво прилагане на законите от всички
съдилища, а главният прокурор осъществява
надзор за законност върху дейността на всички
прокурори – чл. 126, ал. 2 от Конституцията.
Други органи от структурите на съдебната
власт или от другите власти не разполагат
с правомощия за пряка намеса, съответно
контрол върху тази същинска правосъдна
дейност на съдиите и прокурорите.
Функционалната независимост обхваща и
онази дейност на съда, която не е правосъдие и
е свързана с извършване на действия на съдебно
администриране, изразяващо се в даване на
разрешение или отказ да се даде разрешение
за използване на специални разузнавателни
средства, за сключване на граждански брак
от непълнолетни, за извършване на действия
на разпореждане с имуществото на недееспособни и др., при които съдията също дължи
подчинение единствено на приложимия закон.
Относно Висшия съдебен съвет и управлението на съдебната власт
Структурната и функционалната обособеност на съдебната власт, чрез която се осъществява правораздавателната функция на
държавата, изисква наличие на гаранции за
нейната независимост от законодателната и
изпълнителната власт. Гаранция за тази независимост е уредената в Конституцията само
стоятелност на съдебната власт по отношение
на провеждането на кадровата, бюджетната
и финансовата политика. Реализирането на
свързаните с тях правомощия се извършва от
ВСС, за чието създаване учредителната власт
се е ръководила от идеята, че най-добрата
защита за съдийската независимост, било тя
външна или вътрешна, може да бъде осигурена
именно от този орган.
Конс т и т у ц и я т а не де фи н и ра и з ри ч но
правното положение на Висши я съдебен
съвет (чл. 130), но конституционната уредба
на неговите правомощия (чл. 129, ал. 1 – 3,
чл. 130, ал. 6 – 7, чл. 131) позволява да се
изведат основните му качества като орган на
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управление на съдебната власт. В тази насока
има и богата безпротиворечива практика на
КС. Още в Решение № 8 от 1994 г. по к.д. № 9
от 1994 г. – ДВ, бр. 78 от 1994 г., КС определя
ВСС като „…нова институция в държавната
организация на Република България, създаден
по примера на някои европейски държави. Дефинитивно той е орган на съдебната власт. От
неговите правомощия става ясно, че не е правосъден, а висш административен орган, който
осъществява ръководство на структурите на
съдебната власт. Правното положение, ролята
и мястото на ВСС в системата на съдебната
власт са установени в Конституцията“. Това
становище принципно се поддържа и в други
решения на Съда, включително и в постановеното на основание чл. 149, ал. 1, т. 1 от
Конституцията Тълкувателно решение № 9 от
2014 г. по к.д. № 3 от 2014 г. – ДВ, бр. 58 от
2014 г., относно възможността ВСС, предвид
правомощията му по чл. 130, ал. 6 от Конституцията, да издава подзаконови нормативни
актове и отразява трайното разбиране на КС
за основните качествени характеристики на
ВСС като ръководен орган на съдебната власт.
Изолирано е разбирането на КС, според
което ВСС е орган, който пряко обслужва
съдебната система, а не я ръководи, изразено в Решение № 10 от 2011 г. по к.д. № 6 от
2011 г. – ДВ, бр. 93 от 2011 г. То е претърпяло
еволютивно развитие в следващото Тълкувателно решение № 9 от 2014 г. по к.д. № 3 от
2014 г. – ДВ, бр. 58 от 2014 г., с което е призната
възможността на ВСС да бъде възложено със
закон да осъществява подзаконова нормативна
дейност. В останалата си част мотивите към
Решение № 10 от 2011 г. по к.д. № 6 от 2011 г.
относно същността на ВСС са в съгласие с
трайната практика на Съда по този въпрос
и не се налага да бъдат отново обсъждани.
С оглед предмета на настоящото дело анализът следва да бъде ограничен до оспорваното
качество на ВСС като орган, който управлява
дейността на съдебната власт.
Историческият преглед на развитието на
конституционната и законовата уредба на
ВСС показват наличието на трайна тенденция
чрез увеличаване правомощията на ВСС да се
изведе ролята му на орган, който управлява
съдебната власт. Тази тенденция е обективирана и в мотивите за четвъртата поправка на
Конституцията (ДВ, бр. 12 от 2007 г.). В нея
се посочва, че „… за разлика от досегашната
уредба се предлага нова уредба, чиято цел е,
на първо място, да подчертае ролята на ВСС
на орган, който взема основните решения по
управлението на съдебната власт… именно
ВСС е органът, който взема решенията, който
управлява“. В своята дългогодишна практика
КС също е имал нееднократно възможност
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да изрази разбирането си по въпроса за качеството на ВСС като управленски орган на
съдебната власт. Освен в Решение № 8 от
1994 г. по к.д. № 9 от 1994 г. – ДВ, бр. 78 от
1994 г., Решение № 9 от 2014 г. по к.д. № 3
от 2014 г. – ДВ, бр. 58 от 2014 г., и в Решение
№ 17 от 1995 г. по к.д. № 13 от 1995 г. – ДВ,
бр. 93 от 1995 г., е изразено разбирането на
КС за това, че „Висшият съдебен съвет е съставна част на съдебната власт и е учреден от
Конституцията с компетентност да управлява
другите (правораздавателните) органи на тази
власт (вж. чл. 129, 130 и 131 от Конституцията)“.
Във връзка с това КС приема, че текстовете
от Конституцията, които уреждат компетентностите на ВСС (чл. 129, ал. 1 и 2 и чл. 131)
по назначаване, повишаване, понижаване,
преместване и освобождаване от длъжност
на съдии, прокурори и следователи, включително предложенията за освобождаване и
назначаване от президента на председателите
на Върховния касационен съд и Върховния
административен съд и на главния прокурор,
са компетентности по управление, поради
което определя ВСС като управленски орган, а органите от структурите на съдебната
власт като управлявани органи – адресати на
актовете на ВСС.
Резултатът от юриспруденцията на КС и
последното четвърто изменение на Конституцията е закрепен в разпоредбата на чл. 16
ЗСВ, според която Висшият съдебен съвет е
постоянно действащ орган, който представлява съдебната власт и осигурява нейната
независимост. Той определя състава и организацията на работа на съдебната власт и
осъществява управление на дейността є, без
да засяга независимостта на нейните органи.
С оспорената разпоредба законодателят дефинира правния му статус, като се основава на
правомощията му, уредени в Конституцията.
Понеже нормата по чл. 16 ЗСВ не се прилага
самостоятелно, когато се решава проблемът
за нейната конституционосъобразност, трябва
да се държи сметка и за целия комплекс от
разпоредби, уреждащи статута на ВСС като
управленски орган.
Определянето на ВСС като орган на управление на съдебната власт трябва да се
разбира в смисъл, че това е орган, който
упражнява правомощия, свързани с нейното
функциониране, със създаване на организация,
условия и среда, които правят възможна, респ.
улесняват дейността на органите на съдебната
власт в изпълнение на конституционното им
задължение да защитават правата и законните
интереси на гражданите, юридическите лица
и държавата (чл. 117, ал. 1 КРБ). Понеже в
структурно и устройствено отношение органите на съдебната власт са обособени и прилагат
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различни методи и средства за осъществяване
на дейността си, е наложително съществуването на ВСС като специален орган, който да
направлява, насочва и урежда организационната дейност както на всеки от органите,
включени в структурите на съдебната власт,
така и на взаимодействието между тях. По
този начин се решават и въпросите, свързани
със създаване на необходимите условия, без
които е невъзможно изпълнението на техните
функции. Във връзка с това изключително
значение има дейността на ВСС по кадровото
осигуряване на органите на съдебната власт,
което включва подбора, назначаването, освобождаването, дисциплинарната отговорност,
изобщо кариерното развитие на съдиите,
проку рорите и следователите, които осъществяват съдебната власт. Ето защо в тези
дейности на ВСС, както и при осъществяване
на дейността, свързана с организиране и ръководене на съставянето и изпълнението на
самостоятелния бюджет на съдебната власт,
се наблюдават типичните за управленската
дейност функции като ръководство, организация, регулиране, координиране и контрол.
Конституционният съд има разбирането, че
управленската дейност не следва да се разглежда като конкретно правомощие, а като
една по-обща категория, която се проявява
във всяка една от формите на държавната
власт със своите специфични особености
при осъществяване на функциите, които са
є възложени. Затова и на конституционно
ниво отсъства легално определение на понятието управление, като съдържанието му се
разкрива чрез компетентността, предоставена
на съответния държавен орган.
Да се възприеме разбирането, че Конституцията ограничава ВСС да упражнява
единствено и само правомощията по чл. 130,
ал. 6 и 7, означава необходимите управленски
функции за тяхното осъществяване да бъдат
възложени на други органи извън съдебната
власт, което би довело до противоречие с
принципите за разделение на властите и независимост на съдебната власт.
Не може да бъде споделено и изразеното
в становището на ФБА ПЧ разбиране, че
чл. 16, ал. 1 ЗСВ, определяйки ВСС като
орган, който осъществява управление на
дейността на съдебната власт, без да засяга
независимостта на нейните органи, нарушава
принципа за разделение на властите, като
поставя в зависимост съдебната власт от
законодателната власт.
Конституционният съд приема, че не е
допуснато претендираното нарушение, защото
в основата на формирането и функционирането на ВСС учредителната власт е заложила
именно взаимодействието между властите,
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като паралелно с това е въвела конституционна недопустимост за въздействие от другите
власти върху осъществяване на функциите на
съдебната власт. Тези два подхода не си противоречат, а взаимно се допълват и в своята
цялост изразяват разбирането на принципа
за разделение на властите, основано на взаимодействие, от една страна, и независимост,
от друга, като конституционна гаранция за
осъществяване на основната функция на съдебната власт – защитата на правата и законните интереси на гражданите, юридическите
лица и държавата. Освен това следва да се
съобрази и обстоятелството, че избраните
от Народното събрание членове на ВСС са
с мандат, който им гарантира независимост
от законодателния орган при вземането на
управленски решения.
Управлението на съдебна власт като функция на ВСС налага и следните уточнения.
В Тълкувателно решение № 3 от 2003 г. по
к.д. № 22 от 2002 г. – ДВ, бр. 36 от 2003 г., КС
разглежда съдебната власт като част от държавното управление: „Макар и самостоятелна
власт, извън законодателната и изпълнителната
съгласно принципа за разделение на властите,
съдебната власт и нейните органи (глава шеста
от Конституцията) са неразривно свързани с
парламентарната форма на управление и са
неотменим неин елемент… Управлението на
парламентарната държава със създадените от
нея закони би било безсмислено, ако липсва
съдебна система, осигуряваща точното им
прилагане.“ Следователно съдебната власт
е държавна власт, а органите на съдебната власт, включително ВСС, са държавни
органи и дейността по осъществяване на
съдебната власт от нейните органи следва да
се разглежда като част от управлението на
държавата. Управлението на съдебната власт
обаче има своя специфика, която го отличава
от управлението, осъществявано от органите
на изпълнителната власт.
Функцията по управление на съдебната
власт, осъществявана от ВСС, не означава
управление на структурите на съдебната власт
по начина, по който се управляват структурите на изпълнителната власт. Наличието на
йерархична подчиненост по смисъла на чл. 107
от Конституцията, според който „Министерският съвет отменя незаконосъобразните или
неправилни актове на министрите“, липсва
в правоотношенията ВСС – органи на съдебната власт. Нещо повече, ВСС, макар да е
орган на управление на съдебната власт, не
се явява и орган, който упражнява нейните
функции, така както са посочени в чл. 117,
ал. 1 от Конституцията и са свързани с непосредствената защита на правата и законните
интереси на гражданите, юридическите лица
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и държавата. Затова отсъства каквато и да е
субординация в отношенията ВСС – органи
на съдебната власт, когато в качеството си
на държавни органи съдиите осъществяват
правосъдна дейност, прокурорите – надзора
за законност, и следователите – разследването по наказателни дела. Или в дейността
по установяване на фактите, прилагане на
закона и тълкувателната дейност принципът за функционална независимост (чл. 117,
ал. 2) изключва всяка възможност органите
на съдебната власт да получават нареждания,
заповеди, указания, респ. да бъдат ръководени,
управлявани, а постановените от тях актове
да бъдат и контролирани от ВСС. В тези граници независимостта на съдията, прокурора
и следователя при формиране на вътрешното
убеждение по фактите и приложимия закон
е пълна и абсолютна както по отношение
на ВСС, така и по отношение на останалите
държавни органи, осъществяващи държавното
управление. Такова е разбирането и на КС,
отразено в мотивите към Решение № 10 от
2011 г. по к.д. № 6 от 2011 г. – ДВ, бр. 93 от
2011 г., където се посочва, че „Той (ВСС) по
Конституция няма управленски или ръководни
правомощия по отношение съдиите, прокурорите и следователите, които са независими при
изпълнение на функциите си от останалите
две власти и от Висшия съдебен съвет, като
контролът върху актовете им се осъществява от по-горната инстанция.“ В следващото
Тълкувателно решение № 9 от 2014 г. по к.д.
№ 3 от 2014 г. – ДВ, бр. 58 от 2014 г., отново
е изведена функционалната независимост на
органите на съдебната власт по отношение
на ВСС – „Той (ВСС) по Конституция няма
управленски или ръководни правомощия по
отношение на съдиите, прокурорите и следователите, които са независими при изпълнение на функциите си.“ В това отношение КС
последователно следва разбирането, изразено
още в Тълкувателно решение № 17 от 3 октомври 1995 г. по к.д. № 13 от 1995 г. – ДВ,
бр. 93 от 20 октомври 1995 г., в което определянето на ВСС като орган на управление на
съдебната власт е съпроводено с уточнението,
че тази му компетентност не се отнася до
дейностите по правораздаване и надзора за
законност. Законодателят с оспорената разпоредба на чл. 16, ал. 1, изр. второ ЗСВ също
така изключва от обсега на осъществяваното
от ВСС управление онази част от дейността
на органите на съдебната власт, която се гарантира от функционалната им независимост,
т.е. дейностите по правораздаване и надзор
за законност. По този начин се гарантира
вътрешната независимост на съдиите, прокурорите и следователите от ВСС. Ето защо
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КС приема, че разпоредбата на чл. 16 ЗСВ в
оспорената част не противоречи на чл. 117,
ал. 2 от Конституцията.
Неприемливо е разбирането, според което
противоконституционността на разпоредбата се основава на честото є нарушаване в
практиката на ВСС, в която „управленската
функция на ВСС „консумира“ независимостта
на съдебната власт или на отделни магистрати“. Преценката за конституционосъобразност
съгласно разпоредбата на чл. 149, ал. 1, т. 2
КРБ трябва да бъде направена единствено с
оглед на това, дали разпоредбата на закона
нарушава конституционни разпоредби, а не
с оглед на постановените правни актове по
нейното приложение. Поначало неспазването
на една законова разпоредба независимо от
тежестта на нарушението не може да бъде
самостоятелно основание за обявяването є
за противоконституционна. В тези случаи
влизат в действие правните механизми за
отстраняване на нарушението, предвидени
в самия закон (чл. 36, ал. 1 ЗСВ) или други
нормативни актове (чл. 132, ал. 2, т. 3 АПК),
вкл. съдебна защита, основаваща се на конституционните разпоредби относно правото
на защита. В този смисъл е и Тълкувателно
решение № 3 от 1994 г. на КС по к.д. № 1 от
1994 г. – ДВ, бр. 49 от 1994 г.
Освен функцията, свързана със защита
на правата и законните интереси на гражданите, юридическ ите лица и държавата
(чл. 117, ал. 1 КРБ), органите на съдебната
власт извършват и множество други дейности, които са необходимото условие, без
което е невъзмож но осъществяването на
правозащитната им функция. Именно тези
дейности, свързани с кадровия подбор и кариерното развитие на съдиите, прокурорите и
следователите, бюджетната независимост на
съдебната власт, съдебната дейност, свързана
с организацията по образуване, насрочване,
движение, приключване на делата, изобщо
администриране на делата и преписките,
както и административнопомощния персонал и материално-техническа база, са извън
обхвата на функционалната независимост на
органите на съдебната власт. По отношение
на този широк обхват на така посочените
дейности може да се обобщи, че става дума
за организация на дейността на съдебните,
прокурорските и следствените органи, която
не засяга същността на правораздавателната
им функция като органи на съдебната власт
и която е имал предвид законодателят, възлагайки на ВСС осъществяване управлението
на дейността на съдебната власт (чл. 16, ал. 1,
изр. 2 ЗСВ).
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В чл. 130, ал. 6 КРБ на конституционно
ниво са уредени най-важните правомощия
на ВСС с оглед конституирането на съдебната власт съобразно принципа за разделение
на властите. За да се осигури изпълнението
им чрез делегация по реда на чл. 133 КРБ,
е предвидено приемането на отделен закон.
Конституционният законодател се е ограничил до изработването на правната рамка на
бъдещия закон, който трябва да уреди всички
дейности от компетентност на ВСС, чрез които
ще осъществява определените му конституционни правомощия. В изпълнение на задълженията си, произтичащи от конституционната
делегация, със ЗСВ законодателят е създал
първичната правна уредба на дейността на
ВСС (чл. 30, 30а и 31 ЗСВ), която в обобщен
вид се свежда до кадрови, дисциплинарни,
организационни, бюджетно-финансови, ръководни и контролни дейности. Тук следва
да се посочи, че за осъществяването им с
устройствения закон са въведени правомощия, които не са уредени на конституционно
ниво, но са пряко свързани, произтичат от
правомощията, уредени в чл. 130, ал. 6 и 7
КРБ. Така чрез правомощието по чл. 30, ал. 1,
т. 9 ЗСВ да анализира и отчита степента на
натовареност на органите на съдебната власт
ВСС има възможност да взема адекватни управленски решения, свързани с правомощието
му да създава и закрива съдилища, да променя
съдебни райони, да определя броя на съдиите,
прокурорите и следователите по съдилища и
на тази основа да решава всички въпроси, които са свързани с провеждането на кадровата
политика в органите на съдебната власт, чието
основание е правомощието по чл. 130, ал. 6,
т. 1 от Конституцията. Тази пряка връзка и
обусловеност е налице и при останалите дейности на ВСС, предмет на законова уредба,
чрез които се реализират конституционните
му правомощия. Във връзка с това следва да
се отбележи, че при всяка една от посочените
по-горе видове дейности е налице изпълнение
на функциите по управление на съдебната
власт, които осъществява ВСС. По отношение
на всяка от дейностите, предоставени от законодателя в компетентността на ВСС, те се
съдържат в различен обем. Тук следва да се
отбележи, че както вносителите на искането,
така и страните, представили становища, не
оспорват по същество управлението на човешките ресурси и бюджетното управление.
Функциите по ръководство и контрол също
са налице в осъществяваната от ВСС управленска дейност. При положение, че с Тълкувателно решение № 9 от 2014 г. по к.д. № 3
от 2014 г. – ДВ, бр. 58 от 2014 г., на ВСС бе
признато, основаващо се на чл. 133 КРБ, правомощие да издава подзаконови нормативни
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актове в изпълнение на конституционните му
функции по чл. 130, ал. 6 от Конституцията, не
може да има спор, че това му правомощие е
типична управленска дейност, от чийто обхват
е изключена функционалната независимост
на органите на съдебната власт. Контролът,
извън този върху актовете, постановявани
при осъществяване на правораздавателната
дейност като функция, също е присъщ на
управлението, извършвано от ВСС. Той е
налице при всяка една от видовете дейности,
възложени на ВСС с устройствения закон, но
се осъществява предимно като последващ
контрол. Типичен пример в това отношение
е контролът върху организацията на съдебната дейност, която обхваща насрочването,
движението и приключването на съдебните
дела, прокурорските и следствените преписки.
Тази дейност поначало е регулирана от съответните процесуални правила и в оперативен
порядък компетентността е на съответния
орган на съдебна власт, който е независим
при тяхното прилагане. По правилата на реда
за осъществяване на инстанционния контрол
и чрез изрично посочените конституционни
правомощия ВКС и ВАС, а чрез централизираното устройство и главният прокурор
(вкл. и с помощта на прокурорите от ВКП и
ВАП) контролират по същество дейността по
правоприлагане. Контролът на ВСС, упражняван чрез Инспектората, обаче е винаги в
границите, очертани в чл. 54, ал. 1, т. 1 – 4
ЗСВ. Така упражняван, контролът, текущ или
последващ, не накърнява функционалната
независимост на съответния орган на съдебна
власт. Този контрол е необходим, за да може
ВСС да упражнява останалите дейности, чиято крайна цел е постигане на ефективност
на правораздавателната дейност, изразяваща
се в постановяване в разумен срок на обосновани и законосъобразни актове. Резултатите от този контрол са необходими и за да
може ВСС да взема обективни решения по
въпросите, свързани с кариерното развитие
и дисциплинарната отговорност на съдията,
прокурора или следователя.
При уредбата на организацията и дейността на съдилищата, на прокурорските и
следствените органи, за да гарантира вътрешната независимост на органите на съдебната
власт по отношение на ВСС, законодателят е
използвал разделението на компетентностите. Анализът на уредбата в тази част налага
извода, че управленските правомощия на
органите на съдебната власт, включително
тези на административните ръководители,
при осъществяване на неправораздавателна
дейност по никакъв начин не се накърняват от
разпоредбата на чл. 16 ЗСВ в оспорената част.
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С оглед на гореизложеното и в контекста на
дейностите, възложени на ВСС с устройствения
закон (ЗСВ), с които оспорената разпоредба се
намира във функционална връзка, КС приема,
че чл. 16, ал. 1, изр. второ ЗСВ не противоречи
и на чл. 130, ал. 6 от Конституцията.
Конституционният съд, мотивиран от изложеното и на основание чл. 149, ал. 1, т. 2
във връзка с чл. 151, ал. 1 от Конституцията и
чл. 22, ал. 1 от Закона за Конституционен съд
РЕШИ:
Отхвърля искането на тричленен състав на
Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на чл. 16,
ал. 1, изр. 2 в частта „и осъществява управление
на дейността є“ от Закона за съдебната власт
(обн., ДВ, бр. 64 от 7 август 2007 г.; последно
изм., бр. 98 от 28 ноември 2014 г.).
Съдиите Стефка Стоева и Георги Ангелов
са подписали с особено мнение решението.
Председател:
Димитър Токушев

ОСОБЕНО МНЕНИЕ
по конститу ционно дело № 13 от 2014 г.
на конституционните съдии Стефка Стоева
и Георги Ангелов
Подписваме решението с особено мнение,
защото не считаме, че Висшият съдебен съвет (ВСС) има правомощието да ръководи
дейността на органите на съдебната власт.
За да отговори правилно на искането
по настоящото дело, свързано единствено с
правомощията на ВСС, Съдът трябваше да
даде изчерпателен отговор на въпросите за
същността на ВСС, за неговите правомощия
и за ръководството на съдебната власт – кой,
кога и как може да ръководи нейните три самостоятелни органа. Отговори на посочените
въпроси според нас решението не дава, а се
акцентира върху независимостта на съдебната власт и управлението в изпълнителната
власт, които са абсолютно неотносими към
предмета на делото.
Съдът още в началото на решението достига до крайния си извод, че конституционната
уредба на правомощията на ВСС позволява
да се изведат основните му качества като
орган на управление на съдебната власт. Не
се посочва коя точно конституционна разпоредба обуславя това разбиране и кои са тези
„основни качества“, които характеризират
ВСС като орган на управление, а не като
кадрови орган. Считаме точно обратното.
Конституцията не предоставя подобно правомощие на ВСС.
Държавният орган като субект на публичното право е част от държавния апарат, обособена
съобразно своята компетентност. Компетентността е кръгът от обществени отношения,
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върху които органът е оправомощен да въздейства. Всяко негово действие извън този
кръг не произвежда правни последици.
Компетентността на ВСС е конституционно
определена в чл. 130, ал. 6 и 7 от Конституцията. Тя е да осигурява кадрите (чл. 130, ал. 6,
т. 1, 2 и 3), финансите (чл. 130, ал. 6, т. 4) и
отчетността (чл. 130, ал. 6, т. 5 и ал. 7) на
органите на съдебната власт. Правомощията
на ВСС са изброени изчерпателно, ето защо
не могат да бъдат нито ограничавани, нито
разширявани от текущия законодател.
Това следва и от тълкуването на чл. 133
от Основния закон, на който решението се
позовава. С него Конституцията възлага на
закона да уреди „организацията и дейността
на ВСС…, условията и редът за назначаване
и освобождаване от длъжност на съдиите,
съдебните заседатели, прокурорите и следователите, както и за осъществяване на тяхната
отговорност“.
Организацията на ВСС е следствие от
компетентността му, затова не може да се
променя.
Както дейността на всеки държавен орган и
дейността на ВСС се състои от юридическите
действия, с които той упражнява конституционно определената му компетентност. Нейната
законова уредба следователно е вторична
спрямо компетентността му и не може да я
надхвърля.
Останалата част на текста на чл. 133 от
Конституцията, отнасяща се до ВСС и делегираща на текущия законодател уредбата на
(част от) кадровото обезпечаване на органите на съдебната власт, също е в рамките на
конституционно определената компетентност
на Съвета.
Никъде Конституцията не възлага на ВСС
правомощия да „осъществява управление на
дейността“, т.е. на юридическите действия на
съдебната власт, каквато е оспорената част
на чл. 16, ал. 1, изр. 2 ЗСВ. Разпоредбата
напуска пределите на конституционната делегация, ето защо е противоконституционна
в оспорената част.
Изводът, че основните качествени характеристики на ВСС са да е ръководен орган
на съдебната власт, мнозинството от съдиите
мотивира единствено с „богатата и безпротиворечива практика“ и „трайното разбиране“
на Конституционния съд, а същевременно
се цитират само две решения: № 8 от 1994 г.
по к.д. № 9 от 1994 г. и ТР № 9 от 2014 г. по
к.д. № 3 от 2014 г. Първото дело е с предмет
мандата на членовете на ВСС и там само е
маркирано, че „ВСС осъществява ръководство на структурите на съдебната власт“, а
във второто решение е дадено тълкуване, че
ВСС може да издава подзаконови нормативни
актове.
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В настоящото решение вярно е посочено,
че в Решение № 10 от 2011 г. по к.д. № 6 от
2011 г. Конституционният съд изрично е приел
и обосновал, че ВСС не ръководи съдебната
система. Цитираното решение е преодоляно
от мнозинството от Съда като неправилно
чрез неговото „ревизиране“ и „еволютивното
развитие на това разбиране“. Създаването на
непоследователна и противоречива практика,
и то за кратки периоди от време, е проблем на
гласувалите противоречивите решения съдии
от Конституционния съд, но заради правната
сигурност подобна промяна задължително
трябваше да бъде обоснована от наложилите я обстоятелства и настъпилите сериозни
промени, а не с „еволютивното развитие“.
Според т ъ лковни я речник „ръководи“
означава „стои начело и управлява, насочва
нечия дейност, дава напътствия за работа“.
Считаме, че ВСС ръководи само своята кадрова и бюджетна дейност на административен
орган, като дори заседанията му се ръководят
от министъра на правосъдието. Да се приема
обратното означава, че законодателната власт
чрез парламентарната квота в Съвета, равна
на квотата на съдебната власт, управлява
органите на съдебната власт, а това въобще
не е замисълът на Основния закон.
Не споделяме изразеното в решението
становище, че е наложително ВСС да „направлява, насочва и урежда организационната
дейност на всеки от органите на съдебната
власт“. Противоречи на Конституцията, на
законите и на правилата на логиката да се
приема, че органите на съдебната власт имат
някаква отделна организационна дейност
освен същинската си дейност, възложена от
Конституцията, и че те следва да се ръководят
в тази си дейност от един административен
орган с ограничени, макар и изключително
важни кадрови и финансови правомощия.
Извън Конституцията да се натоварва ВСС
с управленски правомощия, с каквито той
не може да се справя, защото съвсем друг
е замисълът на конституционния законодател при създаване на уредбата на съдебната
власт и при последващите є поправки в тази
част, на практика означава да се променя
цялостното устройство на съдебната власт. С
възлагането на ВСС на нови управленски и
законодателни правомощия се затруднява
според нас изпълнението на същинските му
правомощия и всички проблеми на съдебната
власт се свързват с дейността на ВСС като
неин ръководен орган, а той не е в състояние
да я ръководи и да я промени.
Не може да бъде споделено и разбирането
в решението, че ВСС едновременно ръководи
органите на съдебната власт, но всъщност не
контролира дейността им по правосъдието и
надзора за законност. Питаме се, след като
по Конституция органите на съдебната власт
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осъществяват именно посочените дейности,
какво тогава всъщност ръководи ВСС. Още
по-малко той може да ръководи отношенията
между трите органа на съдебната власт – съд,
прокуратура и следствие, както е прието в
решението, защото тези отношения се уреждат
само от процесуалните закони.
Конституционни съдии:
Стефка Стоева
Георги Ангелов
4732

РЕШЕНИЕ № 4
от 14 юли 2015 г.

по конституционно дело № 3 от 2015 г.
Конституционният съд в състав: Димитър
Токушев – председател, членове: Благовест
Пунев, Пламен Киров, Красен Стойчев, Цанка Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков,
Кети Маркова, Георги Ангелов, Борис Велчев, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, при
участието на секретар-протоколиста Милена
Петрова разгледа в закрито заседание на
14 юли 2015 г. конституционно дело № 3 от
2015 г., докладвано от съдията Пламен Киров.
Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 от
Конституцията.
Делото е образувано на 16 април 2015 г.
по искане на главния прокурор на Република
България за установяване противоконституционността на разпоредбата на чл. 2, ал. 6
от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. (обн., ДВ, бр. 107 от
24 декември 2014 г., в сила от 1 януари 2015 г.;
изм., бр. 12 от 13 февруари 2015 г. и бр. 17 от
6 март 2015 г.).
В искането се твърди, че разпоредбата на
чл. 2, ал. 6 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2015 г. противоречи на основополагащи норми от глава първа
(Основни начала) на Конституцията на Република България, установяващи принципа на
правовата държава (чл. 4, ал. 1), принципа за
върховенство на Конституцията (чл. 5, ал. 1)
и принципа за разделение на властите (чл. 8).
Претендира се противоречие на посочения
текст и с чл. 117, ал. 2 и 3 от Основния закон,
прогласяващ независимостта на съдебната
власт и нейната бюджетна самостоятелност.
Главният прокурор на Република България
приема, че бюджетът на държавата трябва
да осигурява средства за функциониране на
установените в Констит у ци ята държавни
институции, в това число и на органите на
съдебната власт, като се държи сметка за
разделението на властите и техните правомощия. Вносителят на искането намира, че
всеки Закон за държавния бюджет, който не
гарантира средства за конституционно установените институции, може да бъде обявен
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за противоконституционен на основание на
това, че по същество препятства дейността
на тези институции. В тази връзка и като
се черпят аргументи от Решение № 17 от
1 октомври 1995 г. на Конституционния съд
по к.д. № 13 от 1995 г., се прави изводът, че
Народното събрание е длъжно да осигури
фак т и ческ и изпълнението на гласу вани я
бюджет на съдебната власт, включително и
чрез компенсиране на неизпълнението на
собствените приходи със съответна субсидия
от централния бюджет.
Вносителят на искането приема, че констит у ционната повел я за осиг у ряване на
средст ва, осиг у ряващ и фу нк циони рането
на конституционно установените държавни
институции, не би била изпълнена не само
когато изобщо не са предвидени средства
за някои от тях в държавния бюджет, но и
когато поради недостатъчност на средствата
тези органи няма да могат да функционират
нормално и пълноценно през цялата бюджетна
година. Въз основа на това се прави извод за
противоконституционността на чл. 2, ал. 6 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2015 г.
С определение от 2 юни 2015 г. Конституционният съд е допуснал до разглеждане по
същество искането на главния прокурор за установяване на противоконституционността на
посочената разпоредба от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2015 г. Като
заинтересовани страни по делото с оглед на
неговия предмет са конституирани Народното
събрание, Министерският съвет, министърът
на правосъдието, министърът на финансите,
Висшият съдебен съвет, Върховният касационен съд, Върховният административен съд.
Становища са представени от Министерския съвет на Република България, Върховния касационен съд, Висшия съдебен съвет и
министъра на финансите. В становищата на
Министерския съвет и министъра на финансите се поддържа мнение за неоснователност
на искането за обявяване на противоконституционността на атакувания текст от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2015 г. Върховният касационен съд и Висшият съдебен съвет подкрепят искането на
главния прокурор.
Конституционният съд, след като обсъди доводите и съображенията, изложени в искането
и в становищата на заинтересованите страни,
за да се произнесе, взе предвид следното:
Член 117, ал. 3 от Конституцията предвижда изрично обособяването на самостоятелен
бюджет на съдебната власт като условие за
нейната независимост и нормално функциониране. С оглед изпълнение на конституционно
закрепените функции и гарантиране независимостта на органите на съдебната власт при
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осъществяване на защитата на правата и законните интереси на гражданите, юридическите
лица и държавата самостоятелният бюджет на
съдебната власт по необходимост следва да е
съобразен с потребностите на нейните органи. Това налага осигуряването на достатъчно
средства за нормалната им дейност в рамките
на цялата бюджетна година. Конституционната повеля за самостоятелност на бюджета на
съдебната власт няма да бъде изпълнена както
в случаите, когато не са осигурени никакви
средства за функциониране на установените
в Конституцията органи на съдебната власт,
така и когато поради недостат ъчност на
предвидените средства тези органи може и
да не функционират пълноценно през част от
бюджетната година. За тази част от годината
могат да липсват необходимите средства, а
това води до невъзможност за осъществяване
на дейността им. Конституционно недопустимо
е установените от Основния закон държавни
органи да функционират само дотолкова,
доколкото са осигурени средства чрез Закона за държавния бюджет. В този смисъл
Конституционният съд се е произнесъл с
Решение № 4 от 15 април 2003 г. по к.д. № 2
от 2003 г. Дейността на държавните органи,
свързана с осъществяване на възложените
им с Конституцията функции, следва да се
осъществява постоянно и в пълен обем през
цялата година. Това е конституционно изиск
ване и неизпълнението му поради недостатъчност на финансови средства е нарушение
на Основния закон.
Като се е съобразявало с изложеното погоре разбиране, Народното събрание поначало
предвижда възможността по законодателен път
в годишните държавни бюджети (с изключение на бюджетната 2014 г.) при недостиг на
средства от наличности по сметки от пред
ходни години неизпълнението на приходите
от дейността на органите на съдебната власт
да се компенсира с допълнителна субсидия от
централния бюджет. Изпълнявайки бюджетната си прерогатива, Народното събрание е
възприемало въвеждането на допълнителни
гаранции за изпълнение на приетия бюджет
на съдебната власт като елемент от конституционното си задължение да осигури нейната
независимост и бюджетна самостоятелност в
изпълнение на изискванията на чл. 117, ал. 2
и 3 от Основния закон. Този законодателен
подход е в съзвучие с принципите на правовата държава, разделението на властите и
върховенството на Конституцията и отклонението от него посредством гласуваната
норма на чл. 2, ал. 6 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2015 г. я
прави противоконституционна. Това е така,
защото разпоредбата на чл. 2, ал. 6 от Закона
за държавния бюджет на Република Бълга-
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рия за 2015 г. въвежда изрична забрана да се
компенсира неизпълнението на приходите на
съдебната власт за 2015 г. за сметка на държавния бюджет, като тази мярка е наложена
само по отношение на съдебната власт.
Атак у ваната норма на ч л. 2, а л. 6 на
Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. поставя съдебната
власт в положение на неравнопоставеност
спрямо законодателната и изпълнителната,
доколкото обвързва нормалното є функциониране в зависимост от изпълнението на
собствените приходи. Добре известно е, че
органите на съдебната власт не осигуряват
своята дейност като се самоиздържат, а това
става чрез заделяне на определен обществен
финансов ресурс. Нещо повече, съдебната
власт не определя едностранно и в зависимост
от своите потребности държавните такси,
които се въвеждат със закон от Народното
събрание. В същото време размерът на тези
такси се определя от изпълнителната власт
в лицето на Министерския съвет. Съдебната
власт поначало не е и пряко ангажирана със
събирането на голяма част от собствените
си приходи, което попада в компетентността на Националната агенция по приходите.
Поставянето на изпълнението на гласувания
от Народното събрание бюджет на съдебната власт в зависимост от събираемостта на
приходите от дейността на нейните органи
противоречи на редица решения на Конституционния съд, които се основават на
разбирането, че държавният бюджет трябва
да осигурява средствата за функционирането
на установените в Конституцията държавни
институции (Решение № 17 от 1995 г. по к.д.
№ 13 от 1995 г., Решение № 16 от 2001 г. по
к.д. № 6 от 2001 г., Решение № 4 от 2003 г.
по к.д. № 2 от 2003 г.). Нещо повече, Конституционният съд, тълкувайки чл. 117, ал. 2 и
3 от Конституцията във връзка с изясняване
бюджетната независимост на Висшия съдебен
съвет, изрично постановява, че всеки закон
за годишен държавен бюджет на страната, в
който липсват средства за отделни конституционно установени държавни институции,
може да бъде обявен за противоконституционен, тъй като парализира дейността на тези
институции (Решение № 17 от 1995 г. по к.д.
№ 13 от 1995 г.). С Решение № 4 на Конституционния съд от 2003 г. по к.д. № 2 от 2003 г.
се приема разбирането, че самостоятелността
на бюджета на съдебната власт се гарантира
практически чрез осигуряване на достатъчно средства за нормалното функциониране
на всеки съдебен орган. С разпоредбата на
чл. 2, ал. 6 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2015 г., допускаща
финансово необезпечен бюджет, се създава
опасност за блокиране на дейността на съдеб-
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ната власт. Това практически води до състояние на неравнопоставеност на разделените
власти и влиза в противоречие с установения
в чл. 8 от Основния закон принцип.
Бюджетът на Република България трябва
да осигурява средства за функциониране на
установените в Констит у ци ята държавни
институции, в това число и на органите на
съдебната власт, като се отчита принципът
на разделение на властите и техните конституционни правомощия. Съдебната власт
е на бюджетна издръжка и източниците на
средства, които са необходими за балансиране на гласуваните от Народното събрание
годишни разходи, се набират чрез приходната
част на републиканския бюджет. Ето защо,
когато поради неизпълнението на приходите
от дейността на органите на съдебната власт
не може да бъде постигнат бюджетен баланс,
законодателната власт в лицето на Народното
събрание е длъжна да осигури възможност
за компенсиране на появилия се недостиг от
наличностите по сметки от предходни години
или с пряка допълнителна субсидия от държавния бюджет.
Народното събрание при наличието на
средства е длъжно да създаде предпоставките за изпълнението на гласувания бюджет
на съдебната власт, вк лючително и чрез
компенсиране на неизпълнението на собствените приходи със субсидия от централния
бюджет. С Решение № 15 от 1997 г. по к.д.
№ 9 от 1997 г. Конституционният съд е заключил, че наличието на подобни разпоредби
осигурява реалното финансиране на съдебната власт в случаите, когато действително
събраните приходи от нейната дейност не
покриват заложените в закона бюджетни
размери. Тогава попълването на недостига
следва да дойде от републиканския бюджет
и всяко законово разрешение в този смисъл
е конституционосъобразно. В действителност
законите за държавните бюджети през последните години са съдържали норми в този
смисъл. С тях е било възприето правилото,
че неизпълнението на приходите от дейността
на органите на съдебната власт е за сметка
на наличностите по сметки от предходни
години. Изрично е било предвидено също, че
при недостиг на средствата от наличности по
сметки от предходни години неизпълнението
на приходите на съдебната власт се компенсира с допълнителна субсидия от централния
бюджет. Този законодателен подход е в съзвучие с принципите на правовата държава,
разделението на властите и независимостта на
съдебната власт. В този смисъл е и Решение
№ 16 на Конституционния съд от 2001 г. по
к.д. № 6 от 2001 г., с което е потвърден като
констит у ционосъобразен законодателни ят
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подход за компенсиране както на излишъка,
така и на недостига при изпълнението на
приходите на съдебната власт за сметка на
държавния бюджет.
Конституционният съд създава трайна и
непротиворечива практика при решаването
на редица аналогични спорове в предходни
години. Налице е категоричност във връзка
с тълкуването и прилагането на конституционните принципи на правовата държава,
разделението на властите и независимостта
на съдебната власт. Поради това Конституционният съд приема, че разпоредбата на
чл. 2, ал. 6 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2015 г. противоречи
на чл. 4, ал. 1, чл. 8 и чл. 117, ал. 2 и 3 от
Конституцията на Република България.
По изложените съображения и на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията
Конституционният съд
РЕШИ:
Обявява за противоконституционна разпоредбата на чл. 2, ал. 6 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2015 г. (обн.,
ДВ, бр. 107 от 24 декември 2014 г., в сила от
1 януари 2015 г.; изм., бр. 12 от 13 февруари
2015 г. и бр. 17 от 6 март 2015 г.).
Председател:
Димитър Токушев
4733

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179
ОТ 15 ЮЛИ 2015 Г.

за изменение и допълнение на Постановление № 434 на Министерския съвет от
2014 г. за определяне на органите и реда
за управление и контрол на средствата от
Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз
(ДВ, бр. 106 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Наименованието на постановлението
се изменя така:
„Постановление № 434 на Министерския
съвет от 2014 г. за определяне на органите и
реда за разпределение, управление и контрол
на средствата от Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз“.
§ 2. В чл. 1 ал. 3 се изменя така:
„(3) При управлението и контрола на средствата от Фонда се прилагат системите за
управление и контрол на Оперативна програма
„Регионално развитие“ 2007 – 2013, системите
за управление и контрол на Министерството
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на регионалното развитие и благоустройството и Регламент (EО) № 2012/2002 на Съвета
от 11 ноември 2002 г. за създаване на Фонд
„Солидарност“ на Европейския съюз, изменен
с Регламент (ЕС) № 661/2014 на Европейския
парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. (ОВ,
L, бр. 189 от 27 юни 2014 г.), и Наръчникът за
изпълнение на Фонд „Солидарност“.“
§ 3. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точки 3 – 5 се изменят така:
„3. отговаря за разпределението по реда
на чл. 10 на отпуснатите от Фонда средства
между засегнатите публични органи, включени
в заявлението по т. 2;
4. изготвя и при нужда актуализира списък
с приоритетни операции за финансиране със
средства от Фонда за всяко одобрено заявление по т. 2;
5. предоставя финансова помощ на публ и ч н и т е орга н и и ск л юч ва дог овори за
предоставяне на средствата, полу чени по
съответното заявление на публичните органи,
чиито щети са включени в него, и контролира
разходването є;“
б) създава се нова т. 6:
„6. разпределя неусвоения финансов ресурс
след първоначално обявяване на изисквания
за кандидатстване по реда на чл. 11;“
в) досегашните т. 6 – 9 стават съответно
т. 7 – 10.
2. В ал. 2:
а) основният текст на т. 1 се изменя така:
„1. не по-късно от 8 седмици от настъпването на природно бедствие в съответствие с
ал. 1, т. 2 секретарят на Междуведомствената
комисия за подпомагане и възстановяване
изпраща на националния координатор на
помощта цялата информация, необходима
за изготвянето на заявление за подпомагане
със средства от Фонда, която включва като
минимум следното:“;
б) точка 2 се отменя.
§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) След одобряването от Европейската
комисия на всяко заявление по чл. 2, ал. 1,
т. 2 националният координатор на помощта
разпределя средствата по реда на чл. 10,
които ще бъдат получени от Фонда, между
публичните органи, включени в заявлението.“
2. В ал. 3:
а) точка 1 се изменя така:
„1. изисква от публичните органи по ал. 1
да посочат финансирани операции, включени
в съответното заявление, и определя срок за
представяне на необходимите данни;“
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б) създава се нова т. 2:
„2. изисква от публичните органи по ал. 1
да посочат приоритетни за тях операции,
които не са финансирани и са включени в
съответното заявление, и определя срок за
представяне на необходимите данни;“
в) досегашните т. 2 и 3 стават съответно
т. 3 и 4.
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) В списъка приоритетно се включват
изпълнени операции, финансирани със собствени средства на публичните органи.“
§ 5. В чл. 5 ал. 5 се изменя така:
„(5) Секретарят на Междуведомствената
комисия за възстановяване и подпомагане
следи за припокриване на операциите от
списъка по чл. 4, ал. 2 с вече финансирани
или предвидени за финансиране дейности по
предложение на Междуведомствената комисия
за възстановяване и подпомагане.“
§ 6. Създават се чл. 10 – 11:
„Чл. 10. Националният координатор на
помощта извършва първоначалното разпределение на средствата по всяко заявление при
спазване на следния ред:
1. приоритетно се финансират извършени
в минал период разходи за възстановяване на
щетите от конкретното бедствие, извършени
от централните и териториалните органи
на изпълнителната власт и други публични
ведомства, чиито щети са включени в съответното заявление;
2. в случай че размерът на представените,
извършени в минал период разходи за възстановяване на щетите от бедствието надвишава
размерa на подкрепата, получена от Фонда,
средствата се разпределят пропорционално
между органите, пропорционално на дела на
допустимите разходи за щети на съответния
орган; ако за определения дял на даден орган
не са налице достатъчно извършени разходи,
те се разпределят към другите органи с извършени в минал период разходи;
3. в случай че сумата на извършените
разходи по т. 1 е по-малка от получената от
Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз
помощ за конкретното бедствие, остатъкът
от помощта се разпределя пропорционално
на дела на допустимите разходи за щети на
съответния орган на изпълнителна власт
и/или публично ведомство към общия размер
на допустимите разходи по заявлението за
финансиране на бъдещи операции за възстановяване на щети от бедствието;
4. окончателният размер на помощта за
финансиране на бъдещи операции за възстановяване на щетите от бедствието за всеки
орган се определя след намаляването на сумата
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по т. 3 с размера на одобрените, извършени в
минал период разходи за възстановяване на
щетите от бедствието по т. 1;
5. размерът на подкрепата за финансиране
на бъдещи операции по т. 3 за един централен
или териториален орган не може да бъде помалък от 100 000 евро;
6. в случай че няколко органа на изпълнителната власт и/или публични ведомства са
с размер на помощта под определения праг,
преразпределението започва от органа/ведомството с най-малък размер и продължава,
докато средствата се разпределят така, че да
няма орган/ведомство под прага.
Чл. 11. Национа лни ят координатор на
помощта извършва разпределението на свободния финансов ресурс след първоначално
обявяване на изисквания за кандидатстване
при спазване на следния ред:
1. националният координатор на помощта
изпраща покана към изпълнителен орган, подал проектно предложение за включване на
одобрена или резервна операция от списъка на
операциите в проектното предложение; определянето на изпълнителния орган се прави на
базата на наличен финансов ресурс и оценка
на средствата, необходими за финансиране на
операцията; стойността на избраните операции следва да покрива максимално свободния
финансов ресурс;
2. в случай че не е възможно включването на операция на изпълнителен орган,
подал проектно предложение, националният
координатор на помощта отправя покана
към изпълнителен орган, който не е подал
проектно предложение, да подаде нов проект
за финансиране на операция от одобрения
резервен списък;
3. при последващо разпределение на финансовия ресурс не се отчита първоначалното
индикативно разпределение между изпълнителните органи, определено в изискванията
за кандидатстване, и на даден изпълнителен
орган може да бъде предоставена помощ,
по-голяма от първоначално одобрената, по
реда на чл. 10.“
Преходна разпоредба
§ 7. За подадените заявления по Фонд
„Солидарност“ за бедствията, настъпили през
2014 г., се прилага действащата към момента
на разпределение на средствата методология,
одобрена с Решение № 830 на Министерския
съвет от 2014 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4734
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
ПРОГРАМА

за сътрудничество в областта на науката, образованието и културата между правителството
на Република България и правителството на
Република Кипър за периода 2015 – 2017 г.
(Одобрена с Решение № 463 от 19 юни 2015 г.
на Министерския съвет. В сила от 25 юни
2015 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Република Кипър (наричани
по-долу „договарящите се страни“),
в желанието си да развиват сътрудничеството си в областта на науката, образованието,
културата и спорта,
и за прилагане на чл. 10 от Спогодбата
за културно сътрудничество, сключена на
25 ноември 1972 г.,
се споразумяха за следното:
I. Наука и образование
Член 1
Договарящите се страни насърчават обмена
на информация относно структурата и съдържанието на техните образователни системи и
по време на валидността на тази програма ще
насърчават обмена на една делегация, всяка
от 3 експерти, в областта на образованието
за период от 7 дни.
Член 2
Договарящите се страни насърчават обмена
на ученици за целите на участие в олимпийските състезания и конкурси на национално
или балканско ниво по различни у чебни
предмети, организирани във всяка от тях.
Член 3
Договарящите се страни продължават да
си сътрудничат за обективно представяне на
историята, географията и културата на другата
страна в учебниците за различните образователни институции, енциклопедии и други
подобни публикации в съответствие с духа
и целите на ЮНЕСКО и Съвета на Европа.
Член 4
Договарящите се страни насърчават обмена на информация относно научни събития
в областта на образованието – конференции,
конгреси и симпозиуми, провеждани на всеки
от тях, и на покани за участие на специалисти
от друга страна.

С Т Р.

20

ДЪРЖАВЕН

Член 5
Договарящите се страни насърчават научните институти да разработват съвместни
проекти в областта на опазването на околната
среда, социалните и хуманитарните науки.
II. Култура
Член 6
Договарящите се страни подкрепят всички
форми на културно сътрудничество между
техните културни институции и неправителствени организации в областта на културата
въз основа на директно договаряне, за да се
подобри взаимното опознаване на културното
и художественото наследство на народите на
двете страни.
Член 7
1. Договарящите се страни обменят информация относно предстоящи международни
културни събития във всяка от тях и насърчават
участието на представители на другата страна
съгласно регламента на всяка отделна проява.
2. Българската страна ще отправи покани
за участие във:
– Софийски музикални седмици, провеждани в София;
– Мартенски музикални дни, провеждани
в Русе;
– Меж ду народни я м узика лен фестива л
„Варненско лято“;
– Ме ж д у н а р од н и я ф о л к л о р е н ф е с т ивал – Бургас;
– Националния събор на българското народно творчество в Копривщица;
– Национална изложба на народните художествени занаяти в Орешак.
3. Кипърската страна ще отправи покани
за участие във:
– Старог ръцк и я теат ра лен фест ива л в
Пафос;
– Европейския танцов фестивал в Лимасол.
Член 8
Договарящите се страни подкрепят установяването на пряко сътрудничество и
обменни гостувания на оперни, балетни и
театрални трупи, оркестри и ансамбли или на
солисти – както професионални, така и любителски, гостуващи диригенти и режисьори.
Член 9
Договарящите се страни подкрепят сътрудничеството във всички области на изкуството
и културата, като запознават публиката на
техните съответни държави с културното
наследство и съвременните културни постижения на другата страна.
Член 10
1. Договарящите се страни насърчават
сътрудничеството в областта на културното
наследство и музеите чрез улесняване на
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обмена на информация и опит в сферата на
консервацията и реставрацията на паметниците на културата, на структурирането и
управлението на държавните музеи.
2. Договарящите се страни осъществяват
контакти между Националния институт за
недвижимо културно наследство на България
и Департамента на антиките на Република
Кипър за целите на обмена на опит и сътрудничество в областта на реставрацията и
идентификация и регистрация на паметници и
археологически обекти, както и за улесняване
на участието на експерти от двете страни
в международни срещи по тези въпроси на
територията на другата страна.
3. Двете страни насърчават сътрудничеството в областта на теренните археологически
проучвания.
4. Договарящите се ст рани подкреп ят
сътрудничеството и обмена на информация
за целите на предотвратяване на незаконния
трафик на културни ценности в съответствие
с националното законодателство и съответните международни споразумения, подписани
от тях.
Член 11
1. Договарящите се страни насърчават
прякото сътрудничество между съответните
организации и институции в областта на
изящните изкуства: художествени галерии,
институти и т. н. Това сътрудничество може
да включва обмен на документация, информационни материали, специалисти, както и
взаимни посещения на колекции по техен
избор. Условията на този обмен се договарят
директно от заинтересованите институции.
2. Договарящите се страни насърчават и
подкрепят организирането на изложби – художествени, приложни, на книгата, на плакати,
фотоизложби и др.
3. Организирането на изложби, съдържащи културни ценности, става единствено по
силата на специален договор, подписан от
компетентните институции на договарящите
се страни.
Член 12
С цел разширяване на сътрудничеството
в областта на киноизкуствата по време на
изпълнението на тази програма договарящите
се страни подкрепят:
1. Участие на филми и кинотворци от
двете страни в международни фестивали и
прегледи, организирани на територията на
другата страна в съответствие с разпоредбите
на всяко събитие.
2. Размяна на документални и научнопопулярни филми, информация и публикации за
кино, както и законови и подзаконови актове,
включително за управление на нормативната
уредба в аудио-визуалния сектор.
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3. Сътрудничество между националните
филмови архиви.
4. Организацията на ретроспективни прожекции на игрални филми, анимация, документални филми, експериментални и учебни
филми, филмови седмици и т.н. в двете страни
с финансовите условия да бъдат договорени
пряко между компетентните институции.
5. Директни партньорства между филмови
дейци за целите на изпълнението на съвместни
продукции между двете страни и за сътрудничеството с копродуценти от трети страни.
6. Партньорство в областта на разпространението на филмови и телевизионни продукти.
Член 13
1. Договарящите се страни насърчават
прякото сътрудничество между техните обществени библиотеки и обмена на книги и
периодични издания. Заинтересованите институции се договарят пряко относно съдържанието и обхвата на това сътрудничество.
2. Договарящите се страни подкрепят сътрудничеството между Народната библиотека
„Св. св. Кирил и Методий“ и Националната
библиотека на Република Кипър.
Член 14
1. Договарящите се страни подпомагат
обмена на информация относно важни международни литературни семинари, колоквиуми,
панаири на книгата и изложения в страната
или отправянето на покани за участие към
издатели, автори и специалисти в тази област
от другата страна.
2. Договарящите се страни насърчават
превода, публикуването и разпространението
на литература, включително и научна литература и учебници, от другата страна съгласно
националното законодателство за защита на
авторското право и международните споразумения в тази област, подписани от тях.
Член 15
Чрез своите оторизирани органи договарящите се страни ще си сътрудничат в
предотвратяването на производството и разпространението на продукти, възпроизведени
в нарушение на международните и националните закони и подзаконови актове в областта
на авторското право и сродните му права.
Член 16
1. Договарящите се страни насърчават
установяването на контакти между сходни
училища по изкуствата. Такова сътрудничество включва обмен на информация относно
учебните програми, учебниците, литература,
както и обмен на учители и ученици, при
условия, които трябва да бъдат договорени
директно.
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2. Договарящите се страни насърчават
сътрудничеството в област та на детската
креативност и улесняване на създаването
на контакти между техните национални и
регионални центрове за детско творчество.
Договарящите се страни обменят покани за
участие в международни фестивали за детски
изкуства, изложби на детски рисунки и т.н.
Член 17
Договарящите се страни поощряват участието на съвременни творци на изкуствата в
пазарите на изкуствата, които се провеждат
на територията на другата страна.
Член 18
Договарящите се страни си обменят специалисти в областта на културата и изкуството.
Условията на обмена ще се договарят за всеки
отделен случай.
Член 19
Договарящите се страни подкрепят сътрудничеството в област та на култ у рата,
образованието и науката в рамките на Съвета на Европа, ЮНЕСКО, ОССЕ и други
международни неправителствени организации
и институции за целите на обмена на информация и изпълнение на съвместни проекти.
Член 20
Договарящите се страни подкрепят сътрудничеството между своите архивни институции
чрез обмен на реципрочна основа на копия от
документи, архивни публикации и т. н., както
и по отношения на изпълнение на съвместни
дейности по проекти от взаимен интерес в
областта на архивите, в съответствие със законовите и подзаконовите нормативни актове
в сила в двете страни.
III. Спорт и младеж
Член 21
Договарящите се страни подпомагат изграждането и развитието на преките контакти
и сътрудничеството между държавните си
институции, работещи по въпросите на младежта и децата.
Член 22
1. Договарящите се страни подкрепят сътрудничеството между спортните федерации,
организации и институции в областта на физическото възпитание и спорта в двете страни.
2. Специфичните дейности и финансовите
условия за прилагане на спортния обмен се
договарят директно между заинтересованите
институции.
Член 23
Договарящите се страни обменят опит в
областта на управлението и развитието на
структурата за спортна подготовка, както и
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срещу използването на допинг в спорта, финансиране на спортни организации и клубове,
закони и подзаконови актове, отнасящи се
за спорт, провеждане на съвместни спортни
мероприятия и спортни борси.
Член 24
Договарящите се страни обменят опит
между асоциации и организации, работещи
в областта на младежта, образованието, научните изследвания и спорта от страна на
правителството и неправителствения сектор,
насърчаване и подпомагане на дейността на
всички институции и организации от двете
държави с цел да кандидатстват с общи
проекти за финансиране от международни
структури, както и да обменят информация
и публикации по въпроси, свързани с младите хора.
Член 25
Тази програма не изключва други инициативи в областта на образованието, науката,
културата и спорта, които могат да бъдат
договорени по дипломатически път.
IV. Общи разпоредби и финансови условия
Член 26
С изключение на случаите, при които чрез
отделно споразумение е договорено друго,
разходите за организиране на изложби ще
бъдат покривани, както следва:
1. Изпращащата страна заплаща разходите
за:
– цялостната застраховка;
– международния транспорт на експонатите до първото и от последното място на
изложбата в страната домакин;
– пътните разходи на съпровож дащите
изложбата лица до първото и от последното
място на изложбата в страната домакин ще се
договарят директно между заинтересуваните
институции.
2. Приемащата страна осигурява разходите за:
– вътрешен транспорт;
– организиране на изложбата, реклама,
наем за зала.
3. В случай на изложба на културни ценности предметите се застраховат цялостно и
разходите за застраховката, международното
транспортиране в две посоки на културните
ценности и на съпровождащите ги специалисти се поемат от институцията – организатор/
заемащата страна, освен ако страните не са
се споразумели за друго.
Посочените условия подлежат на доуточняване при организиране на представляващи
национална ценност изложби, чиято размяна
става единствено по силата на специален
договор.
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Член 27
В случай на внезапно възникнало заболяване приемащата страна осигурява на лицата,
обект на обмен в рамките на тази програма,
необходимата медицинска помощ на базата
на медицинска застраховка, която е за сметка
на изпращащата страна или на кандидата и
се прави за времето на престоя в приемащата
държава. Всички други медицински услуги се
уреждат съгласно действащото в приемащата
страна законодателство.
V. Заключителни разпоредби
Член 28
Тази програма влиза в сила от датата на
подписването є. Тя остава в сила до подписването на нова програма, но не по-късно от
30 юни 2018 г.
Изготвена в Никозия на 25 юни 2015 г. в
два екземпляра на английски език.
За правителството на
Република България:
Христо Георгиев,
извънреден и
пълномощен
посланик на
Република България
в Република Кипър

За правителството на
Република Кипър:
Костас Кадис,
министър на
културата и
образованието

4648

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО
И НАУКАТА
ПРОТОКОЛ

за сътрудничество и обмен между Министерството на образованието и науката на
Република България и Министерството на
образованието и нау ката на Украйна за
учебните 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 и
2018/2019 години
(Одобрен с Решение № 504 от 3 юли 2015 г.
на Министерския съвет. В сила от датата на
подписването му – 7 юли 2015 г.)
Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството
на образованието и науката на Украйна, понататък наричани „Страните“,
Опирайки се на историческите корени и
приятелски отношения, стремейки се да поддържат и развиват взаимноизгодно сътрудничество в областта на образованието и науката,
Ръководейки се от Споразумението за
сътрудничество между Министерството на
науката и образованието на Република България и Министерството на образованието
на Украйна, подписано на 9 декември 1994 г.,
се договориха за следното:
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Член 1
Страните ежегодно изпращат на реципрочна основа:
– д о трима кандидати за придобиване на
висше образование в образователни степени „бакалавър“ или „магистър“;
– един кандидат за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в
Република България и на първа научна
степен „доктор по философия“ в Украйна;
– п реподаватели и изследователи за специализации и провеж дане на научни
изследвания с обща продължителност
до 9 месеца.
Обучението, изследователската работа и
специализациите в Република България се
провеждат в държавни висши училища и
научни организации.
Обучението, изследователската работа и
специализациите в Украйна се провеждат във
висши училища от системата на Министерството на образованието и науката на Украйна.
Член 2
Подборът на кандидатите за обучение и
специализация по члeн 1 от този Протокол
се осъществява от изпращащата Страна. Изпращащата Страна предоставя на приемащата
Страна, не по-късно от 20 април, следните
документи, придружени от превод на езика
на приемащата Страна:
а) формуляр на кандидата;
б) нотариално заверено копие на документ
за завършена образователна степен, придружено от академична справка;
в) копие от паспорта за гражданите от
Република България и копие от паспорта за
гражданите на Украйна за пътуване в чужбина;
г) работен план (само за специализантите);
д) реферат по темата на бъдещото изследване и списък на научните публикации (само
за кандидатите за аспирантура/докторантура).
Изпращащата Страна ежегодно до 1 февруари предоставя на приемащата Страна
документите на кандидатите за обучение по
аспирантура/докторантура.
Член 3
В случай на получаване на положително
решение от приемащата Страна кандидатите за обучение, посочени в член 1 на този
Протокол (освен специализантите), подават
непосредствено във висшите училища следните
документи, придружени от превод на езика
на приемащата Страна:
1. о ригинал и нотариално заверено копие
на документ за образование, придружено
от приложение към него с всички учебни
дисциплини и оценки;
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2. к
 опие от паспорта за гражданите от Република България и копие от паспорта
за гражданите на Украйна за пътуване
в чужбина;
3. копие на удостоверение за раждане;
4. м едицинско свидетелство за здравословното състояние, заверено от официален
орган на здравеопазването на изпращащата Страна и издадено не по-късно от 2
месеца преди влизането на територията
на приемащата Страна;
5. з дравна застраховка за предоставяне на
спешна медицинска помощ;
6. 6 снимки с размер 60 × 40 мм.
Кандидатите за обучение в магистратура
и докторантура трябва в рамките на 6 месеца
от момента на приемането им във висшето
училище да извършат процедура за признаване на документа за придобита предходна
образователна степен.
Член 4
За повишаване качеството на преподаване
на български и украински език и за по-нататъшното развитие на българистиката във висшите
училища на Украйна и украинистиката във
висшите училища на България Страните, в
съответствие със своите нужди, ще изпратят
(приемат) необходимия брой преподаватели
(лектори) за четене на лекции и преподавателска работа във висшите училища на двете
Страни при следните условия:
а) приемащата Страна изпраща на изпращащата Страна по дипломатически път заявка
за преподавател (лектор);
б) подборът на кандидати се извършва от
изпращащата Страна;
в) кандидатурите за нови преподаватели
(лектори) се представят на приемащата Страна
не по-късно от 31 март на текущата година;
г) всяка от Страните уведомява другата за
приемането на новия преподавател (лектор)
не по-късно от м. юни на текущата година.
Член 5
Българската Страна, според своите възможности и по заявка на украинската Страна, ще
приеме на своя издръжка учители по български език и литература и по други предмети,
които се преподават на този език, на курсове
за повишаване на квалификацията.
Украинската Страна, според своите възможности и по заявка на българската Страна, ще
приеме на своя издръжка учители по украински език и литература и по други предмети,
които се преподават на този език, на курсове
за повишаване на квалификацията.
Страните предварително ще съгласуват
условията и сроковете за провеждането на
курсовете за повишаване на квалификацията.
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Член 6
Българската Страна, според своите възможности и съгласно заявка на украинската
Страна, ще изпрати преподаватели в общообразователните училища с преподаване на
български език на Украйна.
Украинската Страна, според своите възможности и съгласно заявка на българската
Страна, ще изпрати учители в училищата с
преподаване на украински език на Република
България.
Страните предварително ще съгласуват условията и сроковете на работата на учителите.
Член 7
Страните изпращат (приемат) при условията
на еквивалентния обмен за срок до 30 дни до
петима студенти и преподаватели за участие
в летните езикови курсове.
Организационните и финансовите условия
за пребиваване на преподавателите и студентите, които ще изучават български език
и литература и съответно украински език и
литература по време на летните езикови курсове, ще се определят отделно от Страните
и ще се съгласуват по дипломатически път.
Член 8
Българската Страна съгласно действащото
си законодателство ще приеме на обучение
за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ в
български държавни висши училища граждани
на Украйна от българска народност, пребиваващи постоянно в Украйна.
Украинската Страна съгласно действащото
си законодателство ще приеме на обучение за
придобиване на образователна степен „бакалавър“ или „магистър“ в държавните висши
училища от системата на Министерството на
образованието и науката на Украйна граждани
на Република България от украинска народност, пребиваващи постоянно в Република
България.
Подборът на кандидатите за обучение се
осъществява от съвместна българо-украинска
комисия, като условията за подбора и приемането на обучение определя приемащата
Страна.
Приемащата Страна ежегодно информира
за броя на местата за обучение и специалностите, датите за провеждане на подбора,
условията и реда за кандидатстване, както
и за сроковете за обявяване на резултатите.
Страните се уведомяват взаимно за резултатите от окончателния подбор на кандидатите,
приети за обучение във висшите училища на
другата Страна, не по-късно от две седмици
преди началото на учебната година.
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Член 9
1. За участниците в обмена по член 1, член
8 и член 10 на този Протокол приемащата
Страна осигурява:
– освобож даване от такса за обу чение
съгласно действащото си законодателство;
– настаняване в студентско общежитие при
условията, осигурявани за своите граждани.
2. Българската Страна осигурява месечна
стипендия съгласно действащото си законодателство на приетите на обучение и специализация български кандидати в украински
висши училища по член 1 от този Протокол.
3. За участниците в обмена по член 8 и
член 10 от този Протокол приемащата Страна осигурява месечна стипендия съгласно
действащото си законодателство.
4. На преподавателите (лекторите), поканени на работа по член 4, приемащата Страна
осигурява месечно възнаграждение и квартира в съответствие с действащите в страната
разпоредби. Пътните разходи до съответния
град на месторабота на приемащата Страна
и обратно се поемат от изпращащата Страна
или кандидата.
5. На преподавателите (лекторите), изпратени на работа в общообразователните и
висшите училища на Украйна, българската
Страна осигурява командировъчни средства
в съответствие с действащото си законодателство.
Член 10
Българската Страна ежегодно приема за
придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“
след придобито средно образование съгласно
действащото си законодателство следните
украински граждани от българска народност,
пребиваващи постоянно в Украйна:
– п ървенеца на випуска на Болградската
гимназия „Георги С. Раковски“, Одеска
област, завършил в годината на приемането;
– п ървенеца на випуска на Приморския
регионален украинско-български многопрофилен лицей, Запорожка област,
завършил в годината на приемането;
– к ласиралия се на първо място участник
във Всеукраинската олимпиада по български език, приключила в годината на
приемането.
Член 11
Страните си сътрудничат по въпросите,
свързани с дейността на учебните заведения
на двете Страни, където преподаването се
осъществява на български, съответно на украински език, или където посочените езици
се изучават като предмет, чрез: осигуряване
на учебници и учебно-помощна литература;
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методическа помощ при разработване на учебните програми; съвместно разработване на
учебници и учебно-помощна литература и др.
Член 12
По време на срока на действие на този
Протокол Страните разглеждат възможността
за размяна на една делегация до 3 специалисти
за период до 7 дни в областта на средното
и висшето образование за запознаване със
системата на образование в двете държави и
за провеждане на преговори и подписване на
съответните документи.
Изпращащата Страна заплаща всички разходи, свързани с командироването на своите
специалисти, в съответствие с действащото
си законодателство.
Член 13
На лицата, разменяни в рамките на този
Протокол, приемащата Страна при необходимост осигурява медицинско обслужване въз
основа на действащото си законодателство и
медицинска застраховка за предоставяне на
спешна медицинска помощ, която е задължителна при влизането на територията на
приемащата Страна и е направена за сметка
на изпращащата Страна или кандидатите.
Член 14
В случай че възникнат спорове, отнасящи
се до тълкуването и прилагането на договореностите от този Протокол, Страните ще ги разрешават чрез провеждането на консултации.
Член 15
Този Протокол влиза в сила от датата на
подписването му и ще действа до 30 юни 2019 г.
До края на 2018 г. Страните ще разменят
проекти на Протокол за следващите учебни
години и ще проведат среща на експерти за
подготовката за подписването на нов Протокол.
По взаимно съгласие Ст рани те могат
да внасят изменения и допълнения в този
Протокол, като за това се оформят отделни
протоколи.
Този Протокол е подписан на 7 юли 2015 г.
в гр. Киев в два оригинални екземпляра, всеки
един на български, украински и английски
език, като трите текста са идентични. В случай на различия в тълкуването меродавен ще
бъде английският текст.
За Министерството
на образованието и
науката на Република
България:
Костадин Костадинов,
заместник-министър
на образованието
и науката
4707

За Министерството
на образованието
и науката
на Украйна:
Олег Деревянко,
заместник-министър
на образованието
и науката
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МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
НАРЕДБА № РД-02-21-1
от 9 юли 2015 г.

за Държавната нивелачна мрежа
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определя редът за
възлагане, създаване, поддържане, приемане и
контрол на дейностите, свързани с Държавната
нивелачна мрежа.
Чл. 2. (1) Държавната нивелачна мрежа
(ДНМ) на Република България реализира и
разпространява единната височинна система и
осигурява единна височинна основа за всички
инженерно-геодезически работи, свързани с
икономиката, инфраструктурата, инвестиционното проектиране, науката и отбраната за
цялата територия на страната.
(2) Държавната нивелачна мрежа представлява съвкупност от точки, материализирани
чрез нивелачни знаци – репери, върху които
се извършват измервания за определяне на
техните нормални височини.
(3) Данните за ДНМ от I и II клас се използват в научните изследвания в областта
на геодезията, геодинамиката, геофизиката,
океанологията, хидрологията и други области,
свързани с височинни определения.
(4) Държавната нивелачна мрежа се преизмерва периодично за период не по-дълъг
от 20 – 25 години.
(5) Обследването и поддържането на реперите от ДНМ се извършва периодично за
период не по-дълъг от 10 години.
Чл. 3. Държавната нивелачна мрежа обхваща територията на цялата страна. Тя се
подразделя на два основни класа – I и II, и
два сгъстяващи класа – III и IV.
Чл. 4. (1) Нивелачните репери от ДНМ I и
II клас са включени в Обединената европейска
нивелачна мрежа (UELN).
(2) Височините на нивелачните репери от
ДНМ са определени относно изходното височинно начало на Европейската вертикална референтна система (EVRS), като са използвани
данни за силата на тежестта в международната
гравиметрична система IGSN71.
(3) Височинната система на ДНМ е основен елемент от Българската геодезическа
система 2005.
Чл. 5. Държавната нивелачна мрежа се
свързва с нивелачните мрежи на съседните
страни чрез нивелачни ходове в района на
държавната граница, изхождащи от фундаментални репери от ДНМ.
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Чл. 6. (1) Агенцията по геодезия, карто
графия и кадастър организира създаването,
поддържането, контрола на дейностите и
приемането на ДНМ.
(2) Научното осигуряване, окончателната
обработка и анализ на резултатите от нивелачните измервания на ДНМ се извършва
с ъвмес т но с Геодези ческ и я фа к ул т е т на
Университета по архитектура, строителство
и геодезия и Департамент „Геодезия“ към
Националния институт по геофизика, геодезия и география при Българската академия
на науките.
Г л а в а

в т о р а

РЕД ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА
НИВЕЛАЧНА МРЕЖА
Раздел І
Структура на Държавната нивелачна мрежа
Чл. 7. (1) Държавната нивелачна мрежа
се състои от затворени полигони, нивелачни
линии и нивелачни разстояния.
(2) Схемата на ДНМ I и II клас има следните параметри:
1. I клас – периметър на затворените полигони 300 – 400 км и дължина на отделните
нивелачни линии 80 – 100 км;
2. II клас – периметър на затворените полигони 80 – 100 км и дължина на отделните
нивелачни линии 25 – 40 км.
Чл. 8. (1) За репери от ДНМ I и II клас се
използват такива от съществуващата ДНМ, а
при необходимост се построяват нови.
(2) Нивелачните репери са:
1. фундаментални (вековни) репери I клас;
2. фундаментални (вековни) репери II клас;
3. междинни репери.
(3) При избора на места за нивелачни
репери се спазват изискванията съгласно
Инструкцията за създаване и поддържане на
Държавната нивелачна мрежа.
(4) Фундаменталните репери I и II клас
се изграждат в поземлени имоти – държавна
или общинска собственост.
(5) При невъзможност да се спази изискването на ал. 4 фундаменталните репери могат да
се изграждат в поземлени имоти, собственост
на юридически или физически лица.
(6) За осигуряване на условия за безпрепятствено ползване на фундаменталните репери около тях се създава сервитутна зона.
Сервитутната зона има форма на кръг с радиус 2,5 м около проекцията върху терена на
подземния централен репер. Тази територия
е с ограничителен режим в ползването на
поземления имот за строителни, селскостопански, залесителни и други работи, които
могат да застрашат физическото състояние
на реперите, да затрудняват или правят не-
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възможно извършването на измервания върху
тях/към тях или по друг начин да влияят
неблагоприятно върху използваемостта им.
(7) За всеки репер от ДНМ I и II клас се
извършва репериране и фотографиране, съставя се топографско описание и се попълва
картотечен картон.
Чл. 9. (1) Вековите нивелачни репери (ВНР)
I клас се номерират с арабски цифри от 1 до
199, а ВНР II клас– с начален номер 200.
(2) Всички репери от всяка първокласна
или второкласна линия, с изключение на фундаменталните, се означават с непрекъснати
поредни номера, започвайки от 1.
(3) За съществуващите репери до новия
пореден номер в скоби се поставя старият. Ако
реперът е включен в няколко нивелирания
и е получавал различни поредни номера, за
стар номер се вписва номерът от първото
измерване.
(4) В първокласните и второкласните линии
всички репери, включително и фундаменталните, се идентифицират с уникален номер от
UELN, който има вида 25ХХХХХ. Първите
две цифри отразяват кода за България в UELN,
а следващите пет цифри са поредният номер
на репера, като номерата започват от първия
репер на нивелачна линия № 1.
Раздел ІІ
Измерване на линиите от ДНМ
Чл. 10. (1) Измерването на ДНМ I клас се
извършва по нивелачни линии, образуващи
затворени полигони I клас.
(2) Измерването на ДНМ II клас се извършва
по нивелачни линии, включени в съответния
затворен полигон I клас.
(3) Измерването на една нивелачна линия
започва и завършва във възловите репери в
двата є края.
Ч л. 11. (1) Измерва нет о на ДНМ I и
II клас се извършва чрез метода на високоточна геометрична нивелация.
(2) За измерване се използват инструменти – нивелири и лати. Използваните уреди
трябва да осигуряват точността за съответния
клас нивелация.
(3) Превишението между реперите от всяка нивелачна линия се измерва двукратно (в
двете противоположни посоки) при спазване
на утвърдената технология за работа, описана
в Инструкцията за създаване и поддържане
на Държавната нивелачна мрежа.
(4) Преди измерването на една или повече
нивелачни линии нивелирите и латите подлежат на изследване и проверка. Латите се
компарират преди началото и след края на
измерването.
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Чл. 12. (1) На всички репери от една нивелачна линия се определят геодезическите
географски координати с помощта на ГНСС
приемник.
(2) При стенни репери и невъзможност за
използване на ГНСС приемник геодезическите
координати се определят чрез ексцентрично
измерване.
Чл. 13. Между реперите от всеки нивелачен
ход се извършват относителни гравиметрични измервания, изхождайки от Държавната
гравиметрична мрежа.
Раздел ІІІ
Обработка на резултатите от измерването на
нивелачните линии
Чл. 14. (1) Обработката на резултатите
от измерването се извършва в геодезически
формуляри.
(2) Височините на нивелачните репери се
изчисляват в система „Нормални височини“.
За всички репери се изчисляват и геопотенциалните коти.
Чл. 15. Към непосредствено измерените
превишения между реперите в една нивелачна
линия се нанасят следните поправки:
1. поправка за средния латов метър; тя
се определя в резултат от компарирането на
латите по утвърдена технология;
2. нормална поправка, включваща:
а) I поп ра вк а – з а неп ара ле л но с т н а
ниво – повърхнините в система „Нормални
височини“;
б) II поправка – за отклонението на действителното гравитационно поле от нормалното;
при определянето на II поправка се използва
аномалията на силата на тежестта „Своб оден
въздух“;
3. поправка заради земните приливи в
система „Нулев прилив“;
4. поправка заради вертикалната рефракция
в приземния въздушен слой.
Чл. 16. (1) Измерените превишения в право
и обратно направление се нанасят в геодезичес
кия формуляр „Стойности на превишенията“.
(2) От измерените превишения в право и
обратно направление се изчислява средното
превишение, разликата и допустимата разлика
между измерените превишения.
Чл. 17. (1) След завършване на измерването на една нивелачна линия във формуляра
„Изчисление на нормални превишени я и
височини“ се нанасят:
1. дължината на нивелачните разстояния
и измерените превишения между съседните
репери с поправката по чл. 15, т. 1;
2. геодезическите географски координати
на реперите и стойностите на аномалията
„Свободен въздух“ и на аномалия Буге в
система IGSN 71.
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(2) Изчисляват се поправките по чл. 15,
т. 2, 3 и 4 и нормалните превишения за нивелачните разстояния. След изравнението на
мрежата се получават изравнените нормални
превишения и нормалните височини на всички
репери от нивелачната линия.
Чл. 18. От разликите в двукратно измерените превишения се прави предварителна
оценка на точността за всяка измерена нивелачна линия, като се изчисляват: средната
грешка за 1 км измерено разстояние, средната
случайна и средната сист ематична грешка.
Чл. 19. Във формуляра „Изчисление на
геопотенциални коти“ за всички репери от
нивелачната линия се изчисляват нормалните
стойности на силата на тежестта в геодезическата референтна система GRS80, поправката
по чл. 15, т. 3 и геопотенциалните коти.
Чл. 20. След измерване и изчисляване на
измереното превишение по нивелачни линии
се изчислява несъвпадението по затворени
полигони. Ако то надвишава допустимата
стойност, се извършва анализ на измерените
превишения за отделните линии, за да се
определят участъците от тях, които са причина
за полученото несъвпадение. Тези участъци
подл ежат на преизмерване.
Чл. 21. (1) След измерване на ДНМ I клас
се извършва изравнение по метода на наймалките квадрати при определени след предварителен анализ изходни репери. Извършва
се оценка на точността на цялата мрежа
чрез изчисление на средната грешка за 1 км
измерено разстояние.
(2) Изравнението на нивелачната мрежа II
клас се извършва като включена към I клас.
Чл. 22. След завършване на изравнението
на ДНМ I и II клас се създава база от данни
за реперите от двата класа и се издават каталози на нормалните височини и геопотенциалните коти на нивелачните репери I и II
клас в аналогов и цифров вид.
Чл. 23. Измерването, обработката и изравнението на ДНМ I и II клас се извършва по
реда за съответния клас нивелация, описан
в Инструкцията за създаване и поддържане
на Държавната нивелачна мрежа.
Г л а в а

т р е т а

ПРИЕМАНЕ И ПОДДЪРЖ АНЕ НА ДЪРЖАВНАТА НИВЕЛАЧНА МРЕЖА
Чл. 24. Приемането на резултатите от измерените нивелачни линии, предварителната
обработка и оценка на точността, получени в
хода на създаването и поддържането на ДНМ
I и II клас, се извършва от комисия, назначена
от изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър.
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Чл. 25. Приемането на окончателните резултати от създаването на ДНМ I и II клас
(каталозите по чл. 22) се извършва от комисия, назначена от изпълнителния директор
на Агенцията по геодезия, картография и
кадастър.
Чл. 26. Въвеждането в употреба на приетите
каталози по реда на чл. 25 се извършва със
заповед на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
Чл. 27. Поддържането на ДНМ I и II клас
включва периодични проверки за състоянието
на нивелачната мрежа, възстановяване на унищожените репери и тяхното преизмерване по
реда, описан в Инструкцията за създаване и
поддържане на Държавната нивелачна мрежа.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

МАРЕОГРАФНИ СТАНЦИИ
Чл. 28. (1) По българското Черноморско
крайбрежие функционира мрежа от мареографни станции.
(2) Данните за средното морско ниво и неговото изменение, получени от непрекъснатите
регистрации на морското ниво, са предназначени за научни изследвания в областта на
геодезията, геодинамиката и океанологията, за
прогнозиране на риска от повишаване нивото
на Световния океан в резултат на глобалното
затопляне, за навигация при корабоп лаването,
за изработване на морски карти и др.
Чл. 29. Регистриращата апаратура в мареографните станции показва в реално време
стойността на морското ниво относно изходното височинно начало на Европейската
вертикална референтна система (EVRS).
Чл. 30. (1) За унифициране на регистрираните нива и контрол на височинното положение на мареографните станции същите се
свързват с фундаментални репери.
(2) При установено изменение на височинното положение на мареографна станция
извършените регистрации на морското ниво
в нея се коригират със стойността на изменението.
Чл. 31. (1) Мрежата от мареографни станции се поддържа от Агенцията по геодезия,
картография и кадастър, Националния институт по геофизика, геодезия и география и
Института по океанология при Българската
академия на науките.
(2) Научното осигуряване, обработката и
анализът на резултатите от непрекъснатото
регистриране на морското ниво се извършват
от Националния институт по геофизика, гео
дезия и география при Българската академия
на науките.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Затворен полигон“ е затворена фигура,
която се образува от няколко нивелачни линии.
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2. „Нивелачна линия“ е разстоянието между
два възлови репера и обхваща нивелачните
разстояния между тях. По изключение може
да изхожда от един възлов репер, т. нар. висяща линия.
3. „Нивелачно разстояние“ е нивелираната
отсечка между два съседни репера.
4. „Съществуваща Държавна нивелачна
мрежа“ е създадената ДНМ по Инструкция
за нивелация I и II клас в сила от 1.01.1980 г.
5. „Възлов репер“ е този, в който се включват две или повече нивелачни линии.
6. „Фундаментални (вековни) нивелачни
репери I клас“ са подземни съоръжения, които
служат за възлови репери в мрежата или са
изградени по протежение на нивелачната линия.
7. „Фундаментални (вековни) нивелачни
репери II клас“ са подземни съоръжения с
по-малки размери от реперите по т. 5. Чрез
тях нивелачните линии II клас се включват в
тези от I клас или служат за възлови репери
във вътрешността на затворените полигони
I клас.
8. „Междинни репери“ са трайно стабилизирани метални знаци върху сгради, съоръжения, скали или бетонови блокове на земната
повърхност, които се поставят по нивелачната
линия между реперите по т. 6 и 7. Средното
разстояние между тях е 1 – 1,5 км.
9. „Картотечен картон“ е документ, съдържащ данни от топографското описание,
реперирането, информация за височината
на репера и годините на стабилизиране и
измерване.
10. „Геодезически формуляр“ е таблица,
в която се нанасят данните от нивелачните
измервания и се изчисляват превишения и
височини.
11. „Мареографна станция“ е съоръжение
на морския бряг, в което чрез специална апаратура се извършва непрекъсната регистрация
на морското ниво.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 13, ал. 4 от Закона за геодезията и картографията.
§ 3. Указания по прилагането на наредбата
дава изпълнителният директор на Агенцията
по геодезия, картография и кадастър.
§ 4. В срок 12 месеца от влизането в сила
на тази наредба министърът на регион алното
развитие и благоустройството издава Инструкция за създаване и поддържане на Държавната
нивелачна мрежа.
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Лиляна Павлова
4688
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МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-782
от 2 юли 2015 г.

за определяне вида, условията и реда за
издаване и ползване на служебните карти в
Министерството на вътрешните работи
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази инструкция се определят
видът, условията и редът за издаване, ползване,
подмяна, отчет, съхранение и унищожаване на
служебните карти, други карти и пропуски в
Министерството на вътрешните работи (МВР).
(2) Картите и пропуските по ал. 1 се издават
от дирекция „Човешки ресурси“ – МВР, и от
звената „Човешки ресурси“ в структурите на
МВР съгласно тази инструкция.
Чл. 2. Картите и пропуските в МВР са:
1. служебна карта на държавен служител
от МВР;
2. служебна карта на лице, работещо по
трудово правоотношение (ЛРТП);
3. карта на лице с прекратено служебно
или трудово правоотношение;
4. пропуск;
5. временен пропуск.
Чл. 3. (1) Служебните карти по чл. 2, т. 1,
издавани на държавните служители, служат
за индивидуалната им идентификация и за
удостоверяване качеството им на служители
на Министерството на вътрешните работи при
осъществяване на техните правомощия и им
осигуряват достъп в сгради и обекти на МВР.
(2) Служебните карти по чл. 2, т. 2, издавани на ЛРТП, удостоверяват самоличността
на притежателите им и служат за пропускане
в сгради и структури на МВР, в които постоянно изпълняват служебните си задължения.
(3) Картата по чл. 2, т. 3 служи за индивидуална идентификация на притежателите
є пред съответните органи на МВР.
(4) Пропуските по чл. 2, т. 4 и 5 служат за
индивидуална идентификация на притежателите им и осигуряват достъп в съответните
сгради и структури на МВР.
Раздел ІІ
Данни, съдържащи се в картите и пропуските
Чл. 4. (1) Картите и пропуските в МВР се
изработват съгласно Изисквания за изработка
и идентификация на картите и пропуските в
Министерството на вътрешните работи (приложение № 1) и съдържат следните данни:
1. на л ицевата с т ра на на сл у жебн и т е
карти – трите имена на служителя, вида на
заеманата длъжност съгласно чл. 143, ал. 1
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от Закона за Министерството на вътрешните
работи (ЗМВР) за държавните служители и
номера на картата;
2. на гърба на служебните карти – фамилията на служителя, единния граждански
номер (ЕГН), наименованието на съответната
структура на МВР, дата на издаване, текст,
удостоверяващ правото на държавния служител да носи служебно оръжие, текстовете на
чл. 4 и 5 ЗМВР и текст: „Тази служебна карта
е собственост на Министерството на вътрешните работи. Умолява се всяко лице, което я
намери, да я предаде на органите на МВР“;
3. на лицевата страна на пропуските – трите
имена на притежателя и номер на пропуска,
ЕГН, номер на лична карта и срок на валидност на пропуска;
4. на гърба на служебните карти на ЛРТП и
на пропуските – текст, удостоверяващ правото
на притежателите им да влизат в съответните
сгради и структури на МВР.
(2) Служебните карти, пропуските и временните пропуски се подпечатват, както следва:
1. при подпис на министъра на вътрешните
работи – с UV печат на МВР;
2. при подпис на директора на дирекция
„Човешки ресурси“ – МВР – с печат на дирекция „Човешки ресурси“ – МВР;
3. при подпис на началник „Човешки ресурси“ върху временните пропуски – с печат
на съответната структура на МВР.
Раздел ІІІ
Видове карти и пропуски
Чл. 5. Видовете карти и пропуски, издавани
на служители на МВР, на служители на други
държавни ведомства и на чужди граждани, са:
1. служебна карта на държавен служител,
който е полицейски орган по чл. 57 ЗМВР – с
надпис: „ПОЛИЦИЯ – POLICE“ със син цвят
на български и английски език, центриран в
долната част на картата (приложение № 2), с
изключение на държавен служител, който е
полицейски орган в Главна дирекция „Гранична полиция“;
2. служебна карта на държавен служител,
който е полицейски орган в Главна дирекция „Гранична полиция“ по чл. 57 ЗМВР – с
надпис: „ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ – BORDER
POLICE“ със син цвят на български и английски език, центриран в долната част на
картата (приложение № 3);
3. служебна карта на държавен служител,
който не е полицейски орган по чл. 57 ЗМВР,
и/или на държавен служител по § 86 от преходните и заключителните разпоредби към
Закона за изменение и допълнение на Закона
за Министерството на вътрешните работи
(ЗИДЗМВР) (ДВ, бр. 14 от 2015 г.) – с надпис:
„МВР“ с червен цвят – под снимката, и изписване на английски език на два реда с червен
цвят: удостоверение за самоличност – дър-
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жавен служител (CREDENTIALS – STATE
OFFICER) – центриран в долната част на
картата (приложение № 4);
4. служебна карта на ЛРТП в МВР – с
надпис: „ЛРТП“ с жълт цвят – центриран в
долната част на картата (приложение № 5);
5. карта на лице с прекратено служебно или
трудово правоотношение (приложение № 6);
6. пропуск с право на достъп във всички
структури на МВР през работно време (приложение № 7);
7. пропуск с право на достъп в централната сграда на МВР през работно време, с
отличителен знак (приложение № 8);
8. временен пропуск с право на достъп в
централната сграда на МВР през работно време, с отличителен знак, подписван от директора на дирекция „Човешки ресурси“ – МВР
(приложение № 9);
9. временен пропуск с право на достъп
в централната сграда на МВР през работно
време, с отличителен знак, подписван от
началник на „Човешки ресурси“ – МВР (приложение № 10);
10. временен пропуск с право на достъп в
сгради и структури на МВР през работно време, без отличителен знак (приложение № 11).
Чл. 6. (1) Картите и пропуските са с отличителен знак и без отличителен знак.
(2) Отличителният знак на служебните
карти представлява една, две или три черти,
преминаващи диагонално през цялата лицева
страна на картата от долния десен ъгъл на
снимката до дясната част в горния край на
картата.
(3) Отличителният знак на пропуските за
достъп в централната сграда на МВР е къса
черта, наклонена под ъгъл 45° в горния десен
край на лицевата им страна.
(4) Цветът на чертите е еднакъв с надписа,
центриран в долния край на лицевата страна
на картата.
(5) Върху лицевата страна на служебните
карти, в десния долен край, ежегодно се поставя контролен холограмен стикер. Видът
на контролния стикер и редът за поставянето
му се определят със заповед на директора на
дирекция „Човешки ресурси“ – МВР.
Раздел ІV
Ред за издаване на картите и пропуските
Чл. 7. Дирекция „Човешки ресурси“ – МВР,
издава карти и пропуски, както следва:
1. служебни карти на всички държавни
служители и ЛРТП в МВР;
2. карта на лице с прекратено служебно
или трудово правоотношение от МВР;
3. пропуск с право на достъп във всички
структури на МВР през работно време;
4. пропуск с право на достъп в централната
сграда на МВР през работно време;
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5. временен пропуск – на служители от
структури на МВР, които нямат звена „Човешки ресурси“.
Чл. 8. (1) Звената „Човешки ресурси“ от
съответните структури на МВР издават временни пропуски с отличителен знак и без
отличителен знак.
(2) Звената „Човешки ресурси“ в структури
на МВР със служители, постоянно работещи
в централната сграда на МВР, издават временни пропуски с отличителен знак на тези
служители.
Чл. 9. Дирекция „Човешки ресурси“ – МВР,
съвместно с дирекция „Управление на собственост та и социални дейности“ – МВР,
осигурява и изпраща на звената „Човешки
ресурси“ в структурите на МВР необходимите
бланки, материали и консумативи за картите
и пропуските.
Чл. 10. Картите и пропуските се подписват,
както следва:
1. от минист ъра на вът решните работи – пропуски по чл. 5, т. 6 и 7;
2. от директора на дирекция „Човешки ресурси“ – МВР – служебни карти на държавни
служители и ЛРТП, с отличителен знак и
без отличителен знак, карти по чл. 5, т. 5 и
временни пропуски с отличителен знак;
3. от началник на съответното звено „Човешки ресурси“ на структури със служители,
постоянно работещи в централната сграда на
МВР – временни пропуски с отличителен знак;
4. от началник на съответното звено „Човешки ресурси“ на съответните структури на
МВР – временни пропуски без отличителен
знак.
Чл. 11. (1) Картите и пропуските се издават на служители от структури на МВР,
служители на други държавни ведомства и
чужди граждани.
(2) Служебна карта по чл. 5, т. 1 се издава
на държавни служители, които са полицейски органи по чл. 57 ЗМВР, с изключение на
държавните служители, които са полицейски
органи в Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР.
(3) Служебна карта по чл. 5, т. 2 се издава
на държавни служители, които са полицейски
органи в Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР, по чл. 57 ЗМВР.
(4) Служебна карта по чл. 5, т. 3 се издава на държавни служители, които не са
полицейски органи по чл. 57 ЗМВР или са
държавни служители по § 86 ЗИДЗМВР (ДВ,
бр. 14 от 2015 г.).
(5) Служебна карта по чл. 5, т. 4 се издава
на лица, работещи по трудово правоотношение
в МВР, с изключение на назначените на работа
в МВР за определен срок при условията на
чл. 68 или чл. 111 от Кодекса на труда.
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(6) Карта по чл. 5, т. 5 се издава на лица
с прекратени правоотношения с МВР – министър на вътрешните работи, заместникминистри на вътрешните работи, началник
на политическия кабинет на министъра на
вътрешните работи и служители, заемали
висши ръководни длъжности.
(7) Карта по чл. 5, т. 5 се издава на държавни служители, заемали ръководни длъжности,
с прекратено служебно правоотношение на
основание чл. 226, ал. 1, т. 2 и 13 ЗМВР или
на основание чл. 226, ал. 1, т. 1, 3 – 5 и 10
ЗМВР с придобито право на пенсия по реда
на чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване
към момента на прекратяване на служебното
им правоотношение.
(8) Карта по чл. 5, т. 5 не се издава на лица
с прекратено служебно или трудово правоотношение поради наложено дисциплинарно
наказание „уволнение“.
(9) Карти по чл. 5, т. 5, издадени по стари
образци, запазват действието си и не подлежат
на подмяна.
(10) Карта по чл. 5, т. 5 се издава след
писмена заявка до директора на дирекция
„Човешки ресурси“ – МВР, и платена такса.
(11) Пропуск по чл. 5, т. 6 може да се издава
на ръководни служители от други държавни
органи с цел улесняване на съвместната работа
с тях при решаване на задачи, свързани със
защита на националната сигурност, противодействието на престъпността и опазването на
обществения ред. Този пропуск се издава за
срок до една календарна година.
(12) Пропуск по чл. 5, т. 7 може да се издава
на служители от други държавни органи, както
и на представители на държавни органи на
чужди държави за времето на пребиваването
им в страната съгласно действащи договори
с цел улесняване на съвместната работа с
тях при решаване на задачи, свързани със
защита на националната сигурност, противодействието на престъпността и опазването на
обществения ред. Тези пропуски се издават
за срок до една календарна година.
(13) Временен пропуск по чл. 5, т. 8 може
да се издава на:
1. председатели и членове на управителните
органи на синдикални организации в МВР;
2. членове на управителния съвет на Спортната асоциация на МВР;
3. държавни служители и лица, работещи
по трудово правоотношение от структури на
МВР и други държавни ведомства, на територията на столицата, изпълняващи куриерски
функции.
(14) Временен пропуск по чл. 5, т. 9 – 10
може да се издава на:
1. новоназначен служител на МВР – до
издаването на служебна карта;
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2. държавен служител (стажант) – до назначаването на длъжност в структу ра на
МВР, след успешно завършване на курс за
първоначална подготовка;
3. служител на МВР с прекратено служебно
или трудово правоотношение – до връщане на
зачислените му материални средства, имущество и документи;
4. лице, работещо по трудово правоотношение в МВР със срочен трудов договор, при
условията на чл. 68 или чл. 111 от Кодекса
на труда.
Чл. 12. Служителите на МВР могат да
притежават само една служебна карта от
посочените в чл. 5, т. 1 – 4.
Чл. 13. (1) На държавни служители, които
са оперативно-издирвателни органи на МВР
от оперативно-издирвателните звена по чл. 59
ЗМВР, по оперативни съображения може да
се издава и друг вид от посочените в чл. 5,
т. 1 – 4 служебни карти.
(2) В случаите по ал. 1 служебна карта се
издава за изпълнение на конкретна оперативна задача. За издаването є се прави писмено
предложение до главния секретар на МВР, в
което се посочват: трите имена, длъжност,
личен кадрови номер (ЛКН) и ЕГН на служителя, структурата на МВР, мотиви и срок
за ползване на картата.
(3) Служебни карти по ал. 1 се издават
със срок до окончателно приключване на
оперативната задача.
(4) В тридневен срок след приключване на
задачата или ако през този период служителят бъде назначен в друга структура на МВР,
или правоотношението му бъде прекратено,
служебната карта се предава в структурата,
от която е получена.
(5) Издаването и отчетът на служебните
карти по ал. 1 става в съответствие с изискванията за издаване на картите по чл. 11,
ал. 1 – 5.
Чл. 14. Служебна карта с отличителен знак
три успоредни черти, преминаващи диагонално през цялата лицева страна на картата от
долния десен ъгъл на снимката до дясната
част в горния край на картата, се издава на:
1. заместник-минист ър на вът решните
работи, началник на политическия кабинет
на министъра на вътрешните работи и главен
секретар на МВР;
2. държавни служители, заемащи висши
ръководни длъжности, както и на ръководители на структури по чл. 37 ЗМВР и техните
заместници.
Чл. 15. Служебна карта с отличителен знак
две успоредни черти, преминаващи диагонално през цялата лицева страна на картата
от долния десен ъгъл на снимката до горния
десен край на картата, се издава на:
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1. парламентарен секретар на МВР, главен
експерт в кабинета на министъра (политически кабинет към министъра на вътрешните
работи по щат Ръководство на МВР);
2. държавни сл у ж ители, назначени на
ръководни длъжности, както и на старши
оперативен помощник, държавен експерт, държавен инспектор, държавен вътрешен одитор,
задграничен представител І степен, професор,
главен разследващ полицай (в отдел в главна
дирекция) и доцент.
Чл. 16. Служебна карта с отличителен знак
една черта, преминаваща диагонално през
цялата лицева страна на картата от долния
десен ъгъл на снимката до горния десен край
на картата, се издава на:
1. държавни служители и ЛРТП, постоянно
работещи в централната сграда на МВР, извън
посочените в чл. 14 и 15;
2. задграничен представител II степен;
3. държавни служители от дирекция „Вътрешна сигурност“ – МВР, извън посочените
в чл. 15;
4. държавни служители и ЛРТП от звената
„Човешки ресурси“ извън посочените в чл. 15;
5. държавни служители и ЛРТП, изпълняващи куриерски функции в структури на
МВР на територията на гр. София.
Чл. 17. Фотографирането на служителите
от структурите на МВР се извършва съгласно
Изисквания за изработка и идентификация на
картите и пропуските в МВР (приложение № 1).
Чл. 18. (1) Длъжностните лица от структурите на МВР изпращат файлове на снимките,
записани на оптичен носител (СD) или по
електронната поща, в дирекция „Човешки
ресурси“ – МВР.
(2) За издаване на служебните карти звената „Човешки ресурси“ изпращат заявка до
дирекция „Човешки ресурси“ – МВР, в която
се посочват: видът на картата по чл. 5, отличителният знак, трите имена, личен кадрови
номер, единен граждански номер и длъжност
на съответния служител, видът на облеклото,
с което служителят изпълнява служебните си
задължения, обстоятелството дали служителят попада в обхвата на § 86 от преходните
и заключителните разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 14
от 2015 г.), а когато картата се подменя – и
причината за това.
(3) След изготвянето на служебните карти
същите се изпращат на съответните структури на МВР.
Чл. 19. (1) Дирек ци я „Човешк и ресу рси“ – МВР, въвежда, обработва и съхранява
данни за служебните карти в АИС „Служебни
карти“.
(2) След персона лизиране на данните,
отпечатване (залепване) снимката на служи-
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теля или гражданското лице, подписване от
министъра на вътрешните работи, съответно
директора на дирек ци я „Човешк и ресу р си“ – МВР, и полагане на печат служебните
карти, картите по чл. 5, т. 5, пропуските по
чл. 5, т. 7 – 8 и временният пропуск по чл. 5,
т. 9 се ламинират с прозрачно фолио.
(3) Данните във временните пропуски,
подписвани от началник „Човешки ресурси“,
се надписват машинно и се поставят в прозрачни полиетиленови калъфки.
Чл. 20. Служебните карти на държавните
служители и ЛРТП се издават от дирекция
„Човешки ресурси“ – МВР, след въвеждане
на личните и служебните им данни в АИС
„Човешки ресурси“.
Раздел V
Подмяна на картите и пропуските
Чл. 21. (1) Подмяна на картите и пропуските се извършва при:
1. изгубване, кражба, повреждане до степен,
което не позволява използването им, или при
обявяването им за невалидни;
2. преназначаване на служител в друга
структура на МВР или на друга длъжност,
за която се издава друг вид служебна карта;
3. промяна на статута на служителите в
МВР по чл. 142 или на вида длъжност по
чл. 143 ЗМВР;
4. преназначаване на друга длъжност, за
която служебната карта трябва да бъде с отличителен знак;
5. преназначаване на по-ниска длъжност,
за която служебната карта трябва да бъде без
отличителен знак;
6. при промяна на името, ЕГН и при настъпили съществени трайни или временни
изменения на образа, отразени в личната
карта на служителя.
(2) При издаване на нови служебни карти
и пропуски съгласно посочените в ал. 1 причини старите карти и пропуски се връщат на
структурата, където се водят на отчет.
(3) Подменените служебни карти и пропуски
по посочените в ал. 1, т. 1 причини, както и
при временни промени в образа на служителя,
настъпили по негово желание и отразени в
личната му карта, се заплащат от служителя.
(4) При прекратяване на служебното или
трудовото правоотношение от МВР държавните служители и лицата, работещи по трудово
правоотношение, връщат служебните си карти
на структурата, където се водят на отчет.
(5) След връчване на заповедта за прекратяване на служебното или трудовото правоотношение и след подписване на акт за сдаване
на длъжността служебните карти се предават
на служител от съответното звено „Човешки
ресурси“, който удостоверява това с подпис
в отчетния лист на служителя.
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(6) До връщане на зачислените служебни
документи, материални средства и имущество
на служителите с прекратени правоотношения
от МВР се издава временен пропуск за срок,
позвол яващ извършването на посочените
дейности.
Раздел VІ
Съхраняване на картите и пропуските
Чл. 22. (1) Служителите са длъжни да
съхраняват зачислените им служебни карти
и пропуски по начин, недопускащ тяхното
изгубване, кражба, повреждане или унищожаване.
(2) Ръководителите на структурите по чл. 33,
т. 7 и чл. 37 ЗМВР осъществяват периодичен
контрол за правилното носене и съхранение
на служебните карти и пропуски от подчинените им служители.
(3) Директорът на дирекция „Човешки
ресурси“ – МВР, възлага на определени от
него държавни служители да осъществяват
контрол в структурите на МВР относно реда
за издаване, съхранение и носене на картите
и пропуските.
(4) Служебните карти се носят завързани
с конец и закопчани с безопасна игла за
облеклото на служителя или в лична чанта. Служебните карти и пропуски се носят
отделно от портфейли, други карти и лични
документи.
(5) Забранява се оставянето на служебните
карти и пропуски без надзор в домовете на
служителите или на други места.
(6) Служители, намерили служебна карта
или пропуск, са длъжни незабавно да ги предадат на съответните органи на МВР.
Чл. 23. Служебните карти на служители на
МВР, командировани в чужбина, дългосрочно
командировани задгранични представители на
МВР, командировани национални експерти,
командировани в мисии на международни
организации и при частни пътувания извън
територията на страната се носят и съхраняват при стриктно спазване изискванията на
чл. 22, ал. 4.
Чл. 24. (1) При изгубване или кражба на
служебна карта или пропуск или повреждането им по вина на служителя, което ги
прави неизползваеми, слу жителите носят
дисциплинарна отговорност.
(2) В случаите по ал. 1 служителите са
длъжни незабавно да уведомят писмено непосредствения си ръководител, като посочват
и причините за това.
(3) За изгубване или кражба на служебна
карта или пропуск в петдневен срок се изпраща съобщение за произшествие в дирекция
„Човешки ресурси“ – МВР.
(4) Със заповед на директора на дирекция
„Човешки ресурси“ – МВР, служебните карти
и пропуски се обявяват за невалидни. За не-
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валидни се обявяват и намерени впоследствие
служебни карти и пропуски.
Чл. 25. В случаите по чл. 24, ал. 1 служителите заплащат стойността на служебната
карта или пропуска в съответното финансово
звено.
Чл. 26. Министърът на вътрешните работи
със заповед определя стойността на картите
и пропуските и реда за заплащането им по
предложение на директорите на дирекция
„Планиране и управление на бюджета“ – МВР,
и дирекция „Управление на собствеността и
социални дейности“ – МВР.
Раздел VІІ
Отчет на картите и пропуските
Чл. 27. Дирекция „Човешки ресурси“ – МВР,
води на отчет:
1. всички служебни карти на държавни
служители и ЛРТП в МВР;
2. карти и пропуски, издавани по чл. 5,
т. 5 – 8.
Чл. 28. Звената „Човешки ресурси“ в основните структури на МВР водят на отчет:
1. служебни карти и временни пропуски,
издадени на служители от структурата, която
обслужват;
2. карти по чл. 5, т. 5 и 6 за служители
от структурата с прекратено служебно или
трудово правоотношение.
Чл. 29. (1) Служебните карти се описват
в регистър по утвърден образец (приложение
№ 12). Контролните холограмни стикери се
описват по номера в списък с трите имена
и ЕГН на служителите и се раздават срещу
подпис.
(2) Издадените карти и пропуски по чл. 5,
т. 5 – 10 се описват в регистри по образец
съгласно приложения № 13, № 14 и № 15.
(3) Регистрите се заявяват за отпечатване
от дирекция „Човешки ресурси“ – МВР, в
дирекция „Управление на собствеността и
социални дейности“ – МВР, и се получават
от структурите на МВР по изготвено разпределение.
Чл. 30. (1) Унищожаването на картите и
пропуските се извършва от комисия, определена със заповед на съответния ръководител
на структура по чл. 33, т. 7 и чл. 37 ЗМВР.
(2) Подменените или повредени служебни
карти и други карти и пропуски се унищожават от звената „Човешки ресурси“, като за
целта се изготвя протокол.
(3) В протокола се посочват: видът и номерът на унищожените карти и пропуски, трите
имена на служителя, датата на издаване на
картата или пропуска, членовете на комисията,
кога, къде и как са унищожени съответните
документи. Протоколът се подписва от всички членове на комисията и се утвърждава от
ръководителя на структурата по чл. 33, т. 7
и чл. 37 ЗМВР.
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(4) След изтичане на календарната година
комисията по ал. 1 извършва унищожаване
на неизползваните контролни холограмни
стикери и съставя протокол, който се подписва от всички членове на комисията и се
утвърждава от ръководителя на структурата
по чл. 33, т. 7 и чл. 37 ЗМВР.
Чл. 31. До 10-о число на всяко тримесечие
звената „Човешки ресурси“ на съответните
ст ру кт у ри на МВР изпращат в дирек ци я
„Човешк и ресу рси“ – МВР, екземп л я р от
протокола за унищожените служебни карти
на държавните служители и ЛРТП, както и
пропуските с отличителен знак.
Ч л . 32 . Д и р е к ц и я „Чо в е ш к и р е с у р си“ – МВР, въвеж да и съх ран ява инфор мацията за унищожените служебни карти
и пропуски в АИС „Служебни карти“ и в
съответните регистри.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази инструкция:
1. „Трайни изменения в образа“ са възрастови изменения и такива, предизвикани от
заболявания, травми, хирургическа намеса и
др., които не позволяват идентификация на
лицето по снимка, направена преди настъпването им.
2. „Временни изменения в образа“ са промени, като пускане на брада и др., които не
позволяват или силно затрудняват идентификацията на лицето по снимка, направена
преди настъпване на промяната.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Тази инструкция се издава на основание чл. 151, ал. 2 ЗМВР.
§ 3. Контролът по изпълнението на инструкцията се възлага на директора на дирекция
„Човешки ресурси“ – МВР.
§ 4. Инструкцията отменя Инструкция
№ 8121з-582 от 2014 г. за определяне вида,
условията, реда за издаване, ползване, подмяна, отчет, съхранение и унищожаване на
служебните карти, други карти и пропуски в
МВР (обн., ДВ, бр. 82 от 2014 г.; изм. и доп.,
бр. 2 от 2015 г.).
§ 5. Издадените служебни карти по отменените Инструкция № Iз-815 от 2011 г. за
вида, условията, реда за издаване, ползване,
подмяна, отчет, съхранение и унищожаване на
служебните карти, други карти и пропуски в
МВР (необнародвана) и Инструкция № 8121з582 от 2014 г. за определяне вида, условията,
реда за издаване, ползване, подмяна, отчет,
съхранение и унищожаване на служебните
карти, други карти и пропуски в МВР (обн.,
ДВ, бр. 82 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 2 от
2015 г.), както и контролните холограмни
стикери за 2014 г. могат да се ползват до
31.12.2015 г.
Министър:
Румяна Бъчварова
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Приложение № 1
към чл. 4, ал. 1 и чл. 17
ИЗИСКВАНИЯ
за изработка и идентификация на картите и
пропуските в МВР
1. Служебните карти на държавните служители и ЛРТП в МВР са изработени на бланки
във формат ID-1 с отпечатана защитна мрежа
и дифракционен оптически вариращ елемент.
2. Бланките са с размери 85,6 х 53,98 мм,
с радиус на закръгление R 3,18, като в лявата
част на лицевата страна е мястото за снимката
на служителя.
3. Постоянни компоненти на служебните карти:
Лице на служебната карта:
· Българският флаг – в горната лява част;
· Надпис: Република България – на български и английски език;
· Надпис: Министерство на вътрешните
работи – първи ред на български, втори ред на
английски език;
· Центриран текст: СЛУЖЕБНА К АРТА,
изписан на български език;
· Поле за снимка с размери 23/28,8 мм и
специална холограма – в десния долен край на
снимката, на която е изобразен почетният знак
на МВР с отпечатка на текст: МВР/ДЧР.
Гръб на служебната карта:
· В центъра – изображение на почетния
знак на МВР;
· В долната част на картата – изписан
на български език текст: „Тази служебна карта
е собственост на Министерство на вътрешните
работи. Умолява се всяко лице, което я намери,
да я предаде на органите на МВР.“
4. Променливи компоненти:
Лице на служебната карта:
· Видът на длъжността на държавния
служител съгласно чл. 143, ал. 1 ЗМВР с изписване на български и английски език. За
ЛРТП – изписване „Лице, работещо по трудово
правоотношение“;
· Отпечатване на цветна снимка на служителя с размери 23/28,8 мм – в лявата част на
картата;
· Трите имена на служителя (както са в
българските документи за самоличност), изписани на български и английски език;
· Отпечатване на текст: номер на картата,
изписан на български и английски език, състоящ
се от осем знака, включващи личния кадрови
номер на служителя от шест знака, празно поле
и поредност на картата, с възможност за изписване на два знака – разположен централно на
картата, под имената на служителя.
Отпечатване надписи на отделните образци,
както следва:
· Надписи: първи ред – „ПОЛИЦИ Я“,
втори ред – „POLICE“ със син цвят, изписани
на български и английски език, центрирани в
долната част на картата;
· Надписи: първи ред – „ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ“, втори ред – „BORDER POLICE“ със
син цвят, изписани на български и английски
език, центрирани в долната част на картата;
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· Надписи: МВР с червен цвят – под снимката, и изписване на английски език на два реда с
червен цвят: удостоверение за самоличност – държавен служител; първи ред – „CREDENTIALS“,
втори ред – „STATE OFFICER“, центрирани в
долната част на картата;
· Надпис: ЛРТП с жълт цвят – центриран
в долната част на картата.
Гръб на служебната карта:
· Изписване фамилията на служителя на
български език – в горната лява част;
· Надпис: ЕГН – изписан на български и
английски език – в горната лява част;
· Изписване наименованието на съответната структура на МВР на български език – в
горната лява част;
· Надпис: „Дата на издаване:“ – изписан на
български и английски език – в горната лява част;
· Надпис: Директор на ДЧР – МВР – изписан на български и английски език, с място
за полагане на подпис – в горната дясна част;
· Текстът на чл. 5 ЗМВР: „Служителите на
МВР при изпълнение на служебните си задължения са физически неприкосновени и се ползват
с особената закрила на закона“ – на български
език (за държавните служители);
· Надпис в центъра – изпъкващ (удебелен) – „ИМА ПРАВО ДА НОСИ СЛУЖЕБНО
ОРЪЖИЕ“ (за държавните служители по чл. 142,
ал. 1, т. 1 ЗМВР и по § 86 ПЗРЗИДЗМВР (ДВ,
бр. 14 от 2015 г.);
· Текстът на чл. 4 ЗМВР: „Държавните
органи, организациите, юридическите лица и
гражданите са длъжни да оказват съдействие
и да спазват разпорежданията на органите на
МВР, издадени при или по повод осъществяване на определените им със закон функции“ (за
държавните служители);
· На дпис в цен т ъра – „Има п раво да
влиза в сградата на структурата през работно
време“ – на български език (за ЛРТП).
5. Двата вида пропуски и картата на лице с
прекратено служебно или трудово правоотношение са изработени във формат ID-1 (85,6 x
53,98 mm с радиус на закръгление – R 3,18), с
изключение на временния пропуск за достъп в
сгради и обекти на МВР, на подпис на началник
„Човешки ресурси“, който е с размери 82 х 50 mm.
6. Върху бланките на картите и пропуските
са отпечатани защитни мрежи. Защитният фон
на всички образци пропуски и картата на лице
с прекратено служебно или трудово правоотношение включва различни графични елементи – гилошни линии, както следва:
а) карта на лице с прекратено служебно или
трудово правоотношение – оцветена в преливащи
сиво-зелени гилошни линии; в защитния фон
на гърба на картата е вградено псевдорелефно
изображение на почетния знак на МВР;
б) пропуски – защитният фон на двата вида
пропуски е изпълнен с различни гилошни линии,
оцветени в син цвят;
в) временни пропуски – защитният фон на
трите вида пропуски е изпълнен с псевдорелефни
структури, оцветени в зелен цвят.
7. Снимането на служители от структурите
на МВР, разположени на територията на столи-

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 5

цата, за издаване на служебни карти и пропуски
се извършва във фотоателието към дирекция
„Управление на собствеността и социални дейности“ – МВР.
8. Служителите от областните дирекции на
МВР и тези от териториалните звена на ГДБОП,
ГДНП, ГДГП, ГДПБЗН, ДНС 112, ДКИС, ДИА,
ДВС, ДУССД, Медицински институт, ДСКС,
ДПВО, изпълняващи служебните си задължения
на територията на съответната област, се снимат
в НТЛ към ОДМВР.
9. За изготвяне на картите и пропуските по
чл. 5 се правят снимки, както следва:
а) технически изисквания:
размер: 2,5 х 3,0 см;
резолюция: 300 dpi;
цветно изображение;
фон на изображението: неутрално сив;
б) положение на тялото и главата:
глава:
· анфас, с видими две уши;
· не се допуска прекомерно навеждане на
брадичката надолу/нагоре;
· поглед на височината на очите, насочен
към обектива; оста на обектива трябва да е на
нивото на очите;
· не се допуска ракурс (снимане от по-ниска
или по-висока гледна точка от нивото на очите);
· очите да са отворени; не се допуска
закриване на очите с косата;
· не се допуска наличие на отблясъци в
очила;
· не се допускат снимки с тъмни очила, Приложен
шапки или прекомерно закриване на лицевите
към чл. 4, ал. 1 и
черти;
· не се допуска наличие на сенки върху
фона от главата и раменете на заснетото лице;

1,7 – 2,3 см
3,0 см

2,5 см

тяло:
· завъртяно с лявото рамо напред;
· за униформени служители рамото трябва
да е леко наведено надолу, позволяващо цялостно
заснемане на пагона;
в) общи изисквания:
– Униформени
служители:

Да са облечени с парадно униформено облекло с поставени
пагони.
– Цивилни
Мъже: облечени със сако, риза
служители:
и вратовръзка.
Жени: подходящо официално
облекло.
10. Останалите изисквания към снимките се
определят от директора на дирекция „Човешки
ресурси“ – МВР.
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Приложение № 2
към чл. 5, т. 1

Приложение № 3
към чл. 5, т. 2

Приложение № 4
към чл. 5, т. 3

Приложение № 5
към чл. 5, т. 4
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Приложение № 6
към чл. 5, т. 5

Приложение № 7
към чл. 5, т. 6

Приложение № 8
към чл. 5, т. 7

Приложение № 9
към чл. 5, т. 8
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Приложение № 10
към чл. 5, т. 9

Приложение № 11
към чл. 5, т. 10

Приложение № 12
към чл. 29, ал. 1

дата на
издаване

(без отл.
знак,
1, 2 или
3 черти)

Име, презиме, фамилия

Подпис на служителя

номер
(ЛКН)

поредност

№ по ред

Служебна карта

Вид длъжност
(за държавен
служител) или
ЛРТП

РЕГИСТЪР
за издаване на служебни карти
№ на писмото, с което
е изпратена
(получена)
картата

№ на протокола
(за унищожена
карта) или на
съобщението за
произшествие
(за изгубена/
открадната
карта)
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Приложение № 13
към чл. 29, ал. 2

номер

дата на
издаване

Име, презиме,
фамилия

Последна заемана Структура
длъжност
на МВР

Подпис на
служителя

Карта
ЕГН

№ по ред

РЕГИСТЪР
за издаване на карти на лица с прекратено служебно или трудово правоотношение от МВР

Забележка

Приложение № 14
към чл. 29, ал. 2
РЕГИСТЪР

номер

със или без
отл. знак

№ по ред

Пропуск
Име,
презиме,
фамилия

ЕГН

№ на
личната
карта

Служител
(представител)
на:

Важи
до:

Подпис на получателя

за издаване на пропуски в МВР

№ на протокола
за унищожаване
на пропуска
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номер

със или без
отл. знак

№ по ред

Пропуск
Име,
презиме,
фамилия

ЕГН

№ на
личната
карта

Служител
(представител)
на:

Важи
до:

Подпис на
получателя

С Т Р.

№ на протокола
за унищожаване
на пропуска

Приложение № 15
към чл. 29, ал. 2

4677

номер

Име, презиме,
фамилия

ЕГН

№ на личната
карта

Има право
на достъп
до:

Важи
до:

Подпис на
получателя

Временен
пропуск
със или без
отл. знак

№ по ред

РЕГИСТЪР
за издаване на временни пропуски в МВР

№ на протокола за унищожаване на
пропуска
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ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-813
от 9 юли 2015 г.

за реда и организацията за осъществяване
на граничните проверки на граничните контролно-пропускателни пунктове
Д Я Л

П Ъ Р В И

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Тази инструкция определя организацията и реда за осъществяване на граничните
проверки на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) от органите на
Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП)
при Министерството на вътрешните работи.
Чл. 2. (1) Граничната проверка представлява система от последователни действия и
организационни мерки по отношение на всяко
преминаващо през държавната граница лице
с цел установяване на неговата самоличност,
наличието на необходимите условия за преминаване през държавната границата и липсата
на мерки, ограничаващи движението му през
границата на Република България.
(2) Граничните проверки включват и проверки на превозните средства и вещите във
владение на лицата, които пресичат границата.
Чл. 3. (1) Граничните проверки се извършват на граничните контролно-пропускателни
пунктове на обособени за целта работни места.
(2) Обособените работни места, на които
се извършва гранична проверка на всички
преминаващи през ГКПП лица, представляват
проверка на първа линия.
(3) Граничната проверка на втора линия
се осъществява на специализирани работни
места, на които се извършват цялостни проверки на чужденци, както и допълнителните
контролни процедури на лица, които се ползват с право на свободно движение съгласно
правото на Съюза.
(4) Граничните проверки по ал. 2 могат да
се извършват и на борда на плавателни съдове, въздухоплавателни средства, пътнически
влакове и автобуси.
Чл. 4. Граничните проверки могат да се
извършват съвместно с компетентните органи
на друга държава на територията на друга
държава или на територията на Република
България, когато това е предвидено в международен договор.
Чл. 5. Граничната проверка е основният
вид граничен контрол на ГКПП, който може
да се извършва едновременно с някой от другите видове граничен контрол, когато това
е предвидено в акт на Министерския съвет,
по решение на Междуведомствения съвет по
въпросите на граничния контрол, както и въз
основа на споразумение между съответните
служби за граничен контрол.
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Чл. 6. Граничната проверка се извършва
при зачитане на човешкото достойнство, без
дискриминация на лицата на основание пол,
раса или етнически произход, религия или
вероизповедание, увреждания, възраст или
сексуална ориентация.
Д Я Л

В Т О Р И

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРОВЕРКИ
Г л а в а

п ъ р в а

РЪКОВОДСТВО
Чл. 7. Директорът на ГДГП и неговите
заместници осъществяват общата организация, ръководство и контрол на граничните
проверки.
Чл. 8. (1) Главна дирекция „Гранична полиция“ осъществява методическо ръководство,
контрол и помощ на териториалните звена
по изпълнението на задачите, свързани с организацията, управлението и осигуряването
на граничните проверки.
(2) Функциите по ал. 1 се изпълняват чрез:
1. планиране и провеждане на мероприятия за усъвършенстване на организацията и
управлението и подобряване на ефективността
на граничните проверки;
2. организиране и осъществяване на системна методическа помощ и контрол в регионалните дирекции „Гранична полиция“ (РДГП),
граничните полицейски управления (ГПУ)
и ГКПП по планирането, организирането и
извършването на граничните проверки;
3. изучаване и обобщаване на положителния опит и разработване на становища и
методически указания за неговото внедряване;
4. планиране, организиране и провеждане
на мероприятия за подобряване на взаимодействието между звената на ГДГП, с другите служби на МВР, държавните органи с
контролни правомощия в зоните на ГКПП
и министерствата и ведомствата, имащи отношение към граничния контрол.
Чл. 9. Директорите на РДГП и техните
заместници отговарят за цялостната организация, ръководството и контрола при осъществяване на граничните проверки на ГКПП в
районите на действие, като:
1. следят постоянно и изучават оперативната
обстановка и при промяна планират, организират и провеждат своевременни, ефективни
и целенасочени мероприятия за реакция;
2. организират и осъществяват методическата помощ и контрол в подчинените структурни
звена по организацията и извършването на
граничните проверки, както и ефективното
използване на силите и средствата;
3. организират и поддържат взаимодействието с териториалните органи на изпълнителната власт и съответните териториални
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администрации на областно ниво с цел осигуряване на съдействие при изпълнение на
служебните задачи в зоните на ГКПП;
4. осигуряват и поддържат взаимодействието на структурните звена на РДГП с другите
структури на МВР и с териториалните органи
на изпълнителната власт с контролни функции в зоните на ГКПП, както и с граничните
органи на съседните държави;
5. организират логистичното осигуряване
на граничните проверки на ГКПП.
Чл. 10. (1) Регионалните дирекции „Гранична полиция“ осъществяват методическо
ръководство и контрол по изпълнението на
задачите, свързани с организацията, управ
лението и осъществяването на граничните
проверки.
(2) Функциите по ал. 1 се осъществяват
чрез:
1. планиране и провеждане на мероприятия за усъвършенстване на организацията и
управлението и подобряване на ефективността
на граничните проверки;
2. организиране и осъществяване на системна методическа помощ и контрол в РДГП,
ГПУ и ГКПП по планирането, организирането
и извършването на граничните проверки;
3. изучаване и обобщаване на положителния опит и разработване на становища и
методически указания за неговото внедряване;
4. планиране, организиране и провеждане
на мероприятия за подобряване на взаимодействието между звената на ГДГП, с другите служби на МВР, държавните органи с
контролни правомощия в зоните на ГКПП
и министерствата и ведомствата, имащи отношение към граничния контрол.
Чл. 11. (1) Началниците на ГПУ и техните заместници непосредствено отговарят за
организацията, ръководството и контрола на
граничните проверки.
(2) Началниците на ГПУ и техните заместници:
1. следят постоянно и изучават оперативната обстановка в района на действие и при
промяна планират, организират и провеждат
своевременни, ефективни и целенасочени
мероприятия за реакция;
2. организират и осъществяват непрекъснато взаимодействие и управление на силите
и средствата в ГПУ и на ГКПП;
3. отчитат, обобщават и анализират резултатите от използването на силите и средствата;
4. осъщест вяват сист емен кон т рол на
ГКПП за организацията и изпълнението на
граничните проверки и ефективността от
използването на силите и средствата;
5. организират и поддържат непрекъснато
взаимодействие с териториалните органи на
изпълнителната власт и съответните териториални администрации на общинско ниво за
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осигуряване на съдействие при изпълнение на
служебните задачи в зоните на ГКПП;
6. осигуряват и поддържат непрекъснато
взаимодействие с други структурни звена
на РДГП, с другите структури на МВР и с
държавните органи с контролни функции в
зоните на ГКПП, както и с граничните органи
на съседните държави;
7. организират логистичното осигуряване
на граничните проверки на ГКПП.
Чл. 12. (1) Началниците на ГКПП и техните
заместници непосредствено планират, организират, участват, ръководят и контролират
изпълнението на задачите по осъществяването
на граничните проверки на ГКПП.
(2) Началниците на ГКПП и техните заместници:
1. отговарят за прилагането на законовите, подзаконовите и вътрешноведомствените
актове, както и на актовете от европейското
законодателство, регламентиращи граничните
проверки, и в съответствие с тях организират комплексното използване на силите и
средствата;
2. следят постоянно и изучават оперативната обстановка в зоната на ГКПП и при
промяна планират, организират и провеждат
своевременни, ефективни и целенасочени
мероприятия за реакция;
3. организират и осъществяват непрекъснато взаимодействие и управление на силите
и средствата;
4. отчитат, обобщават и анализират резултатите от дейността на ГКПП;
5. у частват лично в организирането и
изпълнението на задачите и осъществяват
постоянен контрол върху дейността на ГКПП;
6. организират и провеждат мероприятия за
повишаване на професионалната подготовка
на служителите;
7. организират и осъществяват взаимодействие с другите структури на МВР и с
държавните органи с контролни правомощия
на ГКПП.
Г л а в а

в т о р а

СИЛИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРОВЕРКИ
Чл. 13. (1) Граничните проверки се осъществяват от граничните полицаи на ГКПП
при ГПУ в РДГП.
(2) Право за самостоятелно осъществяване
на гранични проверки и достъп „граничен
контрольор“ до Автоматизираната информационна система (АИС) „Граничен контрол“
се дава на граничните полицаи, преминали
обучение и успешно положили изпит, със
заповед на директора на съответната РДГП.
(3) Гранични проверки могат да извършват
и гранични полицаи от други направления
на дейност в ГПУ, които са преминали обу-
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чение и издържали успешно изпит, за които
е издадена заповед за възлагане на функции
от директора на ГДГП.
Чл. 14. (1) Граничните полицаи изпълняват функциите си на ГКПП в рамките на
щатно обособени групи или във формирани
по предложение на началника на граничния
пункт смени.
(2) Началникът на ГКПП предлага за утвърждаване от началника на ГПУ графиците
на дежурните смени ежемесечно при спазване
на нормите за междуседмична и междудневна
почивка.
(3) Графиците на дежурните групи/смени
осигуряват ефективност на граничните проверки в зависимост от пътникопотока, както и от
непрекъснатия режим на работата на ГКПП.
Чл. 15. (1) Дежурната смяна се ръководи
от началник на група/смяна (командир на
отделение).
(2) В състава на групата/смяната се включват граничните полицаи:
1. изпълняващи гранични проверки на
първа линия;
2. осъществяващи гранични проверки на
втора линия;
3. с експертно-криминалистически функции;
4. изпълняващи проверки на превозните
средства за укрити лица;
5. изпълняващи функции по охрана в зоната на ГКПП;
6. оператори на централните алармени
системи (ЦАС);
7. оператори на системите за видеонаблюдение.
(3) Когато в щатното разписание на ГКПП
са предвидени, в състава на групите/смените
се включват и техници по електронна техника
и системни оператори.
(4) В състава на групите/смените могат да
изпълняват функции и придадени служители
от други направления на дейност.
Чл. 16. По време на дежурството на ГКПП
всички служители от групата/смяната и придадените служители са подчинени на началника
на група/смяна (командира на отделение),
както и на по-висшестоящите началници, при
спазване на йерархичния ред.
Чл. 17. (1) Преди началото на дежурството
началникът на група/смяна (командирът на
отделение) провежда инструктаж и извършва
първоначално разпределение на състава на
смяната по работни места, което се отразява
в оперативния дневник на ГКПП.
(2) Всички последващи промени в разпределението на състава на смяната по работни
места и времето, в което са извършени, се
отразяват в оперативния дневник.
(3) На ГКПП, на които е инсталиран модул „Ротация“ към АИС „Граничен контрол“,
промените на работните места се отразяват
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в оперативния дневник с прилагане на разпечатка от системата.
(4) Освен дневника по предходните алинеи
на ГКПП се водят и други типове дневници,
които се регламентират със заповед на директора на ГДГП.
Г л а в а

т р е т а

СРЕДСТВА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА
ГРАНИЧНИТЕ ПРОВЕРКИ
Чл. 18. (1) За извършване на гранични проверки на първа линия кабините за гранични
проверки за лица разполагат най-малко със
следното оборудване:
1. работна станция на АИС „Граничен
контрол“ с инсталирани периферни устройства – мултифункционален скенер за документи, скенер за пръстови отпечатъци, камера;
2. източник/източници на бяла (нормална,
насочена, проникваща, косопадаща) и ултравиолетова светлина за проверка на документи;
3. лупа с увеличение поне 10х;
4. гранични печати за влизане и излизане
от страната тип „Шенген“;
5. достъп до Кодекса на шенгенските граници и Шенгенския наръчник със съответните
приложения.
(2) При извършване на гранични проверки
на места, различни от стационарните кабини,
граничните полицаи трябва да разполагат
най-малко със следните технически средства:
1. мобилен терминал за справки в АИС
„Граничен контрол“;
2. лупа с увеличение поне 10х;
3. източник/източници на бяла (нормална,
насочена, проникваща, косопадаща) и ултравиолетова светлина за проверка на документи;
4. гранични печати за влизане и излизане
от страната тип „Шенген“;
5. достъп до Кодекса на шенгенските граници и Шенгенския наръчник.
(3) Редът за отчет и контрол на граничните
печати се определя със заповед на директора
на ГДГП.
Чл. 19. При проверките на превозните
средства и вещите във владение на лицата,
които пресичат границата, могат да се използват най-малко следните технически средства:
1. детектори за въглероден диоксид (газ
анализатори);
2. детектори на сърдечен ритъм;
3. детектори за взривни вещества и наркотици;
4. ендоскопи с инфрачервени и нормални
камери;
5. мобилни/стационарни рентгенови апарати;
6. стационарни детектори на радиоактивно
излъчване, мобилни детектори на радиоактивно излъчване, персонални радиационни
пейджъри и идентификатори на източници
на радиоактивност.
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Чл. 20. (1) Ежемесечно началниците на
ГКПП чрез началниците на ГПУ изпращат
в РДГП справка за използването на съоръженията и уредите по чл. 19, техническото
им състояние и броя на установените с тях
случаи на нарушения.
(2) Справките по ал. 1 от всички ГКПП в
района на действие се обобщават и анализират в РДГП, откъдето се изпращат в ГДГП.
Чл. 21. (1) Въвеждането в експлоатация на
техническите средства за проверка на превозни
средства и вещи се извършва със заповед на
директора на ГДГП.
(2) Директорите на РДГП със свои заповеди
определят организацията, реда и контрола
по използването на техническите средства за
проверка на лица и превозни средства.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

КОНТРОЛ ПО ОРГАНИЗАЦИЯТА И ИЗП Ъ Л Н ЕН И ЕТО Н А Д ЕЙ НОС Т И Т Е ПО
ГРАНИЧНИТЕ ПРОВЕРКИ
Чл. 22. (1) Контролът по организацията и
изпълнението на дейностите по граничните
проверки е комплекс от мероприятия, насочени към установяване на състоянието и
подобряване на организацията на служебната
дейност, предлагане и реализиране на мерки
за отстраняване на пропуски и нарушения,
когато такива са констатирани, с оглед законосъобразното и правилно изпълнение на
задачите от служителите на ГКПП.
(2) Чрез контрола се установяват следните
характеристики:
1. ефективността на граничните проверки
на ГКПП;
2. законосъобразността на действията и
спазване на дисциплината;
3. практическата организация на взаимодействието между служителите на ГКПП и
другите органи на граничен контрол;
4. правилното водене на служебните документи;
5. съответствието на логистичното осигуряване с поставените задачи;
6. състоянието на други служебни дейности – по решение на ръководителя, разпоредил осъществяването на контрола.
(3) Контролът се осъществява чрез:
1. планирани проверки на цялостната организация за гранични проверки;
2. внезапни проверки по непосредственото
изпълнение на задачите от служителите на
ГКПП, които могат да бъдат явни и негласни.
Чл. 23. Проверка на създадената цялостна
организация за осъществяване на граничните
проверки на ГКПП се извършва от методическите и контролните звена в ГДГП и РДГП
въз основа на писмена заповед, издадена от
съответния ръководен служител.
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Ч л. 24. (1) Непосредст вени я т кон т рол
върху дейността на ГКПП се осъществява,
както следва:
1. от главния секретар и заместник главния
секретар на МВР, от ръководни служители от
ГДГП и РДГП;
2. от началниците на ГПУ и техните заместници;
3. от началниците на ГКПП;
4. от началниците на смени/командирите
на отделения.
(2) Непосредственият контрол върху работата на ГКПП се осъществява въз основа
на месечен график, предложен от началника
на ГПУ и утвърден от директора на РДГП.
(3) Дейността на ГКПП може да бъде
проверявана и от други служители, оправомощени писмено от ръководителите на ГДГП,
РДГП и ГПУ.
Чл. 25. (1) Проверките на непосредственото
изпълнение на задачите на ГКПП се планират
и извършват през различни дни от седмицата
и различно часово време от денонощието.
(2) Забранява се извършването на проверки по ал. 1 чрез опити да се отнеме оръжие,
технически, помощни, защитни средства и
други, както и да се провокира извършването
на нарушения или други нерегламентирани
начини на проверка.
(3) При проверките по ал. 1 проверяваните
служители се представят и изискват от проверяващите да се легитимират със служебни
карти, освен ако ги познават лично или се
придружават от преките им началници.
Чл. 26. (1) При установяване на слабости
в организацията на работа и нарушения при
изпълнението на граничните проверки на
ГКПП проверяващият е длъжен намясто да
вземе мерки за тяхното отстраняване.
(2) В случай че за отстраняване на установените слабости са необходими допълнителни
мерки, които не могат да бъдат предприети
намясто, същите се предлагат писмено от
проверяващия на висшестоящия ръководител
със съответен срок на изпълнение.
Д Я Л

Т Р Е Т И

РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ГРАНИЧНИ
ПРОВЕРКИ
Г л а в а

п ъ р в а

РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МИНИМАЛНИ ГРАНИЧНИ ПРОВЕРКИ
Чл. 27. (1) Граничният полицай на първа
линия осъществява минималната гранична
проверка, като приема документа за пътуване
от преминаващото границата лице, при което
извършва:
1. установяване самоличността на лицето
чрез идентификация;
2. проверка на валидността на документа;
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3. проверка за наличието на признаци за
фалшифициране или подправяне на документа.
(2) Граничният полицай може да извърши
проверка на лицето и в АИС „Граничен контрол“ в рамките на минималната гранична
проверка.
(3) По правило лица, които се ползват с
право на свободно движение съгласно правото
на Съюза, подлежат на минимална гранична
проверка.
(4) Гранични печати в документите за
пътуване не се поставят.
(5) Не се провежда беседа за установяване
целта на влизане, наличие на средства, застраховки и не се изискват подкрепящи целта
на влизане документи.
Чл. 28. При наличие на информация за
заплаха за вътрешната сигурност, обществения
ред, международните отношения на държавите членки или заплаха за общественото
здраве началникът на смяна/командирът на
отделение, както и висшестоящите ръководни
служители могат да разпоредят минималните гранични проверки да се извършват със
задължителна проверка в АИС „Граничен
контрол“ за определен период от време.
Чл. 29. Лица, които се ползват с право
на свободно движение съгласно правото на
Съюза, превозните средства, с които пътуват,
и притежаваните от тях вещи могат да бъдат
обект на допълнителни контролни процедури
в рамките на минималната гранична проверка, когато:
1. са обекти на националната, Шенгенската
информационна система (ШИС) или информационната система на Интерпол;
2. са налице признаци за подправки, заличавания и др. в документите за пътуване и за
регистрация и/или собственост на ползваното
превозно средство, както и в случаите, когато
има съмнение за използване на чужд документ
за самоличност;
3. данните от техническите средства за
проверка на ГКПП или поведението на специализираните служебни кучета дават основание
да се предполага наличие на укрити хора,
забранени или изискващи специално разрешение за пренасяне или държане вещи, както
и такива, които са предмет на престъпление;
4. са налице данни за участие на преминаващото през границата лице в подготвено,
извършващо се или извършено престъпление
или административно нарушение.
Г л а в а

в т о р а

РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЦЯЛОСТНИ ГРАНИЧНИ ПРОВЕРКИ
Раздел І
При влизане в страната
Чл. 30. (1) Граничният полицай на първа
линия осъществява цялостна гранична про-
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верка, като приема документа за пътуване от
влизащия през границата чужденец, при което:
1. установява самоличността на лицето
чрез идентификация;
2. проверява валидността на документа за
пътуване – срокът му трябва да изтича наймалко три месеца след планираната дата на
отпътуване от територията на страната и да
е издаден в рамките на предходните десет
години;
3. проверява документите за пътуване за
наличие на признаци за фалшифициране или
подправяне;
4. извършва проверка дали лицето отговаря
на условията за влизане, посочени в чл. 5 от
Кодекса на шенгенските граници, като извършва проверките по чл. 7, т. 3 от Кодекса
на шенгенските граници, включително и за
предишно пребиваване и срока на престой на
лицето на територията на Република България;
5. извършва проверка в АИС „Граничен
контрол“ с цел установяване дали чужденецът,
превозното средство и вещите, които пренася,
не представляват заплаха за обществения ред,
вътрешната сигурност, общественото здраве
или международните отношения на някоя от
държавите членки;
6. полага входен граничен печат в документа за пътуване.
(2) Когато в документа за пътуване на чужденеца са вписани други лица, процедурата по
ал. 1 се извършва и за тях. Идентификация
на вписаните лица не се извършва, ако документът не съдържа техните снимки.
(3) Чужденци, които не разполагат с българска виза, но притежават валидни единни
(шенгенски) визи, валидни визи за дългосрочно
пребиваване и разрешения за пребиваване,
издавани от държавите членки, които изцяло
прилагат достиженията на правото от Шенген, както и Швейцария и Лихтенщайн, се
пропускат за целите на краткосрочно пребиваване за не повече от 90 дни в рамките на
всеки 180-дневен период считано от датата на
първото влизане.
(4) Чужденци, които не разполагат с българска виза, но притежават валидни визи
или разрешения за пребиваване, издадени от
Румъния, Хърватия и Кипър, се пропускат за
целите на краткосрочно пребиваване за не повече от 90 дни в рамките на всеки 180-дневен
период считано от датата на първото влизане.
(5) Ту рск и т е г ра ж да н и, п ри т еж а ва щ и
разрешения за пребиваване, издадени от Великобритания и Ирландия, се пропускат за
транзитно преминаване през територията на
Република България.
Чл. 31. (1) В случаите, когато при гранична
проверка се установи неизпълнение на някое
от условията за влизане или наличието на
забрана за влизане на чужденец в Републи-
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ка България, граничният полицай съставя
„Единен стандартен формуляр за отказ за
влизане в страната“ по образец, копие от
който се съхранява на ГКПП, и обработва
документите на чужденеца в съответствие с
взетото решение за отказ за влизане.
(2) Служителят, установил обстоятелствата
по ал. 1, уведомява незабавно началника на
смяната или командира на отделение за случая,
който предприема действия по организиране
връщането на лицето на територията на държавата, от която идва, и връчва екземпляр
от формуляра на чужденеца.
(3) За чужденеца, който не отговаря на
условията за влизане, може да се извърши
допълнителна справочна дейност в информационните масиви на МВР.
Раздел ІІ
При излизане от страната
Чл. 32. (1) Граничният полицай на първа
линия осъществява цялостна гранична проверка, като приема документа за пътуване
от излизащия през границата чужденец, при
което:
1. установява самоличността на лицето
чрез идентификация;
2. проверява валидност та на документа – срокът му не трябва да е изтекъл;
3. проверява документите за пътуване за
наличие на признаци за фалшифициране или
подправяне;
4. проверява за спазване срока на пребиваване, включително и общия срок на предишни
пребивавания в рамките на последните шест
месеца;
5. извършва проверка в АИС „Граничен
контрол“ с цел установяване дали чужденецът,
превозното средство и вещите, които пренася,
не представляват заплаха за обществения ред,
вътрешната сигурност, общественото здраве
или международните отношения на някоя от
държавите членки;
6. полага изходен граничен печат в документа за пътуване.
(2) При излизане на чужденец с документ,
различен от този, с който е влязъл, се извършва
допълнителна справочна дейност за установяване на обстоятелствата относно влизането
му в страната и документа, с който е влязъл.
Г л а в а

т р е т а

РЕД ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ГРАНИЧНИ
ПЕЧАТИ
Чл. 33. При обработка на документите за
пътуване на чужденци се спазват следните
правила за полагане на граничните печати:
1. когато лицето е гражданин на държава,
с която Република България има безвизов
режим, или притежава виза или разрешение
за пребиваване в държава – членка на Шенгенското пространство, граничният печат се
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поставя на първата свободна страница, определена за това – входен печат вляво, а изходен
вдясно, до печата за предшестващото влизане;
2. когато лицето притежава българска
виза, независимо от нейния вид или от броя
на разрешените влизания, граничните печати
се поставят на страницата срещу тази, върху
която е поставена визата, а когато тя не е
свободна – на следващата свободна, съгласно
правилото по т. 1.
Чл. 34. Не се поставят гранични печати в
следните случаи:
1. в документите за пътуване на държавните
глави и висшите ръководни органи на властта
и членовете на техните делегации, за чието
пристигане/заминаване е официално известено;
2. в документите, удостоверяващи това
качество на морски лица – моряшки паспорти, моряшки книжки, извън случаите, когато
същите се репатрират или качват на борда на
кораб в българско пристанище, в разрешителни
на пилоти или удостоверения на членовете
на екипажа на самолети, както и в пътните
документи на екипажите на пътническите и
товарните международни влакове;
3. върху машинночитаемите зони на документите за пътуване и визите, както и върху
страниците с лични данни и вътрешните
форзаци;
4. в документите, които позволяват на
граждани на Андора, Монако и Сан Марино
да преминават границата;
5. документите на държавите, с които
Република България е установила режим на
местен граничен трафик.
Чл. 35. В документите за пътуване на
недопуснат в Република България чужденец
се поставя входен граничен печат, който се
зачертава с две перпендикулярни линии на
кръст, през средата, нанесени с черно мастило, и се изписва буквата, съответстваща
на причината за отказ за влизане, съгласно
стандартния формуляр.
Чл. 36. В случаите, когато в документ за
пътуване на чужденец е поставен погрешно
граничен печат, същият се анулира, като в
горния му ляв ъгъл с черно мастило се поставят две успоредни линии.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ГРАНИЧНИ ПРОВЕРКИ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ
СРЕДСТВА
Чл. 37. Проверката на пътните превозни
средства (ППС) включва визуална проверка
на документите и на превозното средство,
проверка на документите и на превозното
средство в автоматизираните информационни
системи и физическа проверка.
Чл. 38. (1) При проверка на документите
на превозните средства граничният полицай,
извършващ проверка на първа линия, изисква
от водача:
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1. документ за правоспособността да управлява превозното средство;
2. документ за регистрация на превозното
средство;
3. документ за собственост на превозното
средство;
4. задължителни застраховки, когато такива
са необходими;
5. могат да бъдат изискани и документи за
превозвания товар.
(2) Граничният полицай проверява документите по ал. 1 за наличието на признаци
за фалшифициране или подправяне и може да
извърши сравнение на идентификационните
номера на превозното средство (VIN) с тези,
записани в документите по ал. 1, т. 2 и 3.
(3) В случаите, когато бъдат установени
признаци или несъответствия при проверката
по ал. 2, водачът, пътниците и превозното средство се отклоняват за задълбочена проверка.
(4) Задълбочена проверка на лицата и
превозните средства се извършва и тогава,
когато не е представен някой от документите
по ал. 1, т. 2 и 3.
Чл. 39. (1) Превозните средства по правило
се проверяват в АИС „Граничен контрол“ в
съответствие с правилата за гранична проверка на лица съгласно дял трети, глави първа
и втора.
(2) Проверка на превозните средства в АИС
„Граничен контрол“ извън правилото по ал. 1,
включително и по идентификационен номер
(VIN), може да се извърши и тогава, когато
са налице признаци, че същото е средство за
извършване или предмет на престъпление
или административно нарушение.
Чл. 40. (1) Физическата проверка на превозните средства се извършва ръчно или с
технически средства и има за цел установяване на укрити лица и вещи в тайници или
в естествените кухини.
(2) Физическата проверка се извършва по
правило в състояние на покой на превозното
средство, след като са взети всички необходими
мерки за лична безопасност на служителите.
Чл. 41. Директорите на РДГП издават заповеди за реда за извършване на проверка на
пътни превозни средства съобразно спецификата на видовете превозни средства, силите
и средствата и инфраструктурата на ГКПП в
района на действие.
Г л а в а

п е т а

РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ГРАНИЧНИ ПРОВЕРКИ НА ВЕЩИТЕ ВЪВ ВЛАДЕНИЕ НА ЛИЦАТА, КОИТО ПРЕСИЧАТ
ГРАНИЦАТА
Чл. 42. Физическата проверка на лица и
вещите в тяхно владение при преминаване
през ГКПП може да се извърши с технически
средства и ръчно.
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Чл. 43. (1) Проверката се извършва от
най-малко двама служители при спазване на
всички мерки за лична безопасност. Първо
се извършва физическа проверка на лицето,
след което се пристъпва към проверка на
неговите вещи.
(2) Проверката на лице се извършва от
служител от същия пол.
(3) Проверката може да се извърши и съвместно с митническите органи.
Чл. 44. (1) При съмнение, че притежавана
от лице, преминаващо през границата, вещ
е средство за извършване или предмет на
престъпление или административно нарушение, граничният полицай извършва проверка
за вещта в АИС „Издирвателна дейност –
Н.ШИС“.
(2) Когато вещта е номерирана, проверката
се извършва по нейния производствен номер.
Неномерираните вещи се проверяват по техния
вид, наименование и други идентификатори.
Г л а в а

ш е с т а

РЕД ЗА ДЕЙСТВИЕ В СПЕЦИФИЧНИ
СЛУЧАИ
Раздел І
Обекти на АИС на МВР
Чл. 45. (1) В случаите, когато при гранична
проверка се установи, че лицето, неговите
вещи, управляваното от него ППС или представеният документ за пътуване са обекти в
АИС, граничният полицай предприема следните действия:
1. предприема мерки лицето да не напусне
района, където се извършва контролът;
2. уведомява началника на смяната или
командира на отделение;
3. изпълнява указанията в съобщението и
мярката спрямо издирвания обект.
(2) Действията по ал. 1, т. 1 и 2 се извършват
и когато при гранична проверка граничният
полицай установи, че:
1. лицето ползва нередовен документ за
пътуване или такъв, издаден за друго лице,
както и ако не разполага с никакъв документ;
2. при излизане от страната в документите
на чужденеца и в АИС „Граничен контрол“
няма данни за законно влизане на територията
на страната; когато в резултат от извършената
проверка се установят данни за законно влизане, на лицето се връчва „Единен формуляр
за потвърждаване спазването на условията
за продължителността на краткосрочното
пребиваване“.
(3) Началникът на смяна/командирът на
отделение организира последващите действия спрямо чужденеца самостоятелно или
докладва случая на началника на ГКПП,
а в извънработно време – на оперативната
дежурна част на ГПУ.
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(4) Началникът на ГКПП извършва преценка за необходимостта от съдействие от
други органи на МВР и докладва случая на
началника на ГПУ или директора на РДГП,
който взема окончателно решение.
Раздел ІІ
Лица, пренасящи повече от един документ
за пътуване
Чл. 46. (1) Когато влизащият в Република
България чужденец декларира, че е гражданин и на друга държава и притежава редовен
документ, с който го удостоверява, или обяви
пренасянето на други документи за пътуване,
се извършва проверка и на тях за наблюдавани обекти на специализирано работно място.
(2) Номерата на пренасяните документи и
буквените символи на държавите, от които са
издадени, се изписват в АИС „Граничен контрол“ в поле „забележка“ на работния екран.
Раздел ІІІ
Лица, пренасящи оръжие
Чл. 47. (1) На граждани на трети държави,
пренасящи оръжие, в документите за пътуване
се поставя отметка, като се изписва буквен
символ „О“ над горния десен ъгъл на положения граничен печат, като в АИС „Граничен
контрол“ на работния екран в поле „забележка“
се изписва „пренася оръжие“.
(2) На лица, които се ползват с право на
свободно движение съгласно правото на Съюза,
пренасящи оръжие, се извършва минимална
гранична проверка със задължителна проверка в АИС „Граничен контрол“, като в поле
„забележка“ се изписва „пренася оръжие“.
Раздел ІV
Малолетни и непълнолетни български граждани
Чл. 48. (1) При гранична проверка на малолетни и непълнолетни български граждани,
които напускат територията на България непридружавани от родителите, от придружителя или от самото лице се изисква писмено
съгласие за пътуване от отсъстващия родител/
родители, настойник или попечител – български гражданин.
(2) В документа по ал. 1 изрично трябва
да е отразено съгласието на отсъстващия
родител/родители, настойник или попечител малолетното или непълнолетното лице
да пътува в чужбина. Подписът в документа
трябва да бъде заверен от компетентен орган
по Закона за нотариусите и нотариалната
дейност или с апостил.
(3) Допуска се съставянето на документа по
ал. 1 на ГКПП без изискване на нотариална
заверка в присъствието на граничен полицай
и на началника на смяната/командира на отделение, когато единият родител/настойник
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или попечител не пътува, но присъства на отпътуването или се откаже да пътува с детето.
(4) При пътуване на организирани групи
ръководителят на групата може по изключение
да подпише декларация на ГКПП, с която се
задължава да върне в Република България
малолетното/непълнолетното лице, което
няма писмено съгласие по ал. 1 от единия
родител, след приключване на мероприятието.
(5) Не се изискват декларации по ал. 1,
когато отсъстващият родител е лишен от
родителски права по съдебен ред или съдебен орган е разрешил пътуването, което се
удостоверява с представяне на влязъл в сила
съдебен акт.
(6) Не се изискват декларации по ал. 1
от отсъстващ родител, който не е вписан в
удостоверението за раждане или е починал.
(7) На копия от документите по ал. 1, 3, 4
и 5 граничният полицай, извършващ гранична
проверка, полага граничен печат. Същите се
съхраняват на ГКПП за срок една година от
датата на пътуване.
(8) При съмнение за действителността на
представения документ се извършва допълнителна проверка.
Чл. 49. (1) Проверките на непридружавани
или придружавани от единия родител малолетни и непълнолетни български граждани
в АИС „Граничен контрол“, които напускат територията на България и притежават
писмено съгласие по чл. 48, ал. 1 от другия
родител, се извършват по начин, гарантиращ
установяването на последващото му оттегляне
от отсъстващия родител.
(2) Когато чрез АИС „Граничен контрол“
се установят данни за оттегляне на съгласието
или декларирано несъгласие от отсъстващия
родител, но на ГКПП бъде представен влязъл
в сила съдебен акт по чл. 48, ал. 5, предл. 2,
пътуването на ненавършилото пълнолетие
лице не се възпрепятства.
Чл. 50. Разпоредбата на чл. 48, ал. 1 не се
прилага по отношение на малолетни и непълнолетни български граждани, които живеят
дългосрочно извън Република България и
това е отразено в техните български документи за самоличност или притежават освен
български паспорт и официален документ от
съответната държава.
Раздел V
Тленни останки
Чл. 51. (1) При пренасяне през граница
за излизане от страната на тленни останки
и урни на починали в Република България
чужденци данните на същите (по документ
за пътуване или смъртен акт) се обработват
в АИС „Граничен контрол“.
(2) При внасяне на тленните останки на
чужденци личните им данни не се обработват
в АИС „Граничен контрол“.
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(3) Придружаващите тленните останки
документи се копират и съхраняват на ГКПП
за срок една година.
(4) Транзитно пренасяните през страната
тленни останки на чужденци не се обработват
в АИС „Граничен контрол“.
Чл. 52. (1) При пренасяне през граница за
влизане в страната на тленни останки и урни
на починали български граждани данните за
същите (по паспорт, лична карта или смъртен
акт) се обработват в АИС „Граничен контрол“.
(2) Придружаващите тленните останки
документи се копират и съхраняват на ГКПП
за срок една година.
Раздел VІ
Ред за въвеждане на облекчени гранични
проверки
Чл. 53. (1) Когато вследствие на извънредни
и непредвидени обстоятелства движението
през ГКПП достигне такъв интензитет, че
времето за чакане за гранична проверка стане прекалено дълго, началникът на смяна/
командирът на отделение може да предложи
на началника на ГКПП въвеждането на облекчени гранични проверки по реда на чл. 8
от Кодекса на шенгенските граници. Преди
въвеждането началникът на ГКПП трябва да
се увери, че:
1. всички собствени ресурси по отношение
на персонал, технически средства и организация са изчерпани, и
2. няма възможност за изпращане на допълнителни ресурси от ГПУ и РДГП.
(2) Началникът на ГКПП съгласувано с
началника на ГПУ и директора на РДГП
въвеж да облекчени гранични проверки с
писмена заповед, като в мотивите се посочват
извънредните и непредвидени обстоятелства,
които го налагат.
(3) Когато облекчените проверки са въведени извън редовното работно време, писмената заповед се изготвя в първия работен ден,
следващ деня на фактическото прилагане.
(4) За въвеждането на облекченията незабавно и със съобщение се уведомява ГДГП.
Д Я Л

Ч Е Т В Ъ Р Т И

РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ГРАНИЧНАТА
ПРОВЕРКА НА ШОСЕЙНИ И ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ГКПП И НА ГКПП, РАЗПОЛОЖЕНИ НА
МЕЖДУНАРОДНИТЕ ЛЕТИЩА, МОРСКИТЕ
И РЕЧНИТЕ ПРИСТАНИЩА
Г л а в а

п ъ р в а

РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ГРАНИЧНИТЕ
ПРОВЕРКИ НА ШОСЕЙНИТЕ ГКПП НА
РЕПУБЛИК А БЪЛГАРИЯ
Чл. 54. (1) На влизащите в зоната на ГКПП
лица може да се извърши предварителна проверка на документите за пътуване.
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(2) На излизащите от зоната на ГКПП лица
може да се извършва последваща проверка за
пълнота на контролните процедури от всички
органи на граничния контрол.
Чл. 55. (1) Извършването на граничните
проверки на лица, преминаващи през ГКПП с
пътни превозни средства, се осъществява, като:
1. контролът на пътуващите с леки и товарни
автомобили лица се извършва без слизане от
превозните средства, когато условията позволяват сигурна идентификация; слизането на
пътници се извършва по разпореждане или с
разрешение от граничния полицай, извършващ
граничната проверка;
2. контролът на пътниците в автобус се
извършва със или без слизане от превозните
средства по преценка и след разпореждане
на граничния полицай; слизането на пътниците е задължително, когато на ГКПП е
изграден терминал за проверка на пътниците
в автобуси;
3. контролът без слизане от автобуса,
идентификацията на пътниците, се извършва в превозното средство, като граничният
полицай събира документите на пътниците,
които подлежат на проверка в АИС „Граничен контрол“, и след нейното приключване
ги връща лично;
4. на ГКПП, на които не са изградени
самостоятелни трасета за обработка на различните видове шосейни превозни средства,
контролът се извършва по възможност при
следната поредност – пътническите автобуси,
леките автомобили, товарните автомобили.
(2) На ГКПП с обособени трасета за леки
автомоби ли от т рет и ст рани ц ялост ната
гранична проверка при влизане и излизане
се извършва по правило от екип от двама
гранични полицаи – комбинирана гранична
проверка.
Г л а в а

в т о р а

РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ГРАНИЧНИТ Е ПРОВЕРК И Н А Ж ЕЛЕЗОП ЪТ НИ Т Е
ГРАНИЧНИ ПРЕХОДИ НА РЕПУБЛИК А
БЪЛГАРИЯ
Чл. 56. (1) Граничните проверки на лицата,
пътуващи с международни пътнически влакове, се извършва на железопътните гари при
първото спиране след и последното спиране
преди пресичане на държавната граница.
(2) Контролът по ал. 1 може да се извършва едновременно с митническия контрол на
превозваните с меж д у народните влакове
пътници, стоки и багажи.
(3) Граничните проверки на пътниците
в международните влакове могат да бъдат
извършвани и по време на движение на бъл-

С Т Р.

50

ДЪРЖАВЕН

гарска, както и на чужда територия, когато
това е предвидено в международен договор,
по който Република България е страна.
Чл. 57. (1) Граничните проверки на пътниците в международен влак се извършват, като:
1. идентификацията, проверката за редовност на документите и полагането на граничен
печат „влезе“ и „излезе“ се извършват във
влака едновременно с вътрешната проверка
на вагоните за укрити лица;
2. проверка в АИС „Граничен контрол“ се
извършва на стационарните или мобилните
работни станции на АИС „Граничен контрол“,
изградени на територията на железопътните
гари, по данните на пътниците директно от
документите за задгранично пътуване, от носители, върху които данните са презаписани
или предадени чрез технически средства за
връзка;
3. слизането на пътници от влязъл на
територията на страната международен влак
се разрешава от граничния полицай след
прик лючване на граничната проверка на
железопътния състав;
4. не се разрешава качването на пътници
на международен влак, на който граничната
проверка за излизане е приключила.
(2) Когато между Република България и
съседната държава е ск лючен двустранен
договор, редът за граничните проверки на
пътниците и екипажите в международните
влакове се определя в съответствие с неговите
разпоредби.
Г л а в а

т р е т а

РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ГРАНИЧНИТЕ
ПРОВЕРКИ НА ГКПП, РАЗПОЛОЖЕНИ НА
МЕЖДУНАРОДНИТЕ ЛЕТИЩА
Чл. 58. (1) Граничните проверки на пътниците и екипажите на въздухоплавателните
средства, извършващи международни полети,
се извършват по реда на дял трети на стационарни работни места, разположени в кабини
в салоните „Пристигане“ и „Заминаване“ на
летищата за обществено ползване за обслужване на международни и вътрешни превози,
на които съществува ГКПП.
(2) Граничната проверка може да бъде
извършена по изк лючение и на друг вид
летище, след като въздухоплавателното средство е получило разрешение за излитане и/
или кацане от Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация“.
Чл. 59. (1) Предварителна проверка на
документите за пътуване на пристигащите
пътници може да се извършва по решение на
началника на ГКПП при слизане от борда на
самолета преди отвеждане към входовете на
салон „Пристигане“.
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(2) Вторична проверка на документите на
заминаващите пътници може да се извършва
на изходите от салон „Заминаване“ или преди
качването на борда на въздухоплавателното
средство.
(3) Движението на пътници между салоните
„Пристигане“ и „Заминаване“ се разрешава
по изключение от началника на смяната или
командира на отделение при необходимост и
през определените за това места.
Чл. 60. Граничната проверка на пътниците,
които ползват услугата „VIP“, се извършва на
отделни стационарни работни места, когато
такива са обособени, по определения за останалите пътници ред.
Чл. 61. Граничните проверки на пътниците
на въздухоплавателните средства се извършват, като:
1. граничната проверка на заминаващи пътници се извършва, след като лицата и багажът
им са били регистрирани за международен
полет, за който са получили бордна карта;
2. граничният полицай проверява съответствието между данните от представения
документ за пътуване, билета и данните в
бордната карта;
3. при летищен транзит пътниците подлежат на гранична проверка без проверка в
АИС „Граничен контрол“ и без полагане на
гранични печати, освен когато имат българска виза за летищен транзит; в тези случаи
граничният полицай полага едновременно
входен и изходен граничен печат на първата
свободна страница срещу визата или на следващата свободна;
4. не се допускат в салоните на летището
и се връщат незабавно на борда на самолета,
с който пристигат, чужденци, за които при
граничната проверка се установи, че не притежават документите, необходими за летищен
транзит.
Чл. 62. Граничната проверка на екипажите
се извършва отделно на летищата, на които
са изградени и функционират обособени зони
за екипажите със стационарни работни места – зона „С“ (CREW).
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ГРАНИЧНАТА
ПРОВЕРКА НА ГКПП, РАЗПОЛОЖЕНИ НА
МОРСКИ И РЕЧНИ ПРИСТАНИЩА
Чл. 63. (1) Граничните проверки на лицата, пътуващи с плавателните съдове от
международно плаване, се извършва само на
морски и речни пристанища за обществен
транспорт, на които съществуват ГКПП, на
борда на корабите или в зона, определена
за тази цел, разположена в близост до плавателния съд.
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(2) Граничната проверка може да бъде
извършена по изк лючение и на друг вид
пристанище в следните случаи:
1. при извънредни обстоятелства – кораби,
претърпели бедствия, аварии, намиращи се
под действието на непреодолима сила или необходимост от оказване на неотложна помощ
на лица на борда; проверката се извършва
само при отсъствие на заплаха за живота и
здравето на граничните полицаи;
2. обективна невъзможност да се използва
пристанище за обществен транспорт, на което
съществува ГКПП, поради липса на подходящи
пристанищни съоръжения за обслужване на
плавателния съд;
3. гранична проверка не се извършва на
екипажите на съдове за крайбрежен риболов,
които се завръщат всеки ден или в рамките
на 36 часа в пристанището по регистрация
и които не са посещавали пристанище на
трета страна.
(3) В случаите по ал. 2, т. 3 гранични проверки на лица и физическо претърсване на
плавателните съдове могат да се извършат в
зависимост от оценката на рисковете за нелегална миграция.
Чл. 64. (1) Граничните проверки на екипажите на плавателни съдове се извършват в
зависимост от оценката на рисковете, свързани
с международната и националната сигурност,
нелегалната миграция, заплаха за общественото здраве, на базата на предварително
представени екипажни списъци.
(2) Минимална гранична проверка може
да се извършва на база предварителната информация за екипажа на плавателния съд.
(3) Цялостна гранична проверка се извършва на борда на плавателния съд, като обхваща
целия екипаж и може да включи проверка на
помещенията на кораба.
(4) Проверките по ал. 3 на плавателен съд,
оценен по анализ на риска със степен „висок
риск“, се извършат от минимум двама гранични полицаи. При необходимост в проверките
могат да бъдат привличани и служители от
други служби, имащи отношение към граничния контрол.
Чл. 65. (1) Полицейските органи изискват
от капитана на кораба или корабния агент,
поел обслужването на плавателния съд, да
уведоми писмено или чрез информационните
центрове на дирекция „Ръководство на корабния трафик – Черно море“ на Държавно
предприятие „Пристанищна инфраструктура“
началника на ГКПП на съответното пристанище 24 часа преди проверката и не по-малко
от два часа преди пристигането на кораба в
пристанището, като представи предварителна
информация за кораба и екипажа. Информацията да съдържа:
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1. обща декларация за плавателното средство (IMO FAL FORM 1);
2. по два броя списъци на екипажа и пътниците (IMO FAL FORM 5 и 6);
3. последни 10 посетени пристанища;
4. декларация за наличие на оръжия, наркотични вещества и други вещи, забранени
или с ограничение за притежаване.
(2) По предварително представените списъци на екипажа и пътниците – граждани на
трети страни, се извършва проверка в информационните фондове преди заставането на
кораба. Такава предварителна проверка може
да бъде извършена и на лица, ползващи се
с правото на Европейския съюз на свободно
движение.
(3) При липса на достатъчно предварителна информация полицейските органи извършват гранични проверки в съответствие
с чл. 64, ал. 3.
(4) Капитанът на кораба уведомява незабавно полицейските органи на ГКПП, по
възможност преди корабът да е пристигнал на
пристанището, за присъствието на пътници без
билет на борда. Пътниците без билет остават
под отговорност на капитана на кораба.
Чл. 66. (1) Редът за извършване на входяща
гранична проверка на товарен кораб включва:
1. на база на предварителната информация
по чл. 65 началникът на смяна/командирът
на отделение извършва полицейска оценка
на рисковете, свързани с международната и
националната сигурност, нелегалната миграция, заплаха за общественото здраве, като
определя начина на извършване на граничната
проверка; граничната проверка приключва
с поставянето на граничен печат на двата
екипажни списъка;
2. подпечатаният екипажен списък се връща
на капитана на кораба, след което на плавателния съд се дава „свободна практика“ и екипажът може да посещава пристанищния град.
(2) При наличие на пътници се извършват
цялостни гранични проверки на борда на
товарния кораб.
(3) След приключване на входящия контрол
на плавателното средство при констатирани
несъответствия с данните от предварително
предоставените списъци и ако това е необходимо, преди започване на изходящия контрол се извършва допълнителна проверка в
автоматизираните информационни фондове.
(4) Минималната гранична проверка при
изходяща гранична проверка се състои в проверка на информацията от екипажния списък
в АИС „Граничен контрол“. След полицейска
оценка на рисковете началникът на смяна/
командирът на отделение може да разпореди
извършването на гранични проверки на борда
на плавателния съд. Информацията се предава
на оперативния дежурен на ГПУ.
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Чл. 67. Граничната проверка на круизен
кораб включва:
1. въз основа на предварителната информация по чл. 65 началникът на ГКПП
извършва полицейска оценка на рисковете,
свързани с международната и националната
сигурност, нелегалната миграция, заплаха за
общественото здраве, след което съгласувано
с началника на ГПУ предлага на директора
на РДГП обема на граничните проверки;
2. граничната проверка приключва с поставянето на граничен печат на екипажните
и пасажерските списъци;
3. след предоставяне на подпечатаните
екипажен и пасажерски списък на капитана
на кораба екипажът и пътниците могат да
посещават пристанищния град.
Чл. 68. (1) Граничната проверка на кораб
за развлечения включва:
1. началникът на смяна (командирът на
отделение) получава информация за влизаща в акваторията на пристанището яхта от
оперативния дежурен на ГПУ;
2. на база предварителната информация
за яхтата и нейното движение началникът
на смяна/командирът на отделение извършва
полицейска оценка на рисковете, свързани с
международната и националната сигурност,
нелегалната миграция, заплаха за общественото здраве, като определя обема на граничната
проверка, като за граждани на трети страни
се извършва цялостна проверка;
3. информиране на Черноморския граничен
контролен и информационен център – Бургас.
(2) Изход ящата г рани чна п роверка се
състои в минимална проверка по екипажния
списък. След полицейска оценка на рисковете
началникът на смяна/командирът на отделение може да разпореди извършването на
гранични проверки на борда на плавателния
съд. Информацията се предава на оперативния
дежурен на ГПУ.
Чл. 69. Граничната проверка на риболовен
кораб, извършващ рейс за повече от 36 часа,
включва:
1. проверка в АИС „Граничен контрол“,
която се извършва по предварително представените от капитана на риболовния кораб
екипажни списъци преди отплаването му
на стационарните работни станции на АИС
„Граничен контрол“, изградени на територията
на пристанищните терминали;
2. на база на предварителната информация началникът на смяна (командирът на
отделение) извършва полицейска оценка на
рисковете, свързани с меж ду народната и
националната сигурност, нелегалната миграция, заплаха за общественото здраве, като
определя начина на извършване на гранична
проверка по чл. 64;
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3. граничната проверка приключва с поставянето на граничен печат на двата екипажни
списъка и връщането на единия на капитана;
4. информацията се предава на оперативния
дежурен на ГПУ.
Чл. 70. Граничната проверка на фериботен
кораб включва:
1. осъществяване на гранична проверка на
плавателния съд по чл. 66;
2. разделяне на пътникопотока при възможност;
3. гранични проверки на превозваните лица
и пътни превозни средства.
Чл. 71. (1) Корабният агент писмено уведомява съответния ГКПП за всяка промяна
в екипажните списъци. След санкцията на
началника на ГКПП промяната се отразява
в екипажния списък на кораба.
(2) При репатриране/вписване на член от
екипажа, за когото се изисква виза, корабният
агент представя на началника на ГКПП документите за издаване на виза на границата.
(3) След издаването на визата ГКПП, издал визата, уведомява ГКПП, откъдето ще
отпътува лицето.
Чл. 72. При извършване на плаване между
две български пристанища без напускане на
териториалните води граничният полицай
подпечатва екипажния списък с печат „каботажно плаване“ и уведомява съответния
ГКПП.
Чл. 73. Всички документи, свързани с пристигане, престой и отплаване на плавателните
средства на морски и речни пристанища,
имащи отношение към граничните проверки,
представляват дело на кораба и след отплаване
се съхраняват за срок една година.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази инструкция:
1. „Идентификация“ е сравняването и установяването на пълно съответствие между
относително неизменчивите белези на външността на лицето с тези на фотографското или
друго изображение в представения документ
за задгранично пътуване.
2. „Лица, които се ползват с право на
свободно дви жение съгласно правото на
Съюза“ са:
а) гражданите на Европейския съюз по
смисъла на член 17, параграф 1 от Договора
за създаване на Европейската общност и гражданите на трети държави, които са членове
на семейството на гражданин на Съюза и по
отношение на които се прилага Директива
2004/38/ЕО;
б) гражданите на трети държави и членовете
на техните семейства независимо от тяхното
гражданство, които по силата на споразуме-
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ния с Европейския съюз и неговите държави
членки, от една страна, и същите трети страни, от друга страна, се ползват с правото на
свободно движение, което е равностойно на
правото на гражданите на Съюза.
3. „Комбинирана гранична проверка“ е
проверката, извършвана от двама и повече
сл у ж ители, при която едини ят г раничен
полицай извършва проверка на лицата и документите, които представят, а останалите
гранични полицаи извършват физическа проверка на превозното средство и/или вещите
в тяхно владение.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Тази инструкция се издава на основание чл. 30, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 3 от
Закона за Министерството на вътрешните
работи.
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§ 3. Тази инструкция отменя Инструкция
№ Iз-1405 от 2009 г. за реда за осъществяване
на граничната проверка на граничните контролно-пропускателни пунктове (обн., ДВ,
бр. 64 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2012 г.).
§ 4. В Инструкция № 8121з-514 от 2014 г.
за организацията, реда и условията за използването на въздухоплавателните средства
на Министерството на вътрешните работи
(ДВ, бр. 76 от 2014 г.) се правят следните
изменения:
1. В чл. 8, ал. 1 думите „директорите на
основните структури по чл. 37, ал. 1 ЗМВР“
се заменят с „ръководителите на основните
структури по чл. 37, ал. 1, т. 1, 2 и 4 ЗМВР“.
2. В чл. 30 думата „школа“ се заличава.
Министър:
Румяна Бъчварова
4671
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-34
от 6 юли 2015 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 19 от Наредба № 7
от 25.06.2001 г. за откриване, преобразуване,
промени и закриване на частни детски градини
и училища и във връзка с молба от лицето, получило разрешение за откриване на Частно средно
общообразователно училище „Проф. Иван Апостолов“ – София, изменям Заповед № РД 14-73 от
15.06.2012 г. (ДВ, бр. 49 от 2012 г.), както следва:
1. Преобразувам Частно средно общообразователно училище „Проф. Иван Апостолов“ – София, в Частна езикова гимназия „Проф. Иван
Апостолов“ – София.
2. Частна езикова гимназия „Проф. Иван
Апостолов“ – София, има право да организира и
провежда обучение в дневна форма по утвърдени
учебни планове за профил „Хуманитарен“ и профил „Технологичен – Право“, „Технологичен – Мениджмънт“, „Технологичен – Информационни
технологии“. Училището има право да издава
удостоверение за завършен клас, свидетелство за
завършено основно образование, удостоверение
за завършено средно образование и диплома за
средно образование.
3. Официалният адрес и адресът на обучение
на Частна езикова гимназия „Проф. Иван Апостолов“ – София, е: София, район „Младост“, ул.
Проф. арх. Станчо Белковски 1.
4. Частна езикова гимназия „Проф. Иван Апостолов“ – София, се управлява и представлява от
Лиляна Костова Муховска.

ЗАПОВЕД № РД-14-36
от 6 юли 2015 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП във връзка
с чл. 18, ал. 2, т. 1 ППЗНП и чл. 17 от Наредба
№ 7 от 25.06.2001 г. за откриване, преобразуване,
промени и закриване на частни детски градини
и училища разрешавам на „ЧОУ Азбуки“ – ООД,
представлявано от Красина Кръстева Муховска, ЕИК 203361118, със седалище и адрес на
управление гр. София 1784, район „Младост“,
ж.к. Мусагеница, ул. Проф. арх. Станчо Белковски 1, да открие Частно основно училище
„Азбуки“ – гр. София.
1. Училището има право да организира и
провежда обучение в дневна форма по утвърден
учебен план за основно образование.
2. Училището има право да издава удостоверение за завършен клас, удостоверение за завършен начален етап на основно образование и
свидетелство за завършено основно образование.
3. Официалният адрес на Частно основно училище „Азбуки“ – гр. София, е: гр. София, район
„Младост“, ул. Проф. арх. Станчо Белковски 1.
4. Обучението се провежда на адрес: гр. София, район „Младост“, ул. Проф. арх. Станчо
Белковски 1.
5. Училището се управлява и представлява от
Лиляна Костова Муховска.
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Министър:
Т. Танев

ЗАПОВЕД № РД-14-35
от 6 юли 2015 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 7 от Наредба № 7 от
25.06.2001 г. за откриване, преобразуване, промени
и закриване на частни детски градини и училища
и във връзка с молба от лицето, получило разрешение за откриване на Частна английска езикова
гимназия – гр. Глоджево, област Русе, изменям
Заповед № РД-14-135 от 3.12.1997 г. (ДВ, бр. 29 от
1998 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-232 от
13.07.2007 г. (ДВ, бр. 62 от 2007 г.), както следва:
Думите: „Училището се управлява и представлява от г-н Еджевит Исмаил Якуб“ се заменят
с „Училището се управлява и представлява от
Гюнейт Исметов Тюлеовлуев“.

ЗАПОВЕД № РД-14-38
от 6 юли 2015 г.
На основание чл. 13, ал. 3 ЗНП и чл. 21,
ал. 1, т. 5 ППЗНП във връзка с молба от лицето,
получило разрешение за откриване, и протокол
на експертна комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-85 от 20.01.2015 г. на министъра на образованието и науката, за закриване на частни
детски градини и училища закривам Частно
общообразователно училище „Лотос“ – София,
открито със Заповед № РД-14-14 от 15.03.2010 г.
(ДВ, бр. 28 от 2010 г.), изм. и доп. със Заповед
№ РД-14-60 от 14.05.2012 г. (ДВ, бр. 42 от 2012 г.)
на министъра на образованието и науката от „Триасс“ – АД, представлявано от Георги Михайлов
Рабаджиев и Любомира Михайлова Рабаджиева.
В едномесечен срок Георги Михайлов Ра
баджиев и Любомира Михайлова Рабаджиева да
предадат училищната документация на началника
на Регионалния инспекторат по образованието – София-град.
Началникът на Регионалния инспекторат по
образованието – София-град, в едномесечен срок
да определи училище, в което да се съхранява
документацията.
Заповедта може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

Министър:
Т. Танев

Министър:
Т. Танев
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Министър:
Т. Танев
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ОБЩИНА ЛОВЕЧ
РЕШЕНИЕ № 972
от 25 юни 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 31, ал. 1 и 3 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 3 и чл. 5,
6, чл. 8, ал. 1 и 2, чл. 9 и глава пета, раздел I
от Наредбата за търговете и конкурсите и във
връзка с решение 972 от 25.06.2015 г. на Общинския съвет – гр. Ловеч, и становище на КПСК от
9.06.2015 г. Общинският съвет – гр. Ловеч, реши:
1. Открива процедура за приватизация на:
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.514.71.4.5 – единен класификатор на
населените места – четиридесет и три хиляди
деветстотин петдесет и два, кадастрален район – петстотин и четиринадесет, имот но мер – седемдесет и едно, сграда номер – четири,
самостоятелен обект в сграда – пет, разположен
в сграда четири, етаж първи, в поземлен имот
с идентификатор 43952.514.71 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч,
община Ловеч, ул. Търговска 28, етаж 1, обект
5, с брой нива на обекта 1, с предназначение на
самостоятелния обект: за търговска дейност, със
застроена площ от 50 кв. м, намиращ се на първи
етаж в четириетажна, масивна сграда, смесена
конструкция – стоманобетонови плочи и стоманени колони и греди, ведно със съответните
идеални части от общите части на сградата и
отстъпеното право на строеж. Граници на имота
са съседни самостоятелни обекти в сграда: на
същия етаж: 435952.514.71.4.1; под обекта: няма;
над обекта: няма, чрез провеждане на публичен
търг с явно наддаване.
2. Приема анализа на правното състояние на:
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор
43952.514.71.4.5 в сграда 4, етаж 1 в гр. Ловеч,
ул. Търговска 28, с предназначение за търговска
дейност.
3. Приема за приватизационна оценка на:
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор
43952.514.71.4.5 в сграда 4, етаж 1 в гр. Ловеч,
ул. Търговска 28, с предназначение за търговска дейност, експертната оценка, изготвена от
„ЕВГ – М“ – ЕООД, гр. Ловеч, представлявано
от инж. Евгения Гатева, на стойност 72 800 лв.
без ДДС.
4. Приема съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата
за търговете и конкурсите обстоятелствата за
провеждане на търга:
4.1. началната тръжна цена в размер 72 800 лв.
без ДДС;
4.2. стъпка за наддаване – 1000 лв.;
4.3. т ръж ната док у ментаци я на стойност
400 лв. с включен ДДС се закупува в Община
Ловеч, стая 119, и се заплаща в брой в касата на
Община Ловеч, ул. Търговска 22, всеки работен
ден до 16 ч.;
4.4. срокът за закупуване на тръжната документация е 20 календарни дни от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“;
4.5. т ръж ната док у ментаци я се пол у чава
след представяне на документ за самоличност
и документ за актуално правно състояние на
кандидата – юридическо лице; в случай че доку-
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ментацията се закупува от името на друго лице,
се представя пълномощно, изготвено в писмена
форма с нотариална заверка на подписа;
4.6. в срок до 24 календарни дни от обнародване на решението в „Държавен вестник“ лицата,
закупили тръжна документация, могат да отправят
писмени искания до тръжната комисия за даване
на разяснения по процедурата за провеждане на
търга, както и да извършат оглед на обекта на
търга; разясненията по предходното изречение се
изготвят в писмена форма в срок до 3 календарни
дни и се предоставят на разположение на всички
лица, закупили тръжна документация;
4.7. депозит за участие – парична вноска в
размер 7280 лв., трябва да постъпи по банковата
сметка на Община Ловеч, посочена в тръжната
документация, със срок не по-късен от деня на
поддаване на предложенията;
4.8. лицата, получили сертификат за регистрация и внесли депозит за участие в търга, имат
право да подадат предложение за участие в търга;
4.9. предложенията на участниците в търга се
подават в ЦУИГ на Община Ловеч, ул. Търговска
22, до 16 ч. в 26-дневен срок от обнародването
на решението в „Държавен вестник“; изпращане
на предложения по пощенски път не се допуска;
4.10. мястото, денят и началният час на провеждане на търга ще бъдат определени в публикуваните обявления в местния и централния печат.
5. Утвърждава тръжна документация за провеждане на търга съгласно чл. 9 от Наредбата
за търговете и конкурсите, неразделна част от
решението.
6. Критерии и условия за провеждане на публичен търг с явно наддаване:
6.1. началната тръжна цена е в размер 72 800 лв.
без ДДС, като върху нея се начислява ДДС;
6.2. критерий за оценка – най-високата предложена цена.
7. Възлага на кмета на община Ловеч всички
действия по провеждането на тръжната процедура
съгласно Наредбата за търговете и конкурсите
и назначаването на комисия за провеждането
на търга.
8. Възлага на комисията след приключване на
процедурата по търга да внесе доклад в Общинския
съвет – гр. Ловеч, за определяне на спечелилия
търга участник.
9. Възлага на кмета на община Ловеч подписването на приватизационния договор със
спечелилия търга участник.
Препис от решението да се изпрати на кмета на община Ловеч за сведение и изпълнение,
като се изпълнят условията на чл. 44, ал. 1,
т. 18 ЗМСМА.
Председател:
Т. Тихолов
4684
РЕШЕНИЕ № 973
от 25 юни 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 31, ал. 1 и 3 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 3 и чл. 5,
6, чл. 8, ал. 1 и 2, чл. 9 и глава пета, раздел І
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от Наредбата за търговете и конкурсите и във
връзка с решение № 973 от 25.06.2015 г. на Общинския съвет – гр. Ловеч, и становище на КПСК от
9.06.2015 г. Общинският съвет – гр. Ловеч, реши:
1. Открива процедура за приватизация на:
ресторант „Ерфурт“ – самостоятелен обект в
сграда с идентификатор 43952.514.71.2.7 – единен
класификатор на населените места – четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и два,
кадастрален район – петстотин и четиринадесет,
имот номер седемдесет и едно, сграда номер две,
обект седем в сграда две, етаж едно, разположена
в поземлен имот с идентификатор 43952.514.71
по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч, община Ловеч, ул. Търговска
28, ет. 1, обект 7, с брой нива на обекта 2, с
предназначение на самостоятелния обект: за
обществено хранене, със застроена площ 596 кв.
м, намиращ се на първи етаж в четириетажна
масивна сграда, смесена конструкция – стоманобетонови плочи и стоманени колони и греди,
ведно със съответните идеални части от общите
части на сградата и отстъпеното право на строеж.
Обектът съдържа следните прилежащи части:
фоайе, тоалетни, зали за консумация, бюфет,
кухня, складови, обслужващи и сервизни помещения. Граници на имота са: ниво 1 – съседни
самостоятелни обекти в сградата: на същия
етаж: 43952.514.71.2.5, под обекта: 43952.514.71.2.5;
над обекта: 43952.514.71.2.7, ниво 2 – съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж:
няма; под обекта: 43952.514.71.2.7; над обекта:
43952.514.71.2, чрез провеждане на публичен търг
с явно наддаване.
2. Приема анализа на правното състояние
на ресторант „Ерфурт“ – самостоятелен обект в
сграда с идентификатор 43952.514.71.2.7, в сграда
2, етаж 1, в гр. Ловеч, ул. Търговска 28.
3. Приема за приватизационна оценка на ресторант „Ерфурт“ – самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 43952.514.71.2.7, в сграда 2, етаж 1,
в гр. Ловеч, ул. Търговска 28, експертната оценка,
изготвена от „ЕВГ – М“ – ЕООД, гр. Ловеч, представлявано от инж. Евгения Гатева, на стойност
554 800 лв. без ДДС.
4. Приема съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата
за търговете и конкурсите обстоятелствата за
провеждане на търга:
4.1. началната тръжна цена в размер 554 800 лв.
без ДДС;
4.2. стъпка за наддаване – 3000 лв.;
4.3. т ръж ната док у ментаци я на стойност
800 лв. с включен ДДС се закупува в Община
Ловеч, стая 119, и се заплаща в брой в касата на
Община Ловеч, ул. Търговска 22, всеки работен
ден до 16 ч.;
4.4. срокът за закупуване на тръжната документация е 20 календарни дни от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“;
4.5. т ръж ната док у ментаци я се пол у чава
след представяне на документ за самоличност
и документ за актуално правно състояние на
кандидата – юридическо лице; в случай че документацията се закупува от името на друго лице,
се представя пълномощно, изготвено в писмена
форма, с нотариална заверка на подписа;
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4.6. в срок до 24 календарни дни от обнародване на решението в „Държавен вестник“ лицата,
закупили тръжна документация, могат да отправят
писмени искания до тръжната комисия за даване
на разяснения по процедурата за провеждане на
търга, както и да извършат оглед на обекта на
търга; разясненията по предходното изречение се
изготвят в писмена форма в срок до 3 календарни
дни и се предоставят на разположение на всички
лица, закупили тръжна документация;
4.7. депозит за участие – парична вноска в
размер 55 480 лв., трябва да постъпи по банковата
сметка на Община Ловеч, посочена в тръжната
документация, със срок не по-късен от деня на
подаване на предложенията;
4.8. лицата, получили сертификат за регистрация и внесли депозит за участие в търга, имат
право да подадат предложение за участие в търга;
4.9. предложенията на участниците в търга се
подават в ЦУИГ на Община Ловеч, ул. Търговска
22, до 16 ч. в 26-дневен срок от обнародването
на решението в „Държавен вестник“; изпращане
на предложения по пощенски път не се допуска;
4.10. мястото, денят и началният час на провеждане на търга ще бъдат определени в публикуваните обявления в местния и централния печат.
5. Утвърждава тръжна документация за провеждане на търга съгласно чл. 9 от Наредбата
за търговете и конкурсите, неразделна част от
решението.
6. Критерии и условия за провеждане на публичен търг с явно наддаване:
6.1. началната тръжна цена е в размер 554 800 лв.
без ДДС, като върху нея се начислява ДДС;
6.2. критерий за оценка – най-високата предложена цена.
7. Възлага на кмета на община Ловеч всички
действия по провеждането на тръжната процедура
съгласно Наредбата за търговете и конкурсите
и назначаването на комисия за провеждането
на търга.
8. Възлага на комисията след приключване на
процедурата по търга да внесе доклад в Общинския
съвет – гр. Ловеч, за определяне на спечелилия
търга участник.
9. Възлага на кмета на община Ловеч подписването на приватизационния договор със
спечелилия търга участник.
Препис от решението да се изпрати на кмета на община Ловеч за сведение и изпълнение,
като се изпълнят условията на чл. 44, ал. 1,
т. 18 ЗМСМА.
Председател:
Т. Тихолов
4685

ОБЩИНА ОМУРТАГ
РЕШЕНИЕ № 527
от 18 юни 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Омуртаг, одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване на ПИ № 002023, землище с. Илийно,
община Омуртаг.
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Омуртаг пред Административния
съд – Търговище.
Председател:
М. Исмаил
4660

ОБЩИНА ПРОВАДИЯ
РЕШЕНИЕ № 44-868
от 25 юни 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Провадия, реши:
1. Одобрява ПУП – ПП (парцеларен план)
за елементи на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии:
„Подземен елек т роп ровод – к абел на л и н и я
20 kV от съществуващ СР стълб в поземлен
имот № 006122 до трафопост тип БКТП 20/0,4
kVA в поземлен имот № 007048 в землището на
с. Венчан с трасе на подземен кабел 20 kV през
следните имоти: поземлен имот № 000094 – път
IV клас, публична собственост на община Провадия, поземлен имот № 000103 – полски път,
общинска публична собственост, поземлен имот
№ 0 06122 – полск и път, общинска п ублична
собственост, поземлен имот № 007046 – пасище,
мера, общинска публична собственост, поземлен
имот № 007048 – пасище, мера, частна собственост на „Шато Венчан“ – ООД, и поземлен имот
№ 007049 – пасище, мера, частна собственост на
„Шато Венчан“ – ООД, в землището на с. Венчан, община Провадия, област Варна, ЕК АТТЕ
10663, местност Чардак баир, и обслужващ път
за достъп до поземлен имот № 007048.
2. Възлага на кмета на община Провадия
изпълнението на решението.
Председател:
Б. Денев
4665

ОБЩИНА „ТУНДЖА“ – ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № 842
от 25 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Тунджа“ – Ямбол, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за трасе на електропровод 20 kV от РТ НН от ТП „Данина“ в имот
№ 000147 през поземлен имот № 000170 – полски
път, поземлен имот № 000172 – местен път, поземлен имот № 000171 – полски път, до поземлен
имот № 001206 по КВС на землище с. Кукорево,
област Ямбол.
Преди издаване на разрешение за строеж да
се уредят всички отношения, свързани с правото
на преминаване през имоти – чужда собственост.
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На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване по законосъобразност в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез община „Тунджа“ пред Административния съд – Ямбол.
Председател:
Н. Славова
4699
21. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството съобщава, че на основание
чл. 148, ал. 3, т. 2, буква „в“ и ал. 4 и чл. 145, ал. 2,
т. 2, буква „в“ във връзка с чл. 143 и чл. 144, ал. 1
ЗУТ е издадено Разрешение за строеж № РС-58 от
6.07.2015 г. за обект: Ремонт на мост при км 1+550
над река Места на Път III-1903 „Път II-19 – Елешница – Път II-84“. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ
разрешението за строеж подлежи на обжалване от
заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Министерството
на регионалното развитие и благоустройството.
4689
33. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ
обявява, че е издал Разрешение за строеж № РС-59
от 7.07.2015 г. за обект „Вълнолом Варна – възстановителни и ремонтни дейности“, в поземлен
имот (ПИ) 10135.1510.14 по кадастралната карта
на гр. Варна, на територията на „Пристанище
Варна-изток“, гр. Варна. Разрешението за строеж
може да бъде обжалвано от заинтересованите лица
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
4690
3. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява, че на основание
чл. 148, ал. 3, т. 2, букви „б“ и „в“ и ал. 4 и
чл. 152, ал. 2 във връзка с чл. 145, ал. 2, т. 2,
букви „б“ и „в“, чл. 143, ал. 1 и чл. 144, ал. 1 – 3
ЗУТ е издал Разрешение за строеж № РС-61 от
13.07.2015 г. на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
за обект: „Изграждане на интермодален терминал
в Южен централен район на планиране в България – Пловдив на територията на м. Камиша в
землището на с. Злати трап, община „Родопи“,
област Пловдив. Етап I: Изграждане на пътна
връзка, паркинг, административна сграда, КПП,
бензиностанция и автомивка за терминала. Етап
III: Изграждане на товаро-разтоварна площадка
на терминала“, при условията на чл. 60 АПК.
Предварителното изпълнение може да се обжалва пред Върховния административен съд в
3-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството. На
основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за
строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
4744
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768. – Националната агенция за оценяване и акредитация при Министерския съвет на основание
чл. 85, ал. 1, т. 7 от Закона за висшето образование обнародва информация за резултатите от акредитационни процедури и оценяване на проекти за периода 01.05.2014 г. – 30.04.2015 г.:
Институционално акредитирани висши училища в Република България,
техните основни звена и филиали
№

Акредитирано висше училище,
основни звена, филиали

Дата на
получена
акредитация,
оценка

Срок на
валидност на
акредитацията

1

2

3

4

1.

Аграрен университет – Пловдив
Факултет по растителна защита и агроекология
Факултет по агрономство
Факултет по лозаро-градинарство
Факултет по икономика
Департамент по езикова подготовка и спорт

24.01.2013 г.
оценка 9,29

24.01.2019 г.

2.

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство –
Пловдив
Факултет „Музикална педагогика“
Факултет „Музикален фолклор и хореография“
Факултет „Изобразителни изкуства“
Департамент за езикова и специализирана подготовка

10.05.2013 г.
оценка 9,19

10.05.2019 г.

3.

Академия на Министерството на вътрешните работи
Факултет „Полиция“
Факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“

03.10.2013 г.
оценка 9,02

03.10.2019 г.

4.

Американски университет в България – Благоевград
Академично направление „Естествени науки и математика“
Академично направление „Компютърни науки“
Академично направление „Журналистика и масови комуникации“
Академично направление „Европеистика, история и политика“
Академично направление „Икономика“
Академично направление „Бизнес администрация“
Академично направление „Изкуство, езици и литература“
Филиал на Американския университет
в България – Благоевград, със седалище в гр. София

08.11.2012 г.
оценка 8,00

08.11.2017 г.

5.

Бургаски свободен университет
Център по икономически и управленски науки
Център по юридически науки
Център по информатика, технически и природни науки
Център по хуманитарни науки

26.07.2012 г.
оценка 8,66

26.07.2017 г.

6.

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“
Факултет „Международна икономика и администрация“
Юридически факултет
Архитектурен факултет
Департамент за чуждоезиково обучение
Филиал в гр. Смолян

13.06.2013 г.
оценка 9,12

13.06.2019 г.

7.

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
Филологически факултет
Исторически факултет
Юридически факултет
Факултет по изобразително изкуство
Педагогически факултет
Стопански факултет
Философски факултет
Православен богословски факултет
Факултет „Математика и информатика“
Филиал – Враца
Педагогически колеж – Плевен

04.10.2012 г.
оценка 9,04

04.10.2018 г.
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8.

2
Висше военноморско училище „Никола Вапцаров“ – Варна
Факултет „Навигационен“
Факултет „Инженерен“
Департамент за следдипломна квалификация

3
21.06.2012 г.
оценка 9,16

4
21.06.2018 г.

9.

Висше строително училище „Любен Каравелов“
Строителен факултет
Архитектурен факултет
Колеж по строителство

13.12.2012 г.
оценка 8,63

13.12.2017 г.

10.

Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“
Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта“
Факултет „Транспортен мениджмънт“
Факултет „Комуникации и електрообзавеждане в транспорта“

15.11.2012 г.
оценка 8,60

15.11.2017 г.

11.

Висше училище по застраховане и финанси – София
Академична програма „Финанси, застраховане, счетоводство“
Академична програма „Бизнес, мениджмънт и маркетинг“

08.05.2014 г.
оценка 9,04

08.05.2020 г.

12. Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив
Факултет по икономика и управление
Департамент по технологии
Филиал – Велико Търново
Филиал – Русе

18.04.2013 г.
оценка 6,45

18.04.2017 г.

13. Военна академия „Георги Стойков Раковски“
Факултет „Национална сигурност и отбрана“
Факултет „Командно-щабен“
Институт за перспективни изследвания за отбраната
Департамент „Езиково обучение“

23.02.2012 г.
oценка 8,92

23.02.2017 г.

решение на
Народното
събрание за
преобразуване
на висшето
училище
от 21.05.2015 г.
решение на
Народното
събрание за
преобразуване
на висшето
училище
от 21.05.2015 г.
решение на
Народното
събрание за
преобразуване
на висшето
училище
от 21.05.2015 г.
решение на
Народното
събрание за
преобразуване
на висшето
училище
от 21.05.2015 г.
10.05.2013 г.
оценка 4,01

със статут на
акредитирано
висше училище
до 21.05.2018 г.

04.10.2012 г.
оценка 8,46

04.10.2017 г.

14.

Висше училище по телекомуникации и пощи – София
Факултет по телекомуникации и мениджмънт
Департамент „Фундаментална подготовка“

15.

Висше училище по сигурност и икономика – Пловдив
Учебно-научен център „ Национална сигурност“
Учебно-научен център „Икономика“
Учебно-научен център по чуждоезиково обучение

16.

Висше училище по мениджмънт – Варна
Стопански факултет
Колеж по мениджмънт и туризъм
Департамент за модерни обучителни методи
Научноизследователски институт

17.

Европейско висше училище по икономика и мениджмънт –
Пловдив
Департамент по бизнес
Департамент по иновативен мениджмънт
Колеж по икономика и управление

18.

Европейски политехнически университет – Перник

19.

Икономически университет – Варна
Финансово-счетоводен факултет
Стопански факултет
Факултет „Информатика“
Факултет „Управление“
Колеж по туризъм

със статут на
акредитирано
висше училище
до 21.05.2018 г.

със статут на
акредитирано
висше училище
до 21.05.2017 г.

със статут на
акредитирано
висше училище
до 21.05.2018 г.

10.05.2016 г.
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27.09.2012 г.
оценка 5,21

27.09.2016 г.

06.12.2012 г.
оценка 4,49

06.12.2015 г.

22. Лесотехнически университет – София
Факултет „Горско стопанство“
Факултет „Горска промишленост“
Факултет „Стопанско управление“
Агрономически факултет
Факултет „Ветеринарна медицина“
Факултет „Екология и ландшафтна архитектура“

28.03.2013 г.
оценка 8,94

28.03.2018 г.

23. Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов
Стоянов“ – Варна
Факултет по медицина
Факултет по дентална медицина
Факултет по обществено здравеопазване
Факултет по фармация
Медицински колеж – Варна
Филиал в гр. Сливен
Положително оценен проект за откриване на Филиал в град
Велико Търново
Положително оценен проект за откриване на Филиал в град
Шумен
Департамент по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт

05.09.2013 г.
оценка 9,27

05.09.2019 г.

24. Медицински университет – Плевен
Факултет по медицина
Факултет по обществено здраве
Факултет по здравни грижи
Положително оценен проект за откриване на Факултет по
фармация
Медицински колеж – Плевен
Департамент за езиково и специализирано обучение

08.01.2015 г.
оценка 8,49

08.01.2020 г.

25. Медицински университет – Пловдив
Медицински факултет
Факултет по дентална медицина
Фармацевтичен факултет
Факултет по обществено здраве
Медицински колеж – Пловдив
Департамент за езиково и специализирано обучение

24.10.2013 г.
оценка 9,40

24.10.2019 г.

26. Медицински университет – София
Медицински факултет
Факултет по дентална медицина
Фармацевтичен факултет
Факултет по обществено здраве
Център за езиково обучение, физическо възпитание и спорт
Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ – София
Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца

25.07.2013 г.
оценка 9,68

25.07.2019 г.

08.11.2012 г.
оценка 8,02

08.11.2017 г.

10.01.2013 г.
оценка 8,72

10.01.2018 г.

20. Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг – София
Катедра „Икономика и мениджмънт“
Катедра „Маркетинг и търговия“
Катедра „Информатика и чуждоезиково обучение“
21.

27.

Колеж по туризъм – Благоевград
Катедра „Туризъм“
Катедра „Бизнес администрация“

Международно висше бизнес училище – Ботевград
Академична програма „Икономика и управление“

28. Минно-геоложки университет „Свети Иван Рилски“ – София
Миннотехнологичен факултет
Минно-електромеханичен факултет
Геологопроучвателен факултет
Хуманитарен департамент
Филиал в гр. Кърджали
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29.

Национален военен университет „Васил Левски“ – Велико
Търново
Факултет „Общовойскови“
Факултет „Артилерия, противовъздушна отбрана и комуникационни и информационни системи“
Факултет „Авиационен“
Департамент „Чуждоезиково обучение“

15.12.2011 г.
оценка 8,65

15.12.2016 г.

30. Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София
Факултет „Сценични изкуства“
Факултет „Екранни изкуства“

14.09.2012 г.
оценка 9,14

14.09.2018 г.

Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“
Теоретико-композиторски и диригентски факултет
Инструментален факултет
Вокален факултет

05.09.2013 г.
оценка 9,23

05.09.2019 г.

32. Национална спортна академия – София
Учителски факултет
Треньорски факултет
Факултет „Кинезитерапия, туризъм и спортна анимация“
Департамент за езиково обучение и информационни технологии

30.01.2014 г.
оценка 9,01

30.01.2020 г.

10.01.2013 г.
оценка 9,03

10.01.2019 г.

06.12.2012 г.
оценка 9,00

06.12.2018 г.

19.02.2013 г.
оценка 9,36

19.02.2019 г.

36. Русенски университет „Ангел Кънчев“
Аграрно-индустриален факултет
Транспортен факултет
Машинно-технологичен факултет
Факултет „Електротехника, електроника и автоматика“
Факултет „Природни науки и образование“
Факултет „Бизнес и мениджмънт“
Юридически факултет
Факултет „Обществено здраве и здравни грижи“
Филиал – Силистра
Филиал – Разград

07.06.2012 г.
оценка 9,28

07.06.2018 г.

Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Исторически факултет
Факултет по славянски филологии
Факултет по класически и нови филологии
Философски факултет
Юридически факултет
Факултет по педагогика
Факултет по начална и предучилищна педагогика
Богословски факултет
Факултет по журналистика и масова комуникация
Стопански факултет
Факултет по математика и информатика

25.10.2012 г.
оценка 9,59

25.10.2018 г.

31.

33.

Национална художествена академия – София
Факултет за изящни изкуства
Факултет за приложни изкуства

34. Нов български университет – София
Факултет за базово образование
Бакалавърски факултет
Магистърски факултет
35.

37.

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Биологически факултет
Педагогически факултет
Факултет по икономически и социални науки
Факултет по математика и информатика
Физически факултет
Филологически факултет
Философско-исторически факултет
Химически факултет
Юридически факултет
Филиал „Любен Каравелов“ – Кърджали
Филиал – Смолян
Технически колеж – Смолян

С Т Р.
1

62

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

2

БРОЙ 55
3

4

13.12.2012 г.
оценка 8,13

13.12.2017 г.

07.03.2013 г.
оценка 8,09

07.03.2018 г.

24.07.2014 г.
оценка 9,18

24.07.2020 г.

11.10.2012 г.
оценка 8,63

11.10.2017 г.

14.06.2012 г.
оценка 9,50

14.06.2018 г.

19.07.2012 г.
оценка 9,27

19.07.2018 г.

Физически факултет
Факултет по химия и фармация
Биологически факултет
Геолого-географски факултет
Медицински факултет
Департамент за езиково обучение
Департамент по спорт
Департамент за информация и усъвършенстване на учители
38. Стопанска академия ,,Д. А. Ценов“ – Свищов
Факултет „Стопанска отчетност“
Факултет „Финанси“
Факултет „Мениджмънт и маркетинг“
Факултет „Производствен и търговски бизнес“
39.

Театрален колеж „Любен Гройс“

40. Технически университет – Варна
Електротехнически факултет
Корабостроителен факултет
Машинно-технологичен факултет
Факултет по електроника
Факултет по изчислителна техника и автоматизация
Факултет по морски науки и екология
Департамент за обучение по математика и езиково обучение
Колеж в структурата на ТУ – Варна
Добруджански технологичен колеж – Добрич
41.

Технически университет – Габрово
Факултет „Електротехника и електроника“
Факултет „Машиностроене и уредостроене“
Факултет „Стопански“
Технически колеж – Ловеч
Департамент „Езиково и специализирано обучение“

42. Технически университет – София
Факултет „Автоматика“
Електротехнически факултет
Енерго-машиностроителен факултет
Машинно-технологичен факултет
Машиностроителен факултет
Факултет „Електронна техника и технологии“
Факултет по телекомуникации
Факултет „Компютърни системи и управление“
Факултет по транспорта
Стопански факултет
Факултет по приложна математика и информатика
Функционални факултети:
Факултет за германско инженерно обучение и промишлен
мениджмънт
Факултет за френско обучение по електроинженерство
Факултет за английско инженерно обучение
Факултет Машиностроене и уредостроене – филиал Пловдив
Факултет Електроника и автоматика – филиал Пловдив
Инженерно-педагогически факултет – Сливен
Департамент по приложна физика
Департамент по чуждоезиково обучение и приложна лингвистика
Департамент за физическо възпитание и спорт
Обединен технически колеж
Колеж – Сливен
43.

Тракийски университет – Стара Загора
Аграрен факултет
Медицински факултет
Ветеринарномедицински факултет
Педагогически факултет
Стопански факултет
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19.07.2012 г.
оценка 9,65

19.07.2018 г.

Университет по архитектура, строителство и геодезия – София
Архитектурен факултет
Строителен факултет
Геодезически факултет
Факултет по транспортно строителство
Хидротехнически факултет
Департамент по приложна лингвистика и физическа култура

06.03.2014 г.
оценка 9,31

06.03.2020 г.

46. Университет по хранителни технологии – Пловдив
Технологичен факултет
Технически факултет
Стопански факултет
Департамент по езиково обучение, физическо възпитание и спорт

02.02.2012 г.
оценка 8,91

02.02.2017 г.

04.07.2013 г.
оценка 8,86

04.07.2018 г.

28.11.2013 г.
оценка 9,14

28.11.2019 г.

26.07.2012 г.
оценка 9,01

26.07.2018 г.

02.04.2015 г.
оценка 8,92

02.04.2020 г.

Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол
Медицински колеж – Стара Загора
Филиал в гр. Хасково
Департамент за информация и повишаване квалификацията
на учителите
44. Университет за национално и световно стопанство – София
Общоикономически факултет
Факултет „Управление и администрация“
Финансово-счетоводен факултет
Факултет „Приложна информатика и статистика“
Факултет „Икономика на инфраструктура“
Факултет „Международна икономика и политика“
Юридически факултет
Факултет „Отрасловоикономически“
45.

47.

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
Факултет по технически науки
Факултет по природни науки
Факултет по обществени науки
Факултет по обществено здраве и здравни грижи
Колеж по туризъм
Технически колеж
Медицински колеж
Департамент по езиково обучение

48. Университет по библиотекознание и информационни технологии – София
Факултет по библиология, информационни системи и обществени комуникации
Факултет „Информационни науки“
Департамент по общообразователни дисциплини
49.

Химикотехнологичен и металургичен университет – София
Факултет по химично и системно инженерство
Факултет по химични технологии
Факултет по металургия и материалознание
Департамент по хуманитарни науки
Департамент по химични науки
Департамент по физико-математични и технически науки

50. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
Факултет по хуманитарни науки
Факултет по природни науки
Факултет по математика и информатика
Факултет по технически науки
Педагогически факултет
Колеж – Добрич
Департамент за информация и повишаване квалификацията
на учителите

С Т Р.
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51.

Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград
Правно-исторически факултет
Природо-математически факултет
Стопански факултет
Положително оценен проект за преобразуване на Факултет
„Обществено здраве и спорт“ във Факултет „Обществено здраве,
здравни грижи и спорт“
Факултет по педагогика
Филологически факултет
Философски факултет
Факултет по изкуствата
Технически факултет

26.07.2012 г.
оценка 9,26

26.07.2018 г.

Програмна акредитация на професионални направления и специалности от регулираните
професии за периода 01.05.2014 г. – 30.04.2015 г.
Области
на висше
образование

Професионални
направления
Специалности от
регулираните
професии

Висше училище

Оценка
от програмната
акредитация

Акредитация до:

1

2

3

4

5

1. Педагогичес 1.3. Педагогика на Академия за музикално, танцово и
ки науки
обучението по....
изобразително изкуство – гр. Пловдив

9,50

03.06.2020 г.

Великотърновски университет „Св. св.
Кирил и Методий“

9,18

21.07.2020 г.

Национална спортна академия „Васил
Левски“

9,53

20.05.2020 г.

На ц иона л на м у зи к а л на а к а дем и я
„Проф. Панчо Владигеров“

8,52

20.05.2019 г.

П ловд и вск и у н и верси т ет „Пaиси й
Хилендарски“

9,10

21.07.2020 г.

Русенски университет „Ангел Кънчев“

9,30

03.06.2020 г.

Софийски университет „Св. Климент
Охридски“

9,42

21.07.2020 г.

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

9,09

08.07.2020 г.

Югозапа ден у ниверси тет „Неофи т
Рилски“ – Благоевград

9,40

21.07.2020 г.

Великотърновски университет „Св. св.
Кирил и Методий“

9,30

16.07.2020 г.

Нов български университет

7,88

17.12.2019 г.

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

9,02

08.10.2020 г.

2.4. Религия и тео- Софийски университет „Св. Климент
логия
Охридски“

9,34

05.11.2020 г.

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

4,63

04.02.2018 г.

Великотърновски университет „Св. св.
Кирил и Методий“

9,33

14.01.2021 г.

3 . С о ц и а л н и , 3.1. Социология, ан- Университет за национално и световно
с т о п а н с к и и тропология и науки стопанство – София
правни науки
за културата

9,03

16.03.2021 г.

8,17

10.09.2019 г.

2. Хуманитарни 2.1. Филология
науки

3.4. Социални дей- Нов български университет
ности

БРОЙ 55
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3
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4

5

3.6. Право
Варненски свободен университет
специалност от регулираните професии
„Право“

8,66

19.06.2019 г.

3.7. Администрация А мерикански университет – Благои управление
евград

9,42

21.07.2020 г.

8,40

03.09.2019 г.

Бургаски свободен университет

8,45

22.10.2019 г.

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“

9,30

03.09.2020 г.

Великотърновски университет „Св. св.
Кирил и Методий“

8,52

10.12.2019 г.

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите

5,93

28.05.2018 г.

Икономически университет – Варна

9,18

21.01.2021 г.

Колеж по туризъм – Благоевград

4,30

03.09.2017 г.

Международно висше бизнес училище – Ботевград

9,30

03.09.2020 г.

Национален военен университет „Васил Левски“

8,48

14.01.2020 г.

Нов български университет

8,31

15.04.2020 г.

П ловд и вск и у ниверси т ет „Па исий
Хилендарски“

8,86

10.12.2019 г.

Русенски университет „Ангел Кънчев“

8,46

14.01.2020 г.

Стопанска академия „Д. А. Ценов“

8,94

15.04.2020 г.

Софийски университет „Св. Климент
Охридски“

9,45

11.03.2021 г.

Технически университет – София

8,98

14.01.2020 г.

Университет за национално и световно
стопанство – София
Югозапа ден у ниверси тет „Неофи т
Рилски“ Благоевград

9,83

03.09.2020 г.

8,11

15.04.2020 г.

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив

8,04

01.07.2019 г.

Варненски свободен университет

9,01

28.05.2020 г.

Колеж по мениджмънт, търговия и
маркетинг – София

5,77

26.11.2018 г.

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас

4,88

15.04.2018 г.

4. Природни на- 4 . 3. Биолог и ческ и Нов български университет
уки, математика науки
П ловд и вск и у ниверси т ет „Па исий
и информатика
Хилендарски“
Софийски университет „Св. Климент
Охридски“

4,63

06.10.2017 г.

9,41

14.04.2020 г.

9,73

07.07.2020 г.

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

9,15

07.04.2020 г.

А мерикански университет – Благоевград

9,27

19.05.2020 г.

П ловд и вск и у ниверси т ет „Па исий
Хилендарски“

9,47

21.07.2020 г.

Академия на МВР

3.8. Икономика

3.9. Туризъм

4.5. Математика

С Т Р.
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5. Технически
науки
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2

ВЕСТНИК
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3

4
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Софийски университет „Св. Климент
Охридски“

9,64

07.07.2020 г.

Технически университет – София

9,46

21.07.2020 г.

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

9,08

30.06.2020 г.

4.6. Информатика и А мерикански университет – Благокомпютърни науки евград

9,18

21.07.2020 г.

Бургаски свободен университет

9,03

21.07.2020 г.

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“

8,13

12.01.2020 г.

Великотърновски университет „Св. св.
Кирил и Методий“

9,06

20.10.2020 г.

Икономически университет – Варна

8,44

24.11.2019 г.

Нов български университет

9,25

30.06.2020 г.

П ловд и вск и у ниверси т ет „Па исий
Хилендарски“

9,18

02.06.2020 г.

Русенски университет „Ангел Кънчев“

9,28

15.09.2020 г.

Софийски университет „Св. Климент
Охридски“

9,47

02.06.2020 г.

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

9,03

20.10.2020 г.

Югозапа ден у ниверси тет „Неофи т
Рилски“ – Благоевград

9,13

21.07.2020 г.

5.1. Машинно инже- Висше транспортно училище „Тодор
нерство
Каблешков“

8,53

05.12.2019 г.

Минно-геолож к и у ниверситет „Св.
Иван Рилски“

8,41

08.05.2019 г.

П ловд и вск и у ниверси т ет „Па исий
Хилендарски“

7,87

13.02.2020 г.

Русенски университет „Ангел Кънчев“

9,09

05.06.2020 г.

Технически университет – София

9,38

03.07.2020 г.

Технически университет – Варна

8,79

15.05.2019 г.

Технически университет – гр. Габрово

8,67

10.07.2019 г.

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас

7,10

26.06.2019 г.

Университет по хранителни технологии

8,64

18.07.2019 г.

Югозапа ден у ниверси тет „Неофи т
Рилски“ – Благоевград

8,09

17.07.2019 г.

Технически университет – гр. Варна

9,03

24.04.2021 г.

Технически университет – гр. София

9,30

21.11.2020 г.

Университет по хранителни технологии

9,10

14.11.2020 г.

5.6. Материали и ма- Химикотехнологичен и металургичен
териалознание
университет – София

9,22

23.01.2021 г.

5.8. Проучване, до- Минно-геоложки университет „Св. Иван
бив и обработка на Рилски“
полезни изкопаеми

8,76

06.03.2020 г.

Химикотехнологичен и металургичен
университет – София

9,47

20.03.2021 г.

5.10. Химични тех- Химикотехнологичен и металургичен
нологии
университет – София

9,42

30.01.2021 г.

5.4. Енергетика

5.9. Металургия

БРОЙ 55
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9,74

23.04.2021 г.

9,21

23.04.2021 г.

9,08

02.04.2021 г.

9,49

09.04.2021 г.

7,58

28.01.2020 г.

9,56

09.04.2021 г.

9,38

12.03.2021 г.

7.5. Здравни грижи – Медицински университет – Пловдив
специалност от регулираните професии
„Meдицинска сестра“

9,02

12.06.2020 г.

7.5. Здравни грижи – Медицински университет – гр. Пловспециалност от регу- див
лираните професии
„Акушерка“

7,84

12.06.2019 г.

8,00

22.01.2020 г.

Национална спортна академия „Васил
Левски“

9,72

20.06.2020 г.

8.1. Теория на изку- Академия за музикално, танцово и
ствата
изобразително изкуство – гр. Пловдив

9,15

18.06.2020 г.

8 . 3. Му з и к а л н о и Академия за музикално, танцово и
танцово изкуство
изобразително изкуство – гр. Пловдив

9,27

18.06.2020 г.

9,06

04.06.2020 г.

9,07

02.07.2020 г.

9,22

02.07.2020 г.

6. Aграрни нау- 6.1. Растениевъдство Аграрен университет – Пловдив
ки и ветеринарТракийски университет – гр. Стара
на медицина
Загора
6.4. Ветеринарна ме- Лесотехнически университет – София
дицина
специалност от регулираните професии
„Ветеринарна медицина“
7. Здравеопазва- 7.1. „Медицина“
Медицински университет – Пловдив
не и спорт
специалност от регулираните професии
Тракийски университет – гр. Стара
„Meдицина“
Загора
7.2. „Дентална мe- Медицински университет – София
дицина“
специалност от регулираните професии Медицински университет – Пловдив
„Дентална мeдицина“

7.5. Здравни грижи – Медицински университет – гр. Плевен
специалност от регулираните професии
„Помощник-фармацевт“
7.6. Спорт
8. Изкуства

Нов български университет
9. Сигурност и 9.1. Национална си- Военна академия „Г. С. Раковски“
отбрана
гурност
Нов български университет

Оценени проекти за откриване на професионални направления и специалности от регулираните
професии за периода 01.05.2014 г. – 30.04.2015 г.
Области
на висше
образование

Професионално
направление,
специалност от
регулираните
професии

Висше училище

Оценка
(решение на
АС и ПК)1

Статут на
акредитация
до

1

2

3

4

5

3. Стопански, со- 3.7. Администрация и Висше военноморско
Положителна
До 18 месеца след
циални и правни управление
училище „Никола Й. (ПК – 01.07.2014 г.) откриване на пронауки
Вапцаров“
фесиона лното направление
3.9. Туризъм

Варненски свободен
Положителна
До 18 месеца след
университет „Черно- (ПК – 15.07.2014 г.) откриване на проризец Храбър“
фесиона лното наФилиал Смолян
правление

С Т Р.

68

ДЪРЖАВЕН

1

2

3

4. Природни нау 4.5. Математика
ки, математика
и информатика
5. Технически
науки

ВЕСТНИК

БРОЙ 55
4

5

Великот ърновск и
Положителна
До 3 години след
университет „Св. св. (ПК – 16.02.2015 г.) откриване на проКирил и Методий“ –
фесиона лното нагр. Велико Търново
правление

5.2. Електротехника, Пловдивски универПоложителна
До 3 години след
електроника и авто- ситет „Паисий Х и- (ПК – 27.02.2015 г.) откриване на проматика
лендарски“
фесиона лното наТехнически колеж –
правление
Смолян

7. Зд ра веопаз 7.4. Обществено здраве Нов български униПоложителна
До 2 години след
ване и спорт
верситет
(ПК – 20.06.2014 г.) откриване на професиона лното направление
7.5. Здравни грижи
Югозападен универПоложителна
специалност от регу- ситет „Неофит Рил- (АС – 24.07.2014 г.)
лираните професии ски“ – Благоевград
„Акушерка“
ОКС „бакалавър“

До 3 години след
откриване на специалността от регулираните професии

7.5. Здравни грижи
Югозападен универПоложителна
специалност от регу- ситет „Неофит Рил- (АС – 24.07.2014 г.)
лираните професии ски“ – Благоевград
„Медицинска сестра“
ОКС „бакалавър“

До 3 години след
откриване на специалността от регулираните професии

7.6. Спорт

Югозападен универПоложителна
До 2 години след
ситет „Неофит Рил- (ПК – 17.07.2014 г.) откриване на проски“ – Благоевград
фесиона лното направление

9. Сигурност и 9.1. Национална си- Югозападен универПоложителна
До 3 години след
отбрана
гурност
ситет „Неофит Рил- (ПК – 16.03.2015 г.) откриване на проски“ – Благоевград
фесиона лното направление
1

Акредитационен съвет (АС); Постоянна комисия по област на висшето образование (ПК).

Програмна акредитация на образователната и научна степен „доктор“ по докторски програми
в организациите по чл. 47 ЗВО за периода 01.05.2014 г. – 30.04.2015 г.
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
Докторска програма

Професионално
направление

Оценка Акредитирана до:

1

2

3

4

Археологически институт с музей
Стара история

8,45

15.10.2019 г.

2.2 История и археология

Археология

8,62

15.10.2019 г.

2.2 История и археология

Институт за исторически изследвания
Средновековна обща история

8,20

15.10.2019 г.

2.2 История и археолоогия

Нова и най-нова обща история

9,22

15.10.2020 г.

2.2 История и археолоогия

История на България

9,26

15.10.2020 г.

2.2 История и археолоогия

Документалистика, архивистика, палеографика, вкл. историография и изворознание

9,22

15.10.2020 г.

2.2 История и археолоогия

Институт за балканистика с център по тракология
Балкански литератури и култури

9,45

17.12.2020 г.

2.1 Филология

Средновековна обща история

8,40

15.10.2019 г.

2.2 История и археолоогия

Нова и най-нова обща история

9,32

15.10.2020 г.

2.2 История и археолоогия

Документалистика, архивистика, палеографика, вкл. историография и изворознание

9,26

15.10.2020 г.

2.2 История и археолоогия
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2
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2.2 История и археология

Институт за изследване на населението и човека
История на България

9,08

15.10.2020 г.

2.2 История и археология

Статистика и демография

8,78

21.07.2019 г.

3.8 Икономика

Институт по етнология и фолклористика с етнографски музей
Фолклористика

9,62

01.10.2020 г.

3.1 Социология, антропология
и науки за културата

Етнография

9,67

01.10.2020 г.

3.1 Социология, антропология
и науки за културата

Музеология

9,63

01.10.2020 г.

3.1 Социология, антропология
и науки за културата

Изкуствознание и изобразителни изкуства

9,08

17.09.2020 г.

8.1 Теория на изкуствата

Музикознание, музикално и танцово изкуство

9,43

17.09.2020 г.

8.3 Музикално и танцово изкуство

Институт за държавата и правото
Конституционно право на РБ

8,98

02.10.2019 г.

3.6 Право

Административно право и административен
процес

8,78

02.10.2019 г.

3.6 Право

Гражданско и семейно право

9,05

02.10.2020 г.

3.6 Право

Международно право и международни отношения

9,16

02.10.2020 г.

3.6 Право

Стопанско (търговско) право

9,02

02.10.2020 г.

3.6 Право

Наказателен процес

9,39

13.03.2020 г.

3.6 Право

Институт за икономически изследвания
Политическа икономия

8,06

21.07.2019 г.

3.8 Икономика

Народно стопанство (вкл. регионална икономика и история на народното стопанство)

9,50

21.07.2020 г.

3.8 Икономика

Финанси, парично обръщение, кредит и
застраховка

9,28

21.07.2020 г.

3.8 Икономика

Статистика и демография

8,80

21.07.2019 г.

3.8 Икономика

Световно стопанство и международни икономически отношения

9,58

21.07.2020 г.

3.8 Икономика

Икономика и управление

9,40

21.07.2020 г.

3.8 Икономика

Маркетинг

8,08

29.04.2020 г.

3.8 Икономика

Институт за изследване на обществото и знанието
История на философията

8,88

02.06.2019 г.

2.3 Философия

Логика

8,85

02.06.2019 г.

2.3 Философия

Естетика

8,53

02.06.2019 г.

2.3 Философия

Етика

8,45

02.06.2019 г.

2.3 Философия

Философия на науката

8,82

02.06.2019 г.

2.3 Философия

Философия на историята

8,67

02.06.2019 г.

2.3 Философия

Философия на културата, политиката, правото и икономиката

8,60

02.06.2019 г.

2.3 Философия

Теория на познанието

8,83

02.06.2019 г.

2.3 Философия

Съвременни философски учения

8,65

02.06.2019 г.

2.3 Философия

Онтология

8,95

02.06.2019 г.

2.3 Философия

8,78

21.07.2019 г.

3.8 Икономика

Статистика и демография

Институт за литература
Теория и история на литературата

9,22

17.12.2020 г.

2.1 Филология
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Българска литература

9,37

17.12.2020 г.

2.1 Филология

Руска литература

9,22

17.12.2020 г.

2.1 Филология

Литература на народите на Европа, Америка,
Азия и Австралия

9,10

17.12.2020 г.

2.1 Филология

Институт за български език
Общо и сравнително езикознание

9,20

17.12.2020 г.

2.1 Филология

Български език

9,55

17.12.2020 г.

2.1 Филология

Институт по физика на твърдото тяло
Лазерна физика, физика на атомите, молекулите и физика на вълновите процеси

9,55

12.05.2020 г.

4.1 Физически науки

Физика на кондензираната материя

9,70

02.06.2020 г.

4.1 Физически науки

Институт оптични материали и технологии
Физика на вълновите процеси

9,65

12.05.2020 г.

4.1 Физически науки

Електрични, магнитни и оптични свойства
на кондензираната материя

9,59

02.06.2020 г.

4.1 Физически науки

Физикохимия

9,47

23.06.2020 г.

4.2 Химически науки

Институт по оптични материали и технологии
Електрични, магнитни и оптични свойства
на кондензираната материя

9,59

02.06.2020 г.

4.1 Физически науки

Физика на вълновите процеси

9,47

12.05.2020 г.

4.1 Физически науки

Институт за космически изследвания и технологии
Дистанционни изследвания на Земята и
планетите

9,72

12.05.2020 г.

4.4 Науки за земята

Институт по астрономия с национална астрономическа обсерватория
Хелиофизика

9,32

12.05.2020 г.

4.1 Физически науки

Институт по електрохимия и енергийни системи
Физикохимия

9,62

23.06.2020 г.

4.2 Химически науки

Електрохимия (вкл. химични източници
на ток)

9,70

23.06.2020 г.

4.2 Химически науки

Институт по физикохимия
Физикохимия

9,62

23.06.2020 г.

4.2 Химически науки

Електрохимия (вкл. химични източници
на ток)

9,58

23.06.2020 г.

4.2 Химически науки

Институт по инженерна химия
Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология

9,67

23.06.2020 г.

4.2 Химически науки

Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей
Патология на животните

8,85

14.05.2020 г.

6.4 Ветеринарна медицина

Паразитология и инвазионни болести на
животните и човека

8,52

14.05.2020 г.

6.4 Ветеринарна медицина

Институт по биофизика и биомедицинско инженерство
Информатика

9,48

23.03.2021 г.

4.6 Информатика и компютърни науки

Национален институт по геофизика, геодезия и география
Сеизмология и вътрешен строеж на Земята

9,57

12.05.2020 г.

4.4 Науки за земята

Земен магнетизъм и гравиметрия

9,58

12.05.2020 г.

4.4 Науки за земята

Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство

9,58

12.05.2020 г.

4.4 Науки за земята

Картография и географски информационни
системи

9,22

12.05.2020 г.

4.4 Науки за земята

БРОЙ 55

ДЪРЖАВЕН
1

ВЕСТНИК

2

С Т Р. 7 1

3

4

Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници
Електрични, магнитни и оптични свойства
на кондензираната материя

9,49

02.06.2020 г.

4.1 Физически науки

Институт по невробиология
Фармакология

9,43

28.01.2021 г.

7.1 Медицина

Институт по електроника
Радиофизика и физическа електроника

9,40

12.05.2020 г.

4.1 Физически науки

Физика на плазмата и газовия разряд

9,47

02.06.2020 г.

4.1 Физически науки

Физика на вълновите процеси

9,47

12.05.2020 г.

4.1 Физически науки

Институт по математика и информатика
Информатика

9,67

23.03.2021 г.

4.6 Информатика и компютърни науки

Институт по информационни и комуникационни технологии
Информатика

9,60

23.03.2021 г.

4.6 Информатика и компютърни науки

Централна лаборатория по приложна физика – Пловдив
Електрични, магнитни и оптични свойства
на кондензираната материя

9,47

02.06.2020 г.

4.1 Физични науки

Кирило-методиевски научен център
Теория и история на литературата

9,25

17.12.2020 г.

2.1 Филология

Българска литература

9,38

17.12.2020 г.

2.1 Филология

9,48

17.12.2020 г.

2.1 Филология

Български език

Национален институт по метеорология и хидрология
Метеорология

9,53

12.05.2020 г.

4.1 Физически науки

Институт за изследване на изкуствата
Теория и история на културата

9,22

17.09.2020 г.

8.1 Теория на изкуствата

Изкуствознание и изобразителни изкуства

9,07

17.09.2020 г.

8.1 Теория на изкуствата

Музикознание, музикално и танцово изкуство

9,47

17.09.2020 г.

8.3 Музикално и танцово изкуство

Театрознание и театрално изкуство

9,27

17.09.2020 г.

8.4 Театрално и филмово изкуство

Кинознание, киноизкуство и телевизия

9,27

17.09.2020 г.

8.4 Театрално и филмово изкуство

СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ
Докторска програма

Професионално
направление

Оценка Акредитирана до:

1

2

3

4

Агробиоинститут
Растителна защита

9,54

23.04.2021 г.

6.2 Растителна защита

Институт по зеленчукови култури „Марица“ – Пловдив
Селекция и семепроизводство на културните
растения

8,24

23.04.2020 г.

6.1 Растениевъдство

Зеленчукопроизводство

8,33

23.04.2020 г.

6.1 Растениевъдство

8,08

23.04.2020 г.

6.2 Растителна защита

Растителна защита

Институт по земеделие – гр. Кюстендил
Селекция и семепроизводство на културните
растения

8,21

13.11.2019 г.

6.1 Растениевъдство

Овощарство

8,36

13.11.2019 г.

6.1 Растениевъдство

Растителна защита

8,30

13.11.2019 г.

6.2 Растителна защита
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Институт по тютюна и тютюневите изделия – с. Марково, Пловдив
Технология на тютюна и тютюневите изделия

8,33

03.07.2019 г.

5.12 Хранителни технологии

МБАЛ „ТОКУДА БОЛНИЦА СОФИЯ“
Докторска програма

Професионално
направление

Оценка Акредитирана до:

Сърдечно-съдова хирургия

9,04

26.02.2021 г.

7.1 Медицина

Ангиология

8,22

26.02.2020 г.

7.1 Медицина

Вътрешни болести

8,17

26.02.2020 г.

7.1 Медицина

Обща хирургия

8,86

12.03.2020 г.

7.1 Медицина

Неврохирургия

8,66

12.03.2020 г.

7.1 Медицина

Неврология

8,82

12.03.2020 г.

7.1 Медицина

Програмна акредитация на образователната и научна степен „доктор“ по докторски програми
във висшите училища за периода 01.05.2014 г. – 30.04.2015 г.
Докторска програма

Акредитирана до:

Професионално направление

1

2

3

Варненски свободен университет ,,Черноризец Храбър“
Наказателен процес (8,97)

19.06.2019 г. 3.6 Право

Теория на държавата и правото (9,01)

19.06.2020 г. 3.6 Право

Организация и управление на производството 03.09.2020 г. 3.7 Администрация и управление
(индустрия) (9,40)
Организация и управление извън сферата на 03.09.2020 г. 3.7 Администрация и управление
материалното производство (9,50)
Социално управление (9,08)

03.09.2020 г. 3.7 Администрация и управление

Информационни системи и технологии, инфор- 12.01.2020 г. 4.6 Информатика и компютърни науки
матика и компютърни науки (8,13)
Управление в сферата на сигурността и общест- 02.07.2020 г. 9.1 Национална сигурност
вения ред (9,30)
Великотърновски университет ,,Св. св. Кирил и Методий“
Методика на обучението по музика (9,34)

30.09.2020 г. 1.3 Педагогика на обучението по...

Теория и методика на физическото възпитание 30.09.2020 г. 1.3 Педагогика на обучението по...
и спортната тренировка (9,32)
Българска литература (9,10)

17.09.2020 г. 2.1 Филология

Теория на литературата (9,10)

17.09.2020 г. 2.1 Филология

Руска литература и литература на народите на 17.09.2020 г. 2.1 Филология
Русия (9,13)
Литература на народите на Европа, Америка, 17.09.2020 г. 2.1 Филология
Африка, Азия и Австралия (9,03)
Фолклористика (вкл. Български фолклор, сла- 17.09.2020 г. 2.1 Филология
вянски фолклор) (9,02)
Общо и сравнително езикознание (вкл. Съпоста- 17.09.2020 г. 2.1 Филология
вително и балканско езикознание, структурна
лингвистика, приложна лингвистика. Социолинг
вистика, психолингвистика, математическа лингвистика, етнолингвистика) (9,18)
Теория и практика на превода (9,10)

17.09.2020 г. 2.1 Филология

Български език (9,20)

17.09.2020 г. 2.1 Филология

Славянски езици (9,20)

17.09.2020 г. 2.1 Филология

Германски езици (9,20)

17.09.2020 г. 2.1 Филология
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Икономика и управление (индустрия) (8,96)

10.12.2019 г. 3.7 Администрация и управление

Информатика (9,16)

27.10.2020 г. 4.6 Информатика и компютърни науки
Висше строително училище „Любен Каравелов“

Строителна механика, съпротивление на мате- 19.12.2020 г. 5.7 Архитектура, строителство и геориалите (9,27)
дезия
Технология и механизация на строителното про- 19.12.2020 г. 5.7 Архитектура, строителство и геоизводство (9,17)
дезия
Земна основа, фундиране и подземно строител- 19.12.2020 г. 5.7 Архитектура, строителство и геоство (9,02)
дезия
Строителни конструкции (8,78)

20.02.2020 г. 5.7 Архитектура, строителство и геодезия

Строителни материали и изделия и технология 20.02.2020 г. 5.7 Архитектура, строителство и геоза производството им (8,93)
дезия
Проектиране, строителство и поддържане на 20.02.2020 г. 5.7 Архитектура, строителство и геоулици и на автомобилни пътища и съоръжения
дезия
(мостове) (8,80)
Организация и управление на строителството 20.02.2020 г. 5.7 Архитектура, строителство и гео(8,58)
дезия
Военна академия „Георги Стойков Раковски“
Автоматизирани системи за обработка на инфор- 09.01.2021 г. 5.3 Комуникационна и компютърна
мация и управление (9,20)
техника
Комуникационни мрежи и системи (9,09)

09.01.2021 г. 5.3 Комуникационна и компютърна
техника

Кибер сигурност (9,07)

02.07.2020 г. 9.1 Национална сигурност

Защита на населението и инфраструктурата на 02.07.2020 г. 9.1 Национална сигурност
държавата при кризисни ситуации (9,28)
Икономически университет – Варна
Социално управление (8,88)

21.01.2020 г. 3.7 Администрация и управление

Автоматизирани системи за обработка на инфор- 09.01.2021 г.
мация и управление (9,20)

5.3 Комуникационна и компютърна
техника

Комуникационни мрежи и системи (9,09)

5.3 Комуникационна и компютърна
техника

09.01.2021 г.

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов“ – Варна
Ботаника (9,65)

30.03.2021 г. 4.3 Биологически науки

Терапевтична стоматология (8,68)

12.06.2019 г. 7.2 Дентална медицина

Детска стоматология (8,70)

12.06.2019 г. 7.2 Дентална медицина

Ортопедична стоматология (8,76)

12.06.2019 г. 7.2 Дентална медицина

Управление на здравните грижи (9,33)

08.01.2021 г. 7.4 Обществено здраве

Управление на общественото здраве (9,70)

06.02.2021 г. 7.4 Обществено здраве

Медицински университет – Плевен
Микробиология (9,49)

16.02.2021 г. 4.3 Биологически науки

Паразитология и хелминтология (9,06)

16.02.2021 г. 4.3 Биологически науки

Медицинска биология (9,49)

16.02.2021 г. 4.3 Биологически науки

Имунология (9,44)

16.02.2021 г. 4.3 Биологически науки

Офталмология (8,14)

08.01.2020 г. 7.1 Медицина

Обща хирургия (9,30)

08.01.2021 г. 7.1 Медицина

Кардиология (9,00)

08.01.2021 г. 7.1 Медицина
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Медицински университет – Пловдив
Токсикология (9,39)

24.07.2020 г. 7.1 Медицина

Управление на здравните грижи (9,06)

22.01.2021 г. 7.1 Медицина

Токсикология (9,39)

24.07.2020 г. 7.3 Фармация

Патоанатомия и цитопатология (9,83)

24.07.2020 г. 7.1 Медицина

Ревматология (9,78)

24.07.2020 г. 7.1 Медицина
Медицински университет – София

Нуклеарна медицина (9,64)

02.10.2020 г. 7.1 Медицина

Вътрешни болести (9,62)

05.06.2020 г. 7.1 Медицина

Неонатология (9,50)

05.06.2020 г. 7.1 Медицина

Образна диагностика (9,72)

03.07.2020 г. 7.1 Медицина

Имунология (9,68)

08.01.2021 г. 7.1 Медицина

Лъчелечение (9,69)

04.12.2020 г. 7.1 Медицина

Клинична психология (9,48)

04.12.2020 г. 7.1 Медицина

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“
Минералогия и кристалография (9,31)

12.05.2020 г. 4.4 Науки за земята

Петрология (9,53)

12.05.2020 г. 4.4 Науки за земята

Палеонтология и стратиграфия (9,58)

12.05.2020 г. 4.4 Науки за земята

Регионална геология (9,11)

12.05.2020 г. 4.4 Науки за земята

Геотектоника (9,33)

12.05.2020 г. 4.4 Науки за земята

Механизация на мините (8,79)

08.05.2019 г. 5.8 Проучване, добив и обработка на
полезни изкопаеми

Национален военен университет ,,Васил Левски“
Организация и управление извън сферата на мате- 14.01.2021 г. 3.7 Администрация и управление
риалното производство (сигурност и отбрана) (9,17)
Пловдивски университет ,,Паисий Хилендарски“
Методика на обучението по химия (9,32)

30.09.2020 г. 1.3 Педагогика на обучението по..

Методика на обучението по информационни тех- 30.09.2020 г. 1.3 Педагогика на обучението по..
нологии (9,50)
Методика на обучението по информатика и ин- 30.09.2020 г. 1.3 Педагогика на обучението по..
формационни технологии (9,48)
Методика на обучението по информатика (9,46)

30.09.2020 г. 1.3 Педагогика на обучението по..

Методика на обучението по математика и инфор- 30.09.2020 г. 1.3 Педагогика на обучението по..
мационни технологии (9,44)
Методика на обучението по математика (9,44)

30.09.2020 г. 1.3 Педагогика на обучението по..

Молекулярна биология (9,66)

10.11.2020 г. 4.3 Биологически науки

Генетика (9,51)

10.11.2020 г. 4.3 Биологически науки

Микробиология (9,59)

10.11.2020 г. 4.3 Биологически науки

Клетъчна биология (9,63)

10.11.2020 г. 4.3 Биологически науки

Биохимия (9,68)

10.11.2020 г. 4.3 Биологически науки

Алгебра и теория на числата (9,17)

21.07.2020 г. 4.5 Математика

Математически анализ (9,57)

21.07.2020 г. 4.5 Математика

Диференциални уравнения (9,54)

03.03.2021 г. 4.5 Математика

Геометрия и топология (9,50)

03.03.2021 г. 4.5 Математика

Математическо моделиране и приложение на 03.03.2021 г. 4.5 Математика
математиката (9,26)
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Изчислителна математика (9,10)

03.03.2021 г. 4.5 Математика

Информатика (9,50)

03.03.2021 г. 4.6 Информатика и компютърни науки
Русенски университет ,,Ангел Кънчев“

Социално управление (8,22)

26.11.2019 г. 3.7 Администрация и управление

Теория на механизмите, машините и автоматич- 25.09.2020 г. 5.1 Машинно инженерство
ните линии (9,33)
Промишлена топлотехника (9,35)

25.09.2020 г. 5.1 Машинно инженерство

Хидравлични машини, системи и хидромеханика 25.09.2020 г. 5.1 Машинно инженерство
(9,30)
Подемно-транспортни машини (9,37)

25.09.2020 г. 5.1 Машинно инженерство

Механизация и електрификация на растениевъд- 29.05.2020 г. 5.1 Машинно инженерство
ството (9,50)
Механизация и електрификация на животновъд- 29.05.2020 г. 5.1 Машинно инженерство
ството (9,33)
Метрология и метрологично осигуряване (9,27)

25.09.2020 г. 5.13 Общо инженерство

Системи и устройства за опазване на околната 25.09.2020 г. 5.1 Машинно инженерство
среда (9,53)
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Методика на обучението по български език и ли- 08.05.2020 г. 1.3 Педагогика на обучението по...
тература в началния етап на образованието (9,36)
Методика на обучението по философски дисци- 08.05.2020 г. 1.3 Педагогика на обучението по...
плини (9,34)
Методика на обучението по чужд език (9,53)

16.09.2020 г. 1.3 Педагогика на обучението по...

Методика на обучението по български език (9,58) 16.09.2020 г. 1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по литература (9,55)

16.09.2020 г. 1.3 Педагогика на обучението по...

Методика на обучението по руски език (9,43)

16.09.2020 г. 1.3 Педагогика на обучението по...

Методика на обучението по математика и инфор- 16.09.2020 г. 1.3 Педагогика на обучението по...
матика (9,25)
Методика на обучението по български език и ли- 08.05.2020 г. 1.3 Педагогика на обучението по...
тература в началния етап на образованието (9,36)
Методика на обучението по философски дисци- 08.05.2020 г. 1.3 Педагогика на обучението по...
плини (9,34)
Методика на обучението по чужд език (9,53)

16.09.2020 г. 1.3 Педагогика на обучението по...

Методика на обучението по български език (9,58) 16.09.2020 г. 1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по литература (9,55)

16.09.2020 г. 1.3 Педагогика на обучението по...

Методика на обучението по руски език (9,43)

16.09.2020 г. 1.3 Педагогика на обучението по...

Методика на обучението по математика и инфор- 16.09.2020 г. 1.3 Педагогика на обучението по...
матика (9,25)
Романски езици (9,26)

25.03.2021 г. 2.1 Филология

Класически езици (9,52)

25.03.2021 г. 2.1 Филология

Ирански езици (9,12)

25.03.2021 г. 2.1 Филология

Семито-хамитски езици (9,44)

25.03.2021 г. 2.1 Филология

Тюрски и монголски езици (9,36)

25.03.2021 г. 2.1 Филология

Езици на народите на Азия, Африка и Америка 25.03.2021 г. 2.1 Филология
(9,48)
Теория и история на литературата (9,40)

25.03.2021 г. 2.1 Филология

Българска литература (9,36)

25.03.2021 г. 2.1 Филология

Руска литература (9,34)

25.03.2021 г. 2.1 Филология
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Литература на народите на Европа, Америка, 25.03.2021 г. 2.1 Филология
Африка, Азия и Австралия (9,42)
Фолклористика (9,12)

25.03.2021 г. 2.1 Филология

Общо и сравнително езикознание (9,46)

25.03.2021 г. 2.1 Филология

Теория и практика на превода (9,28)

25.03.2021 г. 2.1 Филология

Български език (9,32)

25.03.2021 г. 2.1 Филология

Славянски езици (9,48)

25.03.2021 г. 2.1 Филология

Германски езици (9,52)

25.03.2021 г. 2.1 Филология

Статистика и демография (8,85)

25.02.2020 г. 3.8 Икономика

Алгебра, топология и приложения (9,50)

23.03.2021 г. 4.5 Математика

Геометрия (9,50)

23.03.2021 г. 4.5 Математика

Изследване на операциите (9,30)

23.03.2021 г. 4.5 Математика

Теория на вероятностите и математическа ста- 23.03.2021 г. 4.5 Математика
тистика (9,80)
Математически анализ (9,36)

23.03.2021 г. 4.5 Математика

Диференциални уравнения (9,66)

23.03.2021 г. 4.5 Математика

Изчислителна математика (9,38)

23.03.2021 г. 4.5 Математика

Математическо моделиране и приложение на 23.03.2021 г. 4.5 Математика
математиката (9,44)
Математическо моделиране и приложение на 23.03.2021 г. 4.5 Математика
математиката в икономиката (9,80)
Математическа логика и приложенията є (9,80)

23.03.2021 г. 4.5 Математика

Компютърни науки (9,72)

29.09.2020 г. 4.6 Информатика и компютърни науки

Информационни технологии (9,67)

29.09.2020 г. 4.6 Информатика и компютърни науки

Софтуерни технологии (9,75)

29.09.2020 г. 4.6 Информатика и компютърни науки

Информационни системи (9,67)

29.09.2020 г. 4.6 Информатика и компютърни науки
Технически университет – София

Икономика и управление (индустрия) (8,88)

14.01.2020 г. 3.7 Администрация и управление

Организация и управление на производството 14.01.2020 г. 3.7 Администрация и управление
(индустрия) (9,17)
Икономика и управление (индустрия) (8,88)

14.01.2020 г. 3.7 Администрация и управление

Организация и управление на производството 14.01.2020 г. 3.7 Администрация и управление
(индустрия) (9,17)
Теоретична механика (8,97)

11.12.2019 г. 5.1 Машинно инженерство

Приложна механика (9,22)

11.12.2019 г. 5.1 Машинно инженерство

Механика на флуидите (9,27)

11.12.2019 г. 5.1 Машинно инженерство

Материалознание и технология на машинострои- 16.01.2021 г. 5.1 Машинно инженерство
телните материали (9,12)
Машинознание и машинни елементи (9,32)

12.12.2020 г. 5.1 Машинно инженерство

Методи за контролиране и изпитване на материали, 16.01.2021 г. 5.1 Машинно инженерство
изделия и апаратура (9,22)
Технология на машиностроенето (9,28)

16.01.2021 г. 5.1 Машинно инженерство

Технологии, машини и системи за обработка чрез 16.01.2021 г. 5.1 Машинно инженерство
пластично деформиране (9,27)
Технологии, машини и системи за леярското про- 16.01.2021 г. 5.1 Машинно инженерство
изводство (9,30)
Технологии, машини и системи за заваръчното 16.01.2021 г. 5.1 Машинно инженерство
производство (9,28)
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Пътни и строителни машини (9,02)

12.12.2020 г. 5.1 Машинно инженерство

Подемно-транспортни машини (9,07)

12.12.2020 г. 5.1 Машинно инженерство

Технология и преработка на пластмаси и стък- 12.12.2019 г. 5.1 Машинно инженерство
лопласти (8,83)
Приложна геометрия и инженерна графика (8,85) 11.12.2019 г. 5.1 Машинно инженерство
Автоматизирани системи за обработка на инфор- 12.12.2020 г. 5.1 Машинно инженерство
мация и управление (9,30)
Оптични и лазерни уреди и методи (9,17)

06.02.2021 г. 5.1 Машинно инженерство

Точно уредостроене (9,23)

06.02.2021 г. 5.1 Машинно инженерство

Метрология и метрологично осигуряване (9,10)

06.02.2021 г. 5.1 Машинно инженерство

Методи, преобразуватели и уреди за измерване 06.02.2021 г. 5.1 Машинно инженерство
и контрол на физико-химични и геометрични
величини (9,20)
Автоматизация на производството (по отрасли) 12.12.2020 г. 5.2 Електротехника, електроника и
(9,37)
автоматика
Компютърни системи, комплекси и мрежи (9,42) 28.11.2020 г. 5.3 Комуникационна и компютърна
техника
Технически университет – Габрово
Приложна механика (9,19)

11.09.2020 г. 5.1 Машинно инженерство

Материалознание и технология на машинострои- 03.10.2019 г. 5.1 Машинно инженерство
телните материали (8,93)
Теория на механизмите, машините и автоматич- 11.09.2020 г. 5.1 Машинно инженерство
ните линии (9,01)
Технология на машиностроенето (8,96)

03.10.2019 г. 5.1 Машинно инженерство

Строителна механика и съпротивление на мате- 03.10.2019 г. 5.1 Машинно инженерство
риалите (8,94)
Рязане на материалите и режещи инструменти (8,90) 03.10.2019 г. 5.1 Машинно инженерство
Металорежещи машини и системи (8,74)

03.10.2019 г. 5.1 Машинно инженерство

Метрология и метрологично осигуряване (8,85)

11.09.2019 г.

Точно уредостроене (9,04)

11.09.2020 г. 5.1 Машинно инженерство

Технология на текстилните материали (8,84)

11.09.2019 г.

5.1 Машинно инженерство

Машини и съоръжения за леката промишленост 11.09.2019 г.
(8,84)

5.1 Машинно инженерство

Машинознание и машинни елементи (9,24)

5.1 Машинно инженерство

10.04.2020 г. 5.1 Машинно инженерство

Хидравлични и пневматични задвижващи сис- 10.04.2019 г. 5.1 Машинно инженерство
теми (8,87)
Промишлена топлотехника (8,94)

10.04.2019 г. 5.4 Енергетика

Тракийски университет – Стара Загора
Медицинска физика (8,02)

15.12.2019 г. 4.1 Физически науки

Биоорганична химия, химия на природните и 15.12.2020 г. 4.2 Химически науки
физиологично активните вещества (9,70)
Биохимия (9,58) (Медицински факултет)

21.01.2021 г.

4.3 Биологически науки

Имунология (Медицински факултет) (9,60)

21.01.2021 г.

4.3 Биологически науки

Патология на животните (9,48)

30.10.2020 г. 6.4 Ветеринарна медицина

Ветеринарна хирургия (9,46)

30.10.2020 г. 6.4 Ветеринарна медицина

Паразитология и инвазионни болести на животните 11.09.2020 г. 6.4 Ветеринарна медицина
и човека (Ветеринарномедицински факултет) (9,18)
Акушерство и гинекология на животните и болести 30.10.2020 г. 6.4 Ветеринарна медицина
на новородени животни (9,42)
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Ветеринарно-санитарна експертиза (Ветеринарно- 11.09.2020 г. 6.4 Ветеринарна медицина
медицински факултет) (9,26)
Епизоотология, инфекциозни болести и профилак- 11.09.2020 г. 6.4 Ветеринарна медицина
тика на заразните заболявания по животните (9,38)
Зоохигиена и организаци я на ветеринарното 11.09.2020 г. 6.4 Ветеринарна медицина
обслужване (Ветеринарномедицински факултет)
(9,17)
Агрохимия (9,12)

23.04.2021 г. 6.1. Растениевъдство

Растениевъдство (9,12)

23.04.2021 г. 6.1. Растениевъдство

Фуражно производство, ливадарство (9,34)

23.04.2021 г. 6.1. Растениевъдство

Университет за национално и световно стопанство
Социология (9,18)

16.03.2021 г. 3.1 Социология, антропология и науки
за културата

Римско частно право (8,85)

11.09.2019 г.

3.6 Право

Изобретателско, авторско и патентно право (8,89) 11.09.2019 г.

3.6 Право

Социално управление (9,78)

03.09.2020 г. 3.7 Администрация и управление

Администрация и управление (регионално раз- 03.09.2020 г. 3.7 Администрация и управление
витие) (9,58)
Политическа икономия (9,80)

07.07.2020 г. 3.8 Икономика

Финанси, парично обръщение, кредит и застра- 07.07.2020 г. 3.8 Икономика
ховка (9,80)
Статистика и демография (9,80)

07.07.2020 г.. 3.8 Икономика

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопан- 07.07.2020 г. 3.8 Икономика
ската дейност (счетоводна отчетност и анализ) (9,70)
Счетоводна отчетност, контрол и анализ на сто- 07.07.2020 г. 3.8 Икономика
панската дейност (финансов контрол) (9,70)
Приложение на изчислителната техника в иконо- 07.07.2020 г. 3.8 Икономика
миката (9,80)
Световно стопанство и международни икономи- 07.07.2020 г. 3.8 Икономика
чески отношения (9,80)
Икономика и организация на труда (9,70)

07.07.2020 г. 3.8 Икономика

Планиране (9,80)

07.07.2020 г. 3.8 Икономика

Икономика и управление (агробизнес, екоиконо- 07.07.2020 г. 3.8 Икономика
мика) (9,80)
Икономика и управление (индустрия) (9,70)

07.07.2020 г. 3.8 Икономика

Организация и управление на производството 07.07.2020 г. 3.8 Икономика
(индустрия) (9,50)
Маркетинг (9,80)

07.07.2020 г. 3.8 Икономика

Стопанска история (9,26)

15.04.2021 г. 2.2 История и археология

Университет по хранителни технологии – Пловдив
Машини и апарати за хранителната и вкусовата 18.07.2020 г. 5.1 Машинно инженерство
промишленост (9,14)
Автоматизация на производството (9,03)

14.11.2020 г. 5.2 Електротехника, електроника и
автоматика

Машини и апарати за хранителната и вкусовата 18.07.2020 г. 5.1 Машинно инженерство
промишленост (9,14)
Автоматизация на производството (9,03)

14.11.2020 г. 5.2 Електротехника, електроника и
автоматика

Индустриална електроника (9,01)

14.11.2020 г. 5.2 Електротехника, електроника и
автоматика
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Химикотехнологичен и металургичен университет
Икономика и управление (по отрасли) (8,63)

14.01.2020 г.

3.8 Икономика

Структура, механични и термични свойства на 19.05.2020 г.
кондензираната материя (9,32)

4.1 Физически науки

Оптични, електрични и магнитни свойства на 19.05.2020 г.
кондензираната материя (9,48)

4.1 Физически науки

Диференциални уравнения (9,36)

27.10.2020 г.

4.5 Математика

Математическо моделиране и приложение на 27.10.2020 г.
математиката (9,22)

4.5 Математика

Информатика (9,22)

27.10.2020 г.

4.6 Информатика и компютърни науки

Промишлена топлотехника (9,07)

22.05.2020 г. 5.4 Енергетика

Процеси и апарати в химичната и биохимичната 27.02.2021 г.
промишленост (9,22)

5.10 Химични технологии

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
Методика на обучението по български език (9,20) 16.09.2020 г.

1.3 Педагогика на обучението по....

Методика на обучението по литература (9,23)

16.09.2020 г.

1.3 Педагогика на обучението по....

Методика на обучението по чужд език (руски 16.09.2020 г.
език) (9,15)

1.3 Педагогика на обучението по....

Методика на обучението по география (9,40)

16.09.2020 г.

1.3 Педагогика на обучението по....

Методика на обучението по химия и опазване на 16.09.2020 г.
околната среда (9,15)

1.3 Педагогика на обучението по....

Теория и история на литературата (9,13)

08.10.2020 г.

2.1 Филология

Българска литература (9,15)

08.10.2020 г.

2.1 Филология

Руска литература (9,15)

08.10.2020 г.

2.1 Филология

Български език (9,32)

08.10.2020 г.

2.1 Филология

Славянски езици (руски език ) (9,15)

08.10.2020 г.

2.1 Филология

Германски езици (9,30)

08.10.2020 г.

2.1 Филология

Общо и сравнително езикознание (9,12)

08.10.2020 г.

2.1 Филология

Организационна сигурност (8,40)

10.09.2019 г.

9.1 Национална сигурност

Административна сигурност (8,37)

10.09.2019 г.

9.1 Национална сигурност

Корпоративна сигурност (8,39)

10.09.2019 г.

9.1 Национална сигурност

Югозападен университет ,,Неофит Рилски“ – Благоевград
История на педагогиката и българското образо- 14.10.2020 г.
вание (9,58)

1.2 Педагогика

Методика на обучението в началните класове (9,53) 14.10.2020 г.

1.2 Педагогика

Педагогически технологии в детската градина (9,55) 14.10.2020 г.

1.2 Педагогика

Методика на обучението по математика (9,43)

14.10.2020 г.

1.3 Педагогика на обучението по....

Методика на обучението по математика и инфор- 14.10.2020 г.
матика (9,53)

1.3 Педагогика на обучението по....

Методика на обучението по информатика и ин- 14.10.2020 г.
формационни технологии (9,48)

1.3 Педагогика на обучението по....

Методика на обучението по химия (9,43)

14.10.2020 г.

1.3 Педагогика на обучението по....

Методика на обучението по физика (9,38)

14.10.2020 г.

1.3 Педагогика на обучението по....

Методика на обучението по музика (9,50)

30.09.2020 г. 1.3 Педагогика на обучението по....

Методика на обучението по изобразително изку- 30.09.2020 г. 1.3 Педагогика на обучението по....
ство (9,43)
Методика на обучението по техника и технологии 30.09.2020 г. 1.3 Педагогика на обучението по....
(9,40)
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Методика на обучението по словесно-изпълнител- 24.03.2021 г. 1.3 Педагогика на обучението по....
ско и театрално изкуство (9,28)
Теория и методика на физическото възпитание и 24.03.2021 г. 1.3 Педагогика на обучението по....
спортната тренировка (9,40)
Психология на труда и професионална психо 23.07.2020 г. 3.2 Психология
диагностика (9,33)
Организация и управление извън сферата на мате- 15.04.2020 г. 3.7 Администрация и управление
риалното производство (мениджмънт на публичната
сфера) (8,03)
Икономика и управление (индустрия) (8,04)

15.04.2020 г. 3.7 Администрация и управление

Хореография (9,45)

26.03.2020 г. 8.3 Музикално и танцово изкуство

Теория и практика на изпълнителското изкуство 26.03.2020 г. 8.3 Музикално и танцово изкуство
(9,52)
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43. – Лесотехническият университет – София,
3.7. Администрация и управление, специалност
„Икономика и управление“ (Основи на управлениобявява следните конкурси за доценти: към каето) – един; област на висше образование 3. Социтедра „Почвознание“ във ФГС в област на висше
ални, стопански и правни науки, професионално
образование 6. Аграрни науки и ветеринарна менаправление 3.7. Администрация и управление,
дицина, професионално направление 6.5. Горско
специалност „Организация и управление извън
стопанство, специалност „Горско стопанство“, по
сферата на материалното производство“ (Финандисциплината „Горско почвознание“ – един; към
сов сектор) – един; област на висше образование
катедра „Лесоустройство“ във ФГС в област на
4. Природни науки, математика и информатика,
висше образование 5. Технически науки, професиопрофесионално направление 4.6. Информатика
нално направление 5.7. Архитектура, строителство
и компютърни науки, специалност „Информатии геодезия, научна специалност „Фотограметрия
ка“ – един; област на висше образование 5. Техи дистанционни методи“, по дисциплината „Фонически науки, професионално направление 5.1.
тограметрия с дистанционни методи и геодеМашинно инженерство, специалност „Технология
зия“ – един; в област на висше образование 5.
на текстилните материали“ – един; област на висше
Технически науки, професионално направление
образование 5. Технически науки, професионално
5.13. Общо инженерство, специалност „Инжененаправление 5.2. Електротехника, електроника
рен дизайн (Интериор и дизайн на мебели)“, по
и автоматика, специалност „Електроснабдяване
дисциплината „Графичен дизайн“ – един, всички
и електрообзавеждане“ – един; област на висше
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
образование 5. Технически науки, професионално
вестник“. Документи – в деловодството на ЛТУ,
направление 5.2. Електротехника, електроника и
стая 6 – „Обща канцелария“, централна сграда на
автоматика, специалност „Елементи и устройства
ЛТУ, София, бул. Климент Охридски 10, телефон
на автоматиката и изчислителната техника“ (Проза информация 02 91907, в. 445, 380.
грамируеми логически контролери) – един, всички
4673
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
6. – Техническият университет – Габрово,
вестник“. Справки и документи: в ТУ – Габрово,
обявява конкурси за: главни асистенти по: област
ул. Хаджи Димитър 4, ректорат, „Научно развина висше образование 3. Социални, стопански
тие“, стая 3209, тел. 066/827-238.
и правни науки, професионално направление
4657
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