ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 56

БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Петък, 24 юли 2015 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание

по бюджета на държавното обществено

осигуряване за 2015 г.

 Закон за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите

изделия

2

 Закон за изменение и допълнение на
Закона за защита на конкуренцията

4

 Закон за изменение и допълнение на
Закона за подземните богатства

7

 Закон за изменение на Закона за висшето образование
16
 Закон за изменение и допълнение на
Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното
самоуправление

17

 Закон за изменение и допълнение на
Закона за енергетиката

18

Президент на републиката
 Указ № 119 за освобождаване на Красимира Цонева Бешкова от длъжността
постоянен представител на Република
България при Съвета на Европа със седалище в Страсбург, Френската република

21

 Указ № 120 за освобождаване на комодор Димитър Ангелов Ангелов от длъжността заместник-командир на Военно-

морските сили

21

 Указ № 121 за награждаване на Никола
Димитров Дагоров с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен

22

 Указ № 122 за награждаване на Вио
лета Янакиева Бахчеванова с орден „Св.
св. Кирил и Методий“ огърлие

22

 Указ № 123 за награждаване на Ради
Василев Радев с орден „Св. св. Кирил и
Методий“ първа степен

22

Министерски съвет
 Постановление № 180 от 16 юли 2015 г.
за изменение и допълнение на Наредбата
за дългосрочните командировки в чужбина, приета с Постановление № 252 на
Министерския съвет от 2000 г.
 Постановление № 181 от 16 юли 2015 г.
за одобряване на допълнителен трансфер

22

 Постановление № 182 от 16 юли 2015 г.
за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми
по бюджета на Министерството на туризма за 2015 г.

23

 Постановление № 183 от 16 юли 2015 г.
за одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2015 г. за изплащане
на минимални диференцирани размери на
паричните средства за физическо възпитание и спорт

23

 Постановление № 184 от 17 юли 2015 г.
за заплатите на военнослужещите и на
цивилните служители по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
24
 Постановление № 185 от 17 юли 2015 г.
за одобряване на промени по бюджета
на Министерството на финансите за
2015 г. във връзка с учредяване на тър-

говско дружество
 Постановление № 186 от 17 юли 2015 г.
за изменение на Постановление № 104 на
Министерския съвет от 2015 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2015 – 2016 г.

31

31

Министерство
на регионалното развитие
и благоустройството
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационнотранспортните системи на урбанизираните територии

37

Министерство
на труда и социалната
политика
22

 Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ
за отопление

37

С Т Р.

2

ДЪРЖАВЕН
Министерство
на финансите
Българска народна банка

 Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 5 от 2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни
книжа
38

ВЕСТНИК

БРОЙ 56

Министерство
на вътрешните работи
 Инструкция за изменение и допълнение
на Инструкция № 8121з-749 от 2014 г. за
реда и организацията за осъществяване
на дейностите по контрол на пътното

движение

41

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 129
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 За
кона за оръжията, боеприпасите, взривните
вещества и пиротехническите изделия, приет
от ХLІІI Народно събрание на 10 юли 2015 г.
Издаден в София на 15 юли 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и
пиротехническите изделия (oбн., ДВ, бр. 73
от 2010 г.; изм., бр. 88 от 2010 г., бр. 26 и 43
от 2011 г., бр. 44 и 73 от 2012 г., бр. 66, 68 и
70 от 2013 г., бр. 53 и 98 от 2014 г. и бр. 14
от 2015 г.)
§ 1. В чл. 12, ал. 1, т. 8 съюзът „и“ се зали
чава, поставя се запетая и накрая се добавя
„и писмено съгласие по чл. 126б, ал. 1“.
§ 2. В чл. 48, ал. 1 след думата „търговия“
се поставя запетая и думите „и/или транс
портиране при“ се заличават.
§ 3. В чл. 49, ал. 2 след думата „търговия“
се поставя запетая, а думите „или транспор
тиране при“ се заличават.
§ 4. В чл. 121, ал. 1 думите „Транспортира
не с цел внос и/или износ на взривни вещес
тва, пиротехнически изделия, огнестрелни
оръжия и боеприпаси“ се заменят с „Внос на
взривни вещества, пиротехнически изделия,
огнестрелни оръжия и боеприпаси и/или
износ на взривни вещества, пиротехнически
изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси
по чл. 5, ал. 1“ и думите „транспортиране
при внос/износ на взривни вещества, пиро
технически изделия, огнестрелни оръжия и
боеприпаси“ се заменят с „внос на взривни
вещества, пиротехнически изделия, огнестрел

ни оръжия и боеприпаси или разрешение за
износ на взривни вещества, пиротехнически
изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси
по чл. 5, ал. 1“.
§ 5. Създава се чл. 121а:
„Чл. 121а. (1) Износ на огнестрелни оръжия
и боеприпаси за тях, с изключение на тези
по чл. 5, ал. 1, се извършва от физически и
юридически лица, регистрирани като търговци
по националното законодателство на държава
членка, и от лица, създадени със закон или с
акт на Министерския съвет, след получаване
на разрешение за износ на огнестрелни оръжия
и боеприпаси, с изключение на тези по чл. 5,
ал. 1, издадено от директора на ГДНП на МВР
или от оправомощено от него длъжностно лице.
(2) Износът по ал. 1 се осъществява при
спазване на изискванията и реда на Регламент
(ЕС) № 258/2012 на Европейския парламент
и на Съвета от 14 март 2012 г. за изпълнение
на член 10 от Протокола на Организацията на
обединените нации срещу незаконното про
изводство и трафика с огнестрелни оръжия,
техните части и компоненти и боеприпаси,
допълващ Конвенцията на Организацията на
обединените нации срещу транснационална
та организирана престъпност („Протокол за
огнестрелните оръжия“), и за установяване
на разрешения за износа и мерки за вноса и
транзита на огнестрелни оръжия, техни части
и компоненти и боеприпаси (ОВ, L 94/1 от 30
март 2012 г.), наричан по-нататък „Регламент
(ЕС) № 258/2012“.
(3) Лицата по ал. 1 подават до директора
на ГДНП на МВР заявление по образец, доку
ментите по чл. 121, ал. 2, т. 1, 2, 6, 7, 8 и 11 и:
1. документ, издаден от компетентен орган
на третата държава на вноса, удостоверяващ,
че същата е разрешила вноса, когато това е
предвидено в националното є законодателство;
2. документ, удостоверяващ, че съответната
трета държава на транзит няма възражения
относно осъществяването на транзита;
3. попълнен формуляр за разрешение за
износ съгласно приложение II от Регламент
(ЕС) № 258/2012.
(4) Документите по ал. 3, т. 2 не се изискват
в случаите по чл. 7, параграф 1, буква „б“ от
Регламент (ЕС) № 258/2012.
(5) Когато лицето по ал. 1 е получило
разрешение за производство, търговия или
съхранение по реда на този закон, то не пред
ставя документите по чл. 121, ал. 2, т. 1 и 2.
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(6) Когато огнестрелните оръжия и боепри
пасите за тях попадат в обхвата на Закона за
експортния контрол на продукти, свързани с
отбраната, и на изделия и технологии с двойна
употреба, се прилагат и изискванията, уста
новени в него, и не се подават документите
по чл. 121, ал. 2, т. 1, 2 и 6.
(7) Разрешението по ал. 1 придружава
доставката и се представя при поискване от
компетентните органи на държавите, през
територията на които преминава доставката.“
§ 6. В чл. 122 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) точка 3 се изменя така:
„3. документ, издаден от компетентен орган
на третата държава на вноса, удостоверяващ,
че същата е разрешила вноса, когато това е
предвидено в националното є законодател
ство – при износ;“
б) създава се т. 3а:
„3а. документ, удостоверяващ, че съответна
та трета държава на транзит няма възражения
относно осъществяването на транзита – при
износ;“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Документите по ал. 2, т. 3а не се
изискват в случаите по чл. 7, параграф 1, буква
„б“ от Регламент (ЕС) № 258/2012.“
3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 4 и 5.
§ 7. Създава се чл. 122а:
„Чл. 122а. (1) Разрешение за износ по
чл. 121а, ал. 1 не се изисква при временен
износ или реекспорт, когато:
1. временният износ се осъществява от лица,
получили разрешение за носене и употреба по
реда на глава четвърта на огнестрелни оръжия
и боеприпаси за ловни или спортни цели и
са налице едновременно следните условия:
а) придружават огнестрелните оръжия
и боеприпасите при пътуването до третата
държава;
б) представят документ, удостоверяващ
причината за износ – покана или друг доку
мент, удостоверяващ участие в спортно или
ловно мероприятие;
в) количеството боеприпаси не превишава
общо 800 броя за ловни цели и общо 1200
броя за спортни цели;
2. реекспортът се осъществява след вре
менен внос за ловни или спортни цели и
собствеността на огнестрелните оръжия не
е променена.
(2) Временен износ по ал. 1, т. 1 се извършва
чрез представяне на Европейски паспорт за
огнестрелно оръжие.“
§ 8. В чл. 124, ал. 1 след думите „чл. 121“
се добавя „121а“ и се поставя запетая.
§ 9. В чл. 125 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „чл. 121“ се добавя
„121а“ и се поставя запетая.
2. В ал. 3 думите „транспортиране с цел“
се заличават.

ВЕСТНИК

С Т Р. 3

3. Създава се ал. 4:
„(4) Разрешенията по чл. 121 и 121а включ
ват и транспортиране на съответните изделия
от обекта за съхранение до и от мястото
на напускане на територията на Република
България.“
§ 10. Създават се чл. 126а и 126б:
„Чл. 126а. (1) Не се изисква разрешение за
износ при реекспорт на:
1. огнестрелни оръжия, с изключение на
тези по чл. 5, ал. 1, след осъществен временен
внос с цел извършване на експертна оценка,
участие в търговско изложение по чл. 49 без
продажба или извършване на ремонт при
условие, че собствеността не е променена;
2. огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях,
с изключение на тези по чл. 5, ал. 1, когато
същите се съхраняват във временен склад от
въвеждането им на митническата територия
на Европейския съюз до напускането им.
(2) В слу чаите по ал. 1 лицето, което
извършва реекспорт, подава писмено уве
домление до директора на ГДНП на МВР не
по-късно от два дни преди извършването му.
(3) Когато огнестрелните оръж и я, а в
случаите по ал. 1, т. 2 и боеприпасите за тях,
попадат в обхвата на Закона за експортния
контрол на продукти, свързани с отбраната, и
на изделия и технологии с двойна употреба, се
прилагат и изискванията, установени в него.
Чл. 126б. (1) Временен износ на огнестрел
ни оръжия, с изключение на тези по чл. 5,
ал. 1, с цел извършване на експертна оценка,
участие в търговско изложение без продажба
или извършване на ремонт се извършва без
разрешение за износ след получаване на писме
но съгласие, издадено от директора на ГДНП
на МВР или от оправомощено от него лице.
(2) Лицето, което ще осъществява времен
ния износ по ал. 1, подава до директора на
ГДНП на МВР заявление по образец, придру
жено от копие на притежаваните разрешения,
издадени по този закон, копие на митничес
ките документи, удостоверяващи временния
износ, и документ за платена такса в размер,
определен с тарифата по чл. 12.
(3) Директорът на ГДНП на МВР или оп
равомощено от него длъжностно лице издава
писменото съгласие по образец по реда на
чл. 124 в 7-дневен срок от подаване на заяв
лението по ал. 2.
(4) Писменото съгласие по ал. 1 е валидно
за срок до три месеца от датата на получава
нето му и може да се използва еднократно.
(5) Издаденото писмено съгласие по ал. 1
важи само за посочените в него огнестрелни
оръжия и може да се използва само от лицето,
на чието име е издадено.
(6) Когато огнестрелните оръжия попадат
в обхвата на Закона за експортния контрол на
продукти, свързани с отбраната, и на изделия
и технологии с двойна употреба, се прилагат
и изискванията, установени в него.“
§ 11. Създава се чл. 211а:
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„Чл. 211а. (1) Който не уведоми в срок
директора на ГДНП за извършване на реекс
порт по чл. 126а, се наказва с глоба от 500
до 1000 лв. и/или с имуществена санкция от
2000 до 5000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба от 1000 до 3000 лв. и/или иму
ществена санкция от 6000 до 10 000 лв.“
Заключителни разпоредби
§ 12. В Закона за Министерството на вът
решните работи (обн., ДВ, бр. 53 от 2014 г.;
изм., бр. 98 и 107 от 2014 г. и бр. 14 и 24 от
2015 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 10, ал. 1 се създава т. 10:
„10. създаване и използване на юридически
лица с нестопанска цел или търговски друже
ства при условия и по ред, установени със закон,
за прикритие на дейността при разследване със
служител под прикритие или при провеждане
на операции под прикритие по т. 7.“
2. В чл. 57, ал. 1 след думите „Вътрешна
сигурност“ се добавя „дирекция „Междуна
родно оперативно сътрудничество“.
§ 13. В Закона за специалните разузнавател
ни средства (обн., ДВ, бр. 95 от 1997 г.; изм.,
бр. 70 от 1999 г., бр. 49 от 2000 г., бр. 17 от
2003 г., бр. 86 от 2005 г., бр. 45 и 82 от 2006 г.,
бр. 109 от 2007 г., бр. 43 и 109 от 2008 г., бр. 88,
93 и 103 от 2009 г., бр. 32 и 88 от 2010 г., бр. 1
и 13 от 2011 г., бр. 44 от 2012 г., бр. 17, 52, 70 и
111 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г. и бр. 14 и
42 от 2015 г.) в чл. 20, ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. Министерството на вътрешните рабо
ти – за специални разузнавателни средства
по чл. 10б и 10в, както и за специални разуз
навателни средства по чл. 10а, в случаите,
когато се използва служител под прикритие.“
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
4687
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за изменение и допълнение на Закона за
защита на конкуренцията (обн., ДВ, бр. 102
от 2008 г.; изм., бр. 42 от 2009 г., бр. 54 и 97
от 2010 г., бр. 73 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г. и
бр. 15 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 2, изречение първо накрая
се добавя „или злоупотреба с по-силна позиция
при договаряне“.
§ 2. В чл. 4, ал. 1 се създава изречение
второ: „Членовете на комисията се избират
след проведена публична процедура и не
могат да бъдат преизбирани веднага за още
един мандат.“
§ 3. В дял втори се създава глава седма „а“
с чл. 37а:
„ Г л а в а

с е д м а

„ а “

ЗЛОУПОТРЕБА С ПО-СИЛНА ПОЗИЦИЯ
ПРИ ДОГОВАРЯНЕ
Чл. 37а. (1) Забранява се всяко действие
или бездействие на предприятие с по-силна
позиция при договаряне, което е в противо
речие с добросъвестната търговска практика
и уврежда или може да увреди интересите
на по-слабата страна при договарянето и на
потребителите. Недобросъвестни са действия
или бездействи я, които н ямат обективно
икономическо основание, като необоснован
отказ да се доставят или закупят стоки или
услуги, налагане на необосновано тежки или
дискриминационни условия, или неоснова
телно прекратяване на търговски отношения.
(2) Наличието на по-силна позиция при
договаряне се определя с оглед характерис
тиките на структурата на съответния пазар и
конкретното правоотношение между засегна
тите предприятия, като се отчита степента на
зависимост между тях, характерът на дейността
им и разликата в нейния мащаб, вероятността
за намиране на алтернативен търговски парт
ньор, включително съществуването на алтер
нативни източници на снабдяване, канали за
разпространение и/или клиенти.“
§ 4. В наименованието на глава дванадесета
думата „глава“ се заменя с „глави“ и накрая
се добавя „и седма „а“.
§ 5. В чл. 94, ал. 1 след думите „глава
седма“ се добавя „или седма „а“.
§ 6. В чл. 98, ал. 1 в текста преди т. 1 след
думите „глава седма“ се добавя „или седма „а“.
§ 7. В чл. 100 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) За нарушение на забраната по чл. 37а,
ал. 1 комисията налага имуществена санкция
в размер до 10 на сто от реализирания от
предприятието оборот от продажбата на про
дукта, предмет на нарушението за предходната
година, но не по-малко от 10 000 лв. Когато
няма реализиран оборот, комисията налага
имуществена санкция в размер от 10 000 до
50 000 лв.“
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2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
4. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно
ал. 5 и 6.
5. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
навсякъде думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
6. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея
думите „ал. 5 и 6“ се заменят с „ал. 6 и 7“.
§ 8. В чл. 102, ал. 4 думите „ал. 4“ се за
менят с „ал. 5“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 9. В тримесечен срок от влизането в сила
на този закон Комисията за защита на кон
куренцията привежда в съответствие с него
Устройствения правилник на Комисията за
защита на конкуренцията и другите актове,
предвидени в закона.
§ 10. В Закона за храните (обн., ДВ, бр. 90
от 1999 г.; изм., бр. 102 от 2003 г., бр. 70 от
2004 г., бр. 87, 99 и 105 от 2005 г., бр. 30, 31,
34, 51, 55, 80 и 96 от 2006 г., бр. 31, 51 и 53 от
2007 г., бр. 36 и 69 от 2008 г., бр. 23, 41, 74, 82
и 93 от 2009 г., бр. 23, 25, 59, 80 и 98 от 2010 г.,
бр. 8 от 2011 г., бр. 54 и 77 от 2012 г., бр. 68
от 2013 г., бр. 26 от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.)
се правят следните допълнения:
1. Създава се нов чл. 19:
„Чл. 19. (1) Договорът за покупка на храни
за последваща продажба не може да:
1. съдържа забрана или ограничение за
страна по договора да предлага или закупува
стоки или услуги на или от трети лица;
2. съдържа забрана или ограничение за
страна по договора да предоставя същите или
по-добри търговски условия на трети лица;
3. предвижда санкции при предоставяне
на същите или по-добри търговски условия
на трети лица;
4. се изменя едностранно, освен ако това
е изрично предвидено в договора;
5. предвижда възнаграждения за услуги,
които не са реално предоставени;
6. предвижда прехвърляне на неоправдан
или непропорционален търговски риск към
една от страните;
7. предвижда срок за плащане, по-дълъг от
30 дни от датата на получаване на фактурата
за доставка или друга покана за плащане;
когато фактурата или поканата е получена
преди получаване на стоката, срокът започва
да тече от деня, следващ деня на получаване
на стоката, независимо че фактурата или
поканата за плащане е отпреди това;
8. съдържа забрана или ограничение за
страна по договора да прехвърля вземания
на трети лица.
(2) Уговорки в нарушение на ал. 1 са ни
щожни.“
2. Създава се глава шеста „б“ с чл. 37е – 37л:

ВЕСТНИК

„ Г л а в а

С Т Р. 5

ш е с т а

„ б “

НАЦИОНАЛЕН КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ
ЗА ПО-ДОБРО ФУ НК ЦИОНИРА НЕ Н А
ВЕРИГАТА НА ПРЕДЛАГАНЕ НА ХРАНИ.
ПОМИРИТЕЛНА КОМИСИЯ
Чл. 37е. (1) Към министъра на земеделието и
храните се създава Национален консултативен
съвет за по-добро функциониране на веригата
на предлагане на храни (Национален съвет).
(2) В състава на Националния съвет са
включени представители на Министерството
на земеделието и храните, Министерството
на икономиката, Изпълнителната агенция
за насърчаване на малките и средните пред
приятия, професионалните организации на
производителите на храни и браншовите
организации на търговците на храни.
(3) Председател на Националния съвет е
министърът на земеделието и храните.
(4) Националният съвет насърчава сключ
ването на споразумения между сдружения
на производители и търговци на храни, дава
становища, мнения и препоръки по пробле
ми, установени по веригата на предлагане на
храни и по проекти на нормативни актове,
включително по тяхното прилагане, и други.
(5) Националният съвет се свиква на засе
дание от председателя или по искане на една
трета от членовете на съвета, които предлагат
дневния ред на заседанието.
(6) Националният съвет може да се подпо
мага от комисии или работни групи.
(7) Членовете на Националния съвет не
получават възнаграждение за работата си в
него.
(8) Министърът на земеделието и храните
издава правилник за организацията и дей
ността на Националния съвет.
Чл. 37ж. (1) Към министъра на земеделието
и храните се създава помирителна комисия,
която съдейства за извънсъдебно разрешаване
на спорове между производители и търговци
на храни, включително и за спазването на
добрите практики и неприлагането на нело
ялни търговски практики.
(2) Помирителната комисия осъществява
дейността си по правилник, издаден от ми
нистъра на земеделието и храните.
(3) Производството пред помирителната
комисия е безплатно.
Чл. 37з. (1) Помирителната комисия се със
тои от председател, определен със заповед на
министъра на земеделието и храните, и чле
нове – лица, предложени от професионалните
организации на производителите на храни и
браншовите организации на търговците на
храни, представени в Националния съвет.
Списъкът с предложените членове се одобрява
от министъра на земеделието и храните.
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(2) За п редседат ел на пом и ри т ел ната
комисия се избира лице, което има висше
юридическо образование и юридически стаж
не по-малко от 10 години.
(3) Членовете на помирителната комисия
са специалисти в бранш, свързан с веригата
за предлагане на храни, и имат висше юри
дическо или икономическо образование.
(4) Помирителната комисия провежда по
мирително производство в тричленен състав,
състоящ се от председателя и двама членове,
които се избират от списъка по ал. 1 от всяка
от страните по спора.
(5) Помирителното производство може да
се проведе от председателя или само от един
член на помирителната комисия, в случай че
страните по спора са постигнали писмено
съгласие за това.
(6) Не може да участва в помирителното
производство член на комисията:
1. който е съпру г или се намира във
фактическо съжителство, или е роднина по
права, съребрена линия до четвърта степен
или по сватовство до трета степен с някоя от
страните по спора;
2. който е бил представител или пълно
мощник на страна по спора;
3. който е бил в трудово или гражданско
правоотношение с някоя от страните по спора
през последните три години;
4. за който съществуват други обстоятел
ства, пораждащи основателно съмнение в
неговата безпристрастност.
(7) Председателят или член на комисията
е длъжен да си направи отвод, ако е налице
обстоятелство по ал. 6.
(8) Председателят и членовете на комиси
ята подписват декларация, че не са налице
обстоятелствата по ал. 6 за всяка процедура,
в която участват, и я предоставят на страните
по спора.
(9) Всяка от страните по спора има право
да поиска отстраняване на председателя или
член на комисията, ако е налице обстоятел
ство по ал. 6.
(10) Председателят и членовете на коми
сията нямат право да разгласяват сведения,
които са им станали известни във връзка с
изпълнението на задълженията им.
Чл. 37и. (1) Помирителното производство
се образува въз основа на писмено възраже
ние от производител или търговец на храни
по смисъла на този закон.
(2) Във възражението се посочват факти
те и обстоятелствата по спора, конкретните
искания, както и избраният член на поми
рителната комисия от списъка по чл. 37з,
ал. 1. Към възражението се прилагат всички
документи, необходими за изясняване пред
мета на спора.
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(3) Не се разглеждат анонимни възражения,
възражения по спор, за който има приключило
помирително производство на помирителната
комисия или спорът е отнесен за решаване
пред съдебен орган.
(4) Приключило помирително производ
ство може да се преразгледа, ако се отнася
до нови факти и обстоятелства и спорът не
е отнесен за решаване от съдебен орган или
е във връзка с изпълнението на постигнато
споразумение между страните по спора.
(5) Ако възражението е непълно или неясно
или липсват достатъчно документи, помири
телната комисия оставя възражението без
движение, информира подателя и определя
14-дневен срок за отстраняване на недостатъка.
(6) Възражението се изпраща на засегна
тите лица, които в 14-дневен срок представят
становища и доказателства.
(7) В едномесечен срок от образуване на
помирителното производство председателят
на комисията определя ден, час и място за
провеждане на заседанието и изпраща покана
за участие до страните по спора.
Чл. 37к. (1) Помирителната комисия раз
глежда спора в открито заседание, като при
необходимост може да поиска от страните
допълнителни документи, информация или
доказателства.
(2) За изясняване на спора помирителната
комисия може да назначи вещо лице.
Чл. 37л. (1) Помирителното производство
завършва със сключване на писмено спора
зумение между страните. Споразумението се
изготвя от комисията в тримесечен срок от
образуването на помирителното производство
и се предоставя на страните по спора.
(2) Страните по спора сключват споразуме
нието в 10-дневен срок от предоставянето му.
(3) В случай че в срока по ал. 1 помири
телната комисия не е представила писмено
споразумение или споразумението не е при
ето от страните по спора, производството се
прекратява.“
§ 11. В 6-месечен срок от влизането в
сила на този закон договорите за продажба
на храни, сключени до влизането му в сила,
се привеждат в съответствие със Закона за
храните.
§ 12. Националният консултативен съвет
за по-добро функциониране на веригата на
предлагане на храни и помирителната комисия
към министъра на земеделието и храните се
създават в тримесечен срок от влизането в
сила на този закон.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 9 юли 2015 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4649
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УКАЗ № 138
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 Зако
на за подземните богатства, приет от ХLIІI
Народно събрание на 9 юли 2015 г.
Издаден в София на 21 юли 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
подземните богатства (обн., ДВ, бр. 23 от
1999 г.; изм., бр. 28 от 2000 г., бр. 108 от 2001 г.,
бр. 47 от 2002 г., бр. 86 от 2003 г., бр. 28 и 94
от 2005 г., бр. 30, 36 и 37 от 2006 г., бр. 55 от
2007 г., бр. 70 от 2008 г., бр. 19 и 82 от 2009 г.,
бр. 46, 61 и 100 от 2010 г., бр. 19 от 2011 г.,
бр. 14 и 45 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 98
от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 1, т. 3 думите „добива и
първичната преработка“ се заменят с „доби
ва, първичната преработка и складирането“.
§ 2. Член 22а се изменя така:
„Чл. 22а. (1) Управлението на минните
отпадъци се осъществява въз основа на одоб
рен от министъра на енергетиката план за
управление на минните отпадъци, включващ
необходимите мерк и за предотвратяване,
намаляване или ограничаване на отрицател
ното им въздействие върху компонентите на
околната среда, безопасността на хората и
човешкото здраве.
(2) Мерките по ал. 1 се основават на найдобрите налични техники, като се вземат
предвид техническите характеристики на съо
ръжението за минни отпадъци, географското
му местоположение и местните условия на
околната среда.
(3) Планът за управление на минните
отпадъци се изготвя съобразно принципа за
устойчиво развитие.
(4) Планът за управление на минните от
падъци има за цел:
1. предотвратяване или намаляване об
разуването на минни отпадъци и на тяхната
вредност при отчитане на:
a) управлението на минните отпадъци
при проектирането и избора на технология
за добив и първична преработка на подземни
богатства;
б) промените, които минните отпадъци
могат да претърпят при увеличаване на тяхна
та повърхнина и излагането им на условията
над земята;
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в) връщането на минните отпадъци обрат
но в отработените пространства, доколкото
това е технически възможно, икономически
изгодно и благоприятно за околната среда
с ъ о бра зно нормат и вн и т е и зиск ва н и я з а
опазването є;
г) връщането обратно на горния почвен
слой след закриване на съоръжението за мин
ни отпадъци или ако това не е практически
възможно – повторното използване на горния
почвен слой на друго място;
д) използването на вещества с по-ниска
степен на опасност при първичната прера
ботка на подземните богатства при спазване
изискването на чл. 87, ал. 2, т. 4;
2. оползотворяване на минните отпадъци
чрез рециклиране, повторно използване или из
ползване за специфични цели, доколкото това
е благоприятно за околната среда съобразно
нормативните изисквания за опазването є;
3. гарантиране на безопасното депониране
на минните отпадъци чрез предвиждане в
проектите по чл. 82 и изпълнение на дейности
и мероприятия за изграждане, експлоатация
и закриване на съоръжения за минни отпа
дъци в съответствие с плана за управление
на минните отпадъци:
a) които обезпечават минимален и ако е
възможно – впоследствие никакъв монито
ринг, контрол и управление на вече закритото
съоръжение за минни отпадъци;
б) изпълнението на които води до предот
вратяване или минимизиране на дългосрочни
отрицателни въздействия върху околната среда
и човешкото здраве;
в) изпълнението на които гарантира дълго
срочна геотехническа стабилност на надзем
ните съоръжения за минни отпадъци.
(5) Минните отпадъци престават да бъдат
такива, след като са преминали през процес
на оползотворяване, за което е необходимо
да отговарят на следните условия:
1. за използването им за специфични цели
е налична възприета практика;
2. за тях има пазар или търсене;
3. отговарят на техническите изисквания
за специфичните цели и са в съответствие с
нормативните изисквания и стандарти, при
ложими за тях;
4. употребата им няма да доведе до отри
цателно въздействие върху околната среда
или човешкото здраве.“
§ 3. В чл. 22б се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 след думите „се
класифицират“ се добавя „по ред, определен
с наредбата по чл. 22к, съгласно кодовете в
приложение № 1 към Наредба № 2 от 23 юли
2014 г. за класификация на отпадъците (ДВ,
бр. 66 от 2014 г.)“ и думите „среда и“ се за
менят със „среда и/или“.

С Т Р.

8

ДЪРЖАВЕН

2. В ал. 2 думите „депа, наричани“ се за
менят с „в“, а думите „среда и“ се заменят
със „среда и/или“.
3. В ал. 4:
a) точка 1 се изменя така:
„1. съоръжения „категория „А“ са съоръ
жения за минни отпадъци, които в резултат
на непредвидени обстоятелства или лошо уп
равление могат да станат причина за голяма
авария, или такива, в които са депонирани
опасни отпадъци по ал. 1, т. 3 над определения
праг, или които съдържат опасни вещества
или смеси по смисъла на Закона за защита от
вредното въздействие на химичните вещества
и смеси извън допустимите норми;“
б) в т. 2 думите „категория Б“ – всички“
се заменят с „категория „Б“ са всички“.
4. В ал. 5 след думите „Категорията на
съоръжението“ се добавя „за минни отпадъ
ци“, думата „посредством“ се заменя с „чрез“,
думите „както и“ се заличават и накрая се
добавя „на неговия настоящ и бъдещ размер
и на местоположението му“.
5. Създават се нови ал. 7 и 8:
„(7) При връщане на минните отпадъци в
отработените пространства с рекултивационни
и конструкционни цели, независимо дали са
генерирани от открит или подземен добив, се
предприемат подходящи мерки за:
1. осигуряване на стабилност на минните
отпадъци в съответствие с изискванията на
чл. 22и, ал. 1;
2. предотвратяване на замърсяването на
почвата и на повърхностните и подземни
води в съответствие с наредбата по чл. 22к;
3. гарантиране на мониторинг на минните
отпадъци и на отработените пространства
в съответствие с изискванията на чл. 22л,
ал. 3 и 4.
(8) Когато за запълването на отработените
пространства се използват други отпадъци
освен минните отпадъци, се прилагат Законът
за опазване на околната среда, Законът за
управление на отпадъците и подзаконовите
нормативни актове за тяхното прилагане.“
§ 4. В чл. 22в се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „по чл. 22а, ал. 2“ се
заличават, а думите „утвърден от министъра
на енергетиката или от оправомощено от него
длъжностно лице“ се заменят с „одобрен“.
2. Алинеи 4, 5 и 6 се изменят така:
„(4) Лицата по ал. 1, а в случай на възлагане
чрез договор, и тези по ал. 3 са оператори на
съоръжения за минни отпадъци.
(5) С оглед удостоверяване изпълнението
на условията на разрешителното и на плана
за управление на минните отпадъци, предос
тавяне на обобщена информация за минните
отпадъци и докладване състоянието на съо
ръжението за минни отпадъци операторите
предоставят ежегодно до 31 март на министъ
ра на енергетиката отчет, изготвен съгласно
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изискванията на наредбата по чл. 22к, в който
задължително се включват резултатите и из
водите от провеждания собствен мониторинг.
(6) След закриването, рекултивацията на
засегнатите земи и последващия мониторинг
на съоръженията за минни отпадъци минните
отпадъци се предават на областния управител
на областта, на чиято територия се намират.“
§ 5. В чл. 22г се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 1:
„(1) Всяка дейност, пораждаща минни от
падъци, се осъществява само с одобрен план
за управление на минните отпадъци.“
2. Досегашната ал. 1 става ал. 2 и в нея
думите „от министъра на енергетиката или
от оправомощено от него длъжностно лице“
се заличават и накрая се добавя „на минните
отпадъци“.
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
думата „всички“ се заличава, думата „утвър
ден“ се заменя с „одобрен“, а след думата
„управление“ се добавя „на минните отпадъци“.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се из
меня така:
„(4) Когато инвестиционното предложение
за дейности, пораждащи минни отпадъци,
подлежи на процедура по реда на глава шеста
от Закона за опазване на околната среда, в
инвестиционното предложение задължително
се включва предложението за управление на
минните отпадъци.“
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се из
меня така:
„(5) Планът за управление на минните
отпадъци се изготвя от оператора съгласно
изискванията на наредбата по чл. 22к и съ
държа най-малко:
1. мотивирано предложение за категория
на съоръжението по чл. 22б, ал. 4, както и:
а) за съоръжение от категория „А“ – раз
работена политика за предотвратяване на
големи аварии, система за управление на
безопасността и вътрешен авариен план;
б) за съоръжение от категория „Б“ – доклад
за оценка на риска с мотиви, че съоръжението
не трябва да бъде определяно като категория
„А“, както и идентифициране на възможните
опасности от авария;
2. характеристика и прогнозно количество
на минните отпадъци, които ще се образуват
по време на проучването, добива, първичната
преработка и складирането на подземните
богатства;
3. описание на дейност та, пора ж даща
минните отпадъци, както и всяка последваща
преработка, на която те се подлагат;
4. описание на възможните рискове за
околната среда и човешкото здраве, както и
превантивните мерки за минимизиране на
въздействието върху околната среда по време
на функционирането и след закриването на
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съоръжението за минни отпадъци, включител
но за изпълнение на изискванията на чл. 22и,
ал. 1, т. 1 – 4, 6 и 7;
5. процедури за контрол и мониторинг в
изпълнение на чл. 22б, ал. 7 и 8 и на при
ложимите изисквания на чл. 22и, ал. 1, т. 5;
6. план за закриване на съоръжението, пред
виждащ рекултивация на земята, засегната от
съоръжението, процедури след закриването и
мониторинга в съответствие с чл. 22л;
7. мерки за предотвратяване влошаването
на състоянието на водите в съответствие с
чл. 118 от Закона за водите и за предотвра
тяване и минимизиране на замърсяването на
въздуха и почвата съгласно изискванията на
наредбата по чл. 22к;
8. информация и описание как избраните
технологии за добив и първична преработка
на подземни богатства ще постигнат целите
по чл. 22а, ал. 4, т. 1.“
6. Създават се ал. 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12:
„(6) В плана за управление на минните
отпадъци за хвостохранилища с наличие на
цианид операторът предлага мерки за нама
ляване концентрацията на слабокиселинния
разложим цианид, използвайки най-добрите
налични техники, до възможно най-ниското
равнище, но не по-високо от 10 mg/kg. За
хвостохранилища, въведени в експлоатация
към 1 май 2008 г., концентрацията се нама
лява поетапно, като не надвишава 50 mg/kg
от 1 май 2008 г., 25 mg/kg от 1 май 2013 г. и
10 mg/kg от 1 май 2018 г. По искане на ми
нистъра на енергетиката операторът представя
доклад за оценка на риска, съобразен със спе
цифичните условия на миннодобивния обект,
чрез който доказва, че посочените граници
на концентрация не е необходимо да бъдат
понижавани повече.
(7) Заедно с плана за управление на мин
ните отпадъци операторът предоставя на
министъра на енергетиката и:
1. влязло в сила решение по ОВОС, издадено
по реда на глава шеста от Закона за опазване
на околната среда, или решение, с което е
преценено да не се извършва ОВОС, които
съдържат и мотиви, че управлението на мин
ните отпадъци не противоречи на плановете
и програмите за управлението на отпадъците
по Закона за управление на отпадъците;
2. документи, удостоверяващи квалифи
кацията, познанията и техническите въз
можности за извършване на дейностите по
управлението, които стават неразделна част
от плана за управление на минните отпадъци
след одобрението му;
3. програма за обучение на персонала, която
става неразделна част от плана за управление
на минните отпадъци след одобрението му
и чието изпълнение се отчита едновременно
с изпълнението на плана в съответствие с
чл. 22в, ал. 5;
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4. договор по чл. 22в, ал. 3.
(8) Когато съоръжението е от категория
„Б“, документите по ал. 5 и 7 се разглеждат
от министъра на енергетиката или от оправо
мощено от него длъжностно лице в 30-дневен
срок и ако има пропуски или информацията
е недостатъчна, на кандидата се дава срок
за отстраняването им или документите се
връщат за отстраняване на нередовностите
със задължителни указания.
(9) В срок до два месеца след отстраняване
на пропуските по ал. 8 или от повторното вна
сяне на документите по ал. 5 и 7 министърът
на енергетиката или оправомощено от него
длъжностно лице одобрява или мотивирано
отказва да одобри плана за управление на
минните отпадъци.
(10) Министърът на енергетиката или опра
вомощено от него длъжностно лице одобрява
представения план за управление на минни
отпадъци, когато:
1. операторът е изпълнил изискванията
по ал. 5 и 7;
2. управлението на минните отпадъци не
противоречи на плановете и програмите за
управлението на отпадъците по Закона за
управление на отпадъците, удостоверено с
документа по ал. 7, т. 1, издаден от съответния
компетентен орган.
(11) Планът за управление на минните
отпадъци се преразглежда на всеки 5 години
или когато:
1. са настъпили съществени промени в
експлоатацията на съоръжението за минни
отпадъци, засягащи неговата конструкция,
в качествения състав или в количеството на
минните отпадъци;
2. е постъпило предложение от оператора за
изменение и допълнение на одобрения план;
3. резултатите от проверките на министъра
на енергетиката или на оправомощено от него
длъжностно лице във връзка с изпълнението
на одобрения план налагат това;
4. резултатите от мониторинга налагат това;
5. са настъпили съществени изменения в
най-добрите налични техники.
(12) Редът за разработване и за прераз
глеждане на плана за управление на минните
отпадъци се определя с наредбата по чл. 22к.“
§ 6. Член 22д се изменя така:
„Чл. 22д. (1) Когато съоръжението е от
категория „А“, операторът подава заявление
по образец до министъра на енергетиката
за издаване на разрешително за управление
на минни отпадъци, съхранявани в съоръ
жение от категория „А“. Към заявлението
се прилагат:
1. документи, удостоверяващи самоличност
та на кандидата – за физически лица;
2. документ, удостоверяващ, че кандидатът
има права за търсене и проучване или за про
учване, или за добив на подземни богатства,
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или е упълномощен от лице, притежаващо
такива права;
3. предложение за местоположение на съ
оръжението и други алтернативни варианти
за местоположение, отразени на план с на
несени подземни и надземни комуникации,
водни обекти, санитарно-охранителни зони,
сгради и други;
4. инженерно-геоложки, хидрогеоложки,
хидроложки, хидрохимични, сеизмични и
морфоложки данни за района, в който ще
бъде разположено съоръжението;
5. план за управление на минните отпадъци,
изготвен съобразно изискванията по чл. 22г;
6. мерки за предотвратяване на големи ава
рии и авариен план;
7. предложение за финансово обезпечение
по чл. 22з;
8. доказателства, че кандидатът притежава
необходимите за дейността квалификация,
познания и технически възможности;
9. мотивирано предложение за срока на раз
решителното съгласно чл. 22е, ал. 1;
10. декларация относно данните, които спо
ред оператора представляват търговска тайна
и не трябва да са част от публичния регистър
по чл. 22е, ал. 6.
(2) Заявлението и документите по ал. 1 се
разглеждат в 30-дневен срок и ако има про
пуски или информацията е недостатъчна, на
кандидата се дава срок за отстраняването им
или се връщат за отстраняване на нередовно
стите със задължителни указания.
(3) След отстраняване на пропуските и/или
допълване на предоставената информация и
не по-късно от два месеца след провеждане
на процедурата по чл. 22ж министърът на
енергетиката одобрява плана за управление
на минните отпадъци по ал. 1, т. 5 и издава
разрешително или отказва мотивирано да
одобри плана за у правление на минните
отпадъци и да издаде разрешително.
(4) Министърът на енергетиката или оп
равомощено от него длъжностно лице издава
разрешително за управление на минни отпа
дъци, когато:
1. операторът е изпълнил изискванията
по ал. 1;
2. управлението на минните отпадъци
не противоречи на плановете и програмите
за управление на отпадъците по Закона за
управление на отпадъците, удостоверено с
документа по чл. 22г, ал. 7, т. 1, издаден от
съответния компетентен орган;
3. планът за управление на минните отпа
дъци идентифицира опасностите от големи
аварии и те ще бъдат взети предвид при про
ектирането, изграждането, експлоатацията и
поддръжката, закриването и последващия мо
ниторинг на съоръжението за минни отпадъци
с оглед предотвратяване на такива аварии и
ограничаване на отрицателното въздействие
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за човешкото здраве и/или околната среда,
включително трансграничните въздействия.“
§ 7. Член 22е се изменя така:
„Чл. 22е. (1) Срокът на разрешителното
по чл. 22д, ал. 3 се определя от министъра
на енергетиката по мотивирано предложе
ние на оператора на съоръжението за минни
отпадъци.
(2) Разрешителното се преразглежда на
всеки 5 години или когато:
1. са настъпили съществени промени в
експлоатацията на съоръжението за минни
отпадъци, засягащи неговата конструкция,
в качествения състав или в количеството на
минните отпадъци;
2. е постъпило предложение от оператора за
изменение и допълнение на одобрения план;
3. резултатите от проверките на министъра
на енергетиката или на оправомощено от него
длъжностно лице във връзка с изпълнението
на одобрения план налагат това;
4. резултатите от мониторинга налагат това;
5. са настъпили съществени изменения в
най-добрите налични техники.
(3) При преразглеждане на разрешителното
министърът на енергетиката или оправомо
щено от него длъжностно лице преценява
необходимостта от изменение на условията в
разрешителното или от актуализирането им.
(4) Издаденото разрешително, както и
неговите изменени я се оповестяват чрез
п ублик у ване на ин тернет ст раницата на
Министерството на енергетиката в 14-дневен
срок от датата на издаването, а в случаите
на трансгранични въздействия се изпращат и
на държавите – членки на Европейския съюз,
засегнати от дейността на съоръжението за
минни отпадъци. В същия срок писмено се
уведомява и заявителят.
(5) Заинтересованите лица могат да обжал
ват издаденото разрешително или неговите
изменения по реда на Административнопро
цесуалния кодекс в 14-дневен срок от оповес
тяването му по ал. 4.
(6) Министърът на енергетиката поддър
жа публичен регистър на операторите и на
издадените по чл. 22д, ал. 3 разрешителни.“
§ 8. Член 22ж се изменя така:
„Чл. 22ж. (1) Не по-късно от 10 дни след
отстраняване на нередовностите или допълва
не на предоставената информация по чл. 22д,
ал. 1 министърът на енергетиката уведомява
обществеността, като публикува на интернет
страницата на Министерството на енергети
ката информация:
1. за заявлението за издаване на разре
шително;
2. че решението, засягащо дадено заявле
ние за издаване на разрешително, подлежи
на консултация между засегнатите държа
ви – членки на Европейския съюз – в случай
на възможни трансгранични ефекти;
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3. за компетентния орган, който е отго
ворен за вземането на решението, имената,
длъжността и начин за връзка с лицата, от
които може да се получи информация, свър
зана с постъпилото заявление за издаване
на разрешително, имената, длъжността и
начин за връзка с лицата, на които може да
се представят становища, коментари и въ
проси, както и график за представянето им;
4. за възможните решения;
5. за основанията за преразглеждане – в
случай на преразглеждане на дадено разре
шително или на условията по него;
6. за сроковете и местата, както и сред
ствата за предоставяне на допълнителна
информация в хода на процедурата;
7. за условията за участие на засегнатата
общественост в процедурата по издаване на
разрешителното.
(2) Публикуваната информация по ал. 1 не
трябва да съдържа лични данни и/или данни,
които операторът е посочил, че представляват
негова търговска тайна.
(3) Сроковете по ал. 1, т. 6 трябва да са
достатъчни, но не по-кратки от 30 дни и не
по-дълги от 90 дни, за да може засегнатата
общественост да се запознае с всяка инфор
мация, станала налична след уведомяването
по ал. 1, която е от значение за издаване на
разрешителното, включително постъпилите
становища, коментари и въпроси по ал. 1,
т. 3 и резултатите от консултациите по ал. 4.
(4) При вероятност съоръжението за минни
отпадъци от категория „А“, за което е откри
та процедура за издаване на разрешително,
да причини съществено въздействие върху
околната среда, включително такова, което
създава риск за човешкото здраве в друга
д ържава – ч ленка на Европейск и я съюз,
министърът на енергетиката препраща ин
формацията по ал. 1 в 10-дневен срок след
отстраняване на нередовностите или допълва
не на предоставената информация по чл. 22д,
ал. 1 и провежда консултации със засегнатата
държава членка. Информацията по ал. 1 се
предоставя на държава – членка на Европей
ския съюз, за провеждане на консултации и
при постъпило искане от нейна страна.
(5) Становищата, коментарите и въпросите
по ал. 1, т. 3, както и резултатите от консулта
циите по ал. 4 се вземат предвид при издаване
на разрешителното или неговото изменение.“
§ 9. В чл. 22з се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Финансовото обезпечение по ал. 1
трябва да покрива пълния размер на сред
ствата, необходими за:
1. изпълнение на задълженията на операто
ра по разрешителното и плана за управление
на минните отпадъци, включително за рекул
тивация на засегнатите земи и за времето
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след закриването на съоръжението, които към
момента на предоставяне на обезпечението
не са изпълнени;
2. изпълнение на мерките по вътрешния
авариен план в случай на настъпване на
авария на съоръжението за минни отпадъци.
(3) Размерът на обезпечението се определя
съгласно наредбата по чл. 22к според веро
ятното въздействие на съоръжението върху
околната среда, характеристиката на минните
отпадъци и бъдещото ползване на рекулти
вираната земя. Размерът на обезпечението
трябва да е достатъчен, за да покрие разходите
по необходимите възстановителни работи, в
случай че се наложи те да бъдат възложени
от министъра на енергетиката на трето лице.“
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Размерът на финансовото обезпечение
се коригира периодично съобразно дейностите
по плана за управление на минните отпадъци,
които остава да бъдат изпълнени от оператора,
като промяната се извършва след приемане на
изпълнените дейности, предвидени в плана,
при условия и по ред, определени с наредбата
по чл. 22к.“
3. В ал. 7 накрая се добавя „от трети лица“.
§ 10. Член 22и се изменя така:
„Чл. 22и. (1) При изграждане на ново или
при изменение на съществуващо съоръжение
за минни отпадъци операторът е длъжен да
осигури:
1. разполагане на съоръжението за минни
отпадъци на подходящо място съобразно изис
кванията на действащото законодателство за
опазване на човешкото здраве, околната среда
и културните ценности, както и в съответствие
с геоложките, хидроложките, хидрогеоложки
те, сеизмичните и геотехническите фактори;
2. проектиране на съоръжението за минни
отпадъци, така че да отговаря в краткосрочен
и в дългосрочен план на условията за предот
вратяване на замърсяването на почвата, въз
духа, както и на подземните и повърхностните
води, като се вземат предвид изискванията на
Закона за водите и подзаконовите актове по
прилагането му, и за гарантиране ефективното
събиране на замърсената вода и инфилтрат;
3. намаляване на ерозията, причинена от
водата и вятъра, доколкото това е технически
възможно и икономически оправдано – когато
това се изисква от разрешителното;
4. подходящо конструиране, управление
и поддържане на съоръжението за минни
отпадъци за гарантиране на физическата му
стабилност и предотвратяване в краткосрочен
и в дългосрочен план замърсяването на почва
та, въздуха или повърхностните и подземните
води, както и за минимизиране, доколкото
е възможно, на увреждането на ландшафта;
5. подходящи планове и организация за
редовен мониторинг и инспектиране на съо
ръжението за минни отпадъци от компетентни
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лица и за предприемане на действия в случай
на признаци за нестабилност на съоръжението
или замърсяване на водите или почвата;
6. необходимата организация за последваща
рекултивация на земята, засегната от съоръ
жение за минни отпадъци, и закриването на
това съоръжение;
7. необходимата организация за изпълнение
на задълженията по чл. 22л, ал. 3 – 5.
(2) Рекултивацията на земята, засегната
от съоръжението за минни отпадъци, обхва
ща комплекс от инженерни, мелиоративни,
селскостопански, горскостопански и други
дейности, изпълнението на които води до
възстановяване на нарушените терени до
задоволително състояние, по-специално по
отношение на качеството на почвата, дивите
растения и животни, естествените местооби
тания, пресноводните системи, ландшафта и
за подходящите полезни ползвания.
(3) За резул тат и т е о т мон и т ори н га и
инспектирането по ал. 1, т. 5 се съставят
протоколи. Протоколите се съхраняват от
оператора, който ежегодно представя копия
от тях на министъра на енергетиката, а по
искане – и на други контролни органи. В
случай на смяна на оператора протоколите
се предават на отговорното за съоръжението
за минни отпадъци лице.“
§ 11. Член 22к се изменя така:
„Чл. 22к. С наредба на Министерския съвет
се определят:
1. специфичните изисквания за управление
на минните отпадъци, строителството, експло
атацията и закриването на съоръженията за
минни отпадъци, техният технически надзор
и мониторинг;
2. условията и редът за характеристика и
класификация на минните отпадъци;
3. условията и редът за категоризиране на
съоръженията за минни отпадъци;
4. изискванията за разработване и редът
за преразглеждане на плана за управление на
минните отпадъци, както и редът за прераз
глеждане на разрешителното за съоръжение
за минни отпадъци от категория „А“;
5. критериите за определяне размера на
финансовото обезпечение по чл. 22з, условията
и редът за неговото представяне, както и за
коригиране на размера му;
6. редът за извършване на инспекции на
съоръженията за минни отпадъци;
7. изискванията към отчета по чл. 22в, ал. 5;
8. условията и редът за закриване на съо
ръженията за минни отпадъци.“
§ 12. В част първа, глава осма се създават
чл. 22л и 22м:
„Чл. 22л. (1) Процедура по закриване на
съоръжение за минни отпадъци може да
започне:
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1. след изпълнение на съгласуван цялостен
работен проект по чл. 83 в частта му относно
изграждане и експлоатация на съоръжението
за минни отпадъци;
2. по искане на оператора съгласувано с
министъра на енергетиката;
3. с мотивирана заповед на министъра на
енергетиката.
(2) Съоръжение за минни отпадъци може да
бъде смятано за окончателно закрито, когато:
1. операторът писмено е уведомил ми
нист ъра на енергетиката, че е изпълнил
задълженията си, предвидени в цялостния
работен проект по чл. 83 в частта му относно
изграждането, експлоатацията и закриването
на съоръжението за минни отпадъци, и задъл
женията си по действащото законодателство
в областта по опазване на околната среда, на
земеделските земи и горите и на културните
ценности, и
2. министърът на енергетиката в триме
сечен срок от уведомлението по т. 1 е извър
шил окончателна проверка на място по ред,
определен в наредбата по чл. 22к, оценил е
всички доклади, представени от оператора,
констатирал е на място и/или по предоста
вени от оператора или от друг контролен
орган по чл. 90 документи, че земята, засег
ната от съоръжението за минни отпадъци, е
била рекултивирана съгласно чл. 22и, ал. 2,
и е съобщил на оператора одобрението си за
закриването.
(3) След закриване на съоръжението за
минни отпадъци операторът е отговорен за
неговата поддръжка, мониторинг и контрол,
както и за прилагането на мерки в случай на
авария за срок, определен от министъра на
енергетиката. Срокът се определя по пред
ложение на министъра на околната среда и
водите съобразно актуалния доклад за оценка
на риска, като се вземат предвид естеството и
продължителността на опасността за човеш
кото здраве и/или за околната среда.
(4) След закриване на съоръжението за
минни отпадъци в рамк ите на срока по
ал. 3 операторът е длъжен да контролира
физическата и химическата стабилност на
съоръжението и да извършва всички други
необходими дейности за минимизиране на
всяко възможно отрицателно въздействие
върху околната среда и по-специално върху
състоянието на повърхностните и подземни
те води съгласно изискванията на Закона за
водите, като:
1. извършва мониторинг на съоръжението,
осъществяван чрез изградена и поддържана в
изправност контролно-измервателна система;
2. поддържа в изправност съществуващите
водоотливни, дренажни, защитни и други
необходими съоръжения и осигурява проводи
мостта на наличните преливни и отвеждащи
канали.
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(5) Разпоредбите на чл. 22м, ал. 1 – 4 се
прилагат и за времето след закриване на съ
оръжението за минни отпадъци.
(6) В случай че бъде издадено разреше
ние за проу чване или бъде предоставена
концесия за добив на подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 7 за площ, включваща изцяло
или част от закрито съоръжение за минни
отпадъци, операторът се освобож дава от
задълженията си по ал. 1 – 5, както и по
чл. 22м, като изпълнението им се поема от
титуляря на разрешението за проучване или
от концесионера.
Чл. 22м. (1) В случай на голяма авария
операторът незабавно предоставя на ми
нистъра на енергетиката и на министъра на
околната среда и водите цялата информация,
необходима да се прецени и максимално да се
ограничи настъпилото или вероятното отри
цателно въздействие върху околната среда и
да се минимизират отрицателните последици
за човешкото здраве.
(2) В случай на авария, засягаща съоръ
жение от категория „А“, за която е вероятно
да причини трансграничен ефект, министъ
рът на енергетиката незабавно предоставя
на местната общественост и на засегнатата
държава – членка на Европейския съюз, ин
формацията по ал. 1.
(3) Операторът е длъжен да уведомява
министъра на енергетиката и министъра на
околната среда и водите незабавно, както и
писмено не по-късно от 48 часа за:
1. всяко събитие, което е вероятно да
засегне стабилността на съоръжението за
минни отпадъци;
2. всяко въздействие върху околната сре
да, констатирано в рамките на процедурите
за контрол и мониторинг на съоръжението
за минни отпадъци; всяка година до 15 май
министърът на околната среда и водите пре
доставя на министъра на енергетиката списък
на събитията, съобщени в периода от 1 май на
предходната година до 30 април на текущата
година, за които е констатирано въздействие
върху околната среда и човешкото здраве,
както и на дадените предписания.
(4) В случаите по ал. 1, когато е приложимо,
операторът на съоръжение от категория „А“
привежда в действие вътрешен авариен план
и изпълнява други инструкции от съответния
компетентен орган по отношение на мерките,
които трябва да бъдат предприети, и поема
разходите за тяхното изпълнение.
(5) Министърът на енергетиката съставя,
публикува и поддържа на интернет страни
цата на министерството актуален списък на
закритите съоръжения за минни отпадъци,
включително на изоставените, които причиня
ват сериозни отрицателни въздействия върху
околната среда или за които има вероятност
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в средносрочен или в краткосрочен план да
станат сериозна заплаха за човешкото здраве
или за околната среда.
(6) Министърът на енергетиката съставя
и публикува на страницата на министер
ството актуален списък на всички събития,
засягащи стабилността на съоръженията за
минни отпадъци и оказали въздействие върху
околната среда.“
§ 13. В чл. 44, ал. 3 след думите „по чл. 43,
ал. 3“ се добавя „и минималните изисквания
за технически и финансови възможности на
кандидатите“.
§ 14. В чл. 45 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) При предоставяне на концесия за
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 в
континенталния шелф и в изключителната
икономическа зона на Република България в
Черно море с решението по ал. 3 се определят
и минималните изисквания за технически и
финансови възможности на кандидатите.“
2. Досегашните ал. 4, 5 и 6 стават съот
ветно ал. 5, 6 и 7.
§ 15. В чл. 46, ал. 2 се създава т. 8:
„8. доказателства за наличие на изискваните
технически и финансови възможности – при
предоставяне на разрешение за търсене и
проучване или за проучване или на концесия
за подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 в
континенталния шелф и в изключителната
икономическа зона на Република България
в Черно море.“
§ 16. В чл. 53, ал. 5 се създава изречение
второ: „В случай че в срока по изречение първо
не бъде сключен договор, разрешението губи
правно действие, освен ако несключването на
договора се дължи на обективни причини.“
§ 17. В чл. 54 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 6 се отменя.
2. В ал. 4 думите „от подаване на заявле
нието по ал. 1“ се заменят с „от откриване
на производството“.
§ 18. Създава се чл. 54а:
„Чл. 54а. Министърът на енергетиката може
със заповед да прекрати производство по
предоставяне на концесия по писмено искане
на титуляря на удостоверение за търговско
откритие. В тези случаи на титуляря на удос
товерение за търговско откритие не се дължи
обезщетение за направените от него разходи.“
§ 19. Член 55 се изменя така:
„Чл. 55. (1) В срок до 6 месеца от влиза
нето в сила на решението по чл. 54, ал. 6 се
провеждат преговори и се сключва договор
за концесия.
(2) В случай че в срока по ал. 1 не бъде
сключен договор, решението за предоставя
не на концесия губи правно действие, освен
ако несключването на договора се дължи на
обективни причини.“
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§ 20. В чл. 56, ал. 1 се създава т. 6:
„6. кандидатът не притежава технически
и финансови възможности за извършване на
дейността – при предявено искане за права
за подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 в
континенталния шелф и в изключителната
икономическа зона на Република България
в Черно море.“
§ 21. В чл. 69, ал. 1, т. 2 думите „безопас
ността и здравето на населението“ се заменят
с „безопасността на населението и човешкото
здраве“.
§ 22. Създава се чл. 77а:
„Чл. 77а. Изискванията за предотвратяване
на аварии при търсене, проучване и добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 в
континенталния шелф и в изключителната
икономическа зона на Република България
в Черно море се определят с наредба на Ми
нистерския съвет.“
§ 23. Член 90 се изменя така:
„Чл. 90. (1) Министърът на енергетиката
осъществява цялостен контрол:
1. по опазване на земните недра чрез раци
онално използване на подземните богатства;
2. върху съдържанието и изпълнението на
цялостните и годишните работни проекти
за търсене, проучване, добив и първична
преработка на подземните богатства, на раз
решителните и плановете за управление на
минните отпадъци и на проектите за консер
вация, ликвидация и рекултивация;
3. по изпълнението на договорите за тър
сене и проучване или за проучване или на
концесионните договори;
4. по извършването на търсене, проучване
или добив на подземни богатства:
а) без издадено разрешение или предоста
вена концесия;
б) с разрешение или с концесия, чието
действие е спряно по реда на чл. 68 или на
сключения договор.
(2) Министърът на околната среда и во
дите осъществява контрол върху дейностите
по предоставените разрешения за търсене и
проучване и за проучване и по предоставените
концесии за добив и върху действащи и закрити
съоръжения за минни отпадъци, включително
на изоставените във връзка с изпълнението
на условията на решенията, разрешителните
и становищата, издадени при условията и по
реда на законодателството за опазване на
околната среда. Контролът се извършва във
вид и в обем, предвидени в глава девета от
Закона за опазване на околната среда и в
съответните разпоредби на Закона за защи
тените територии, Закона за биологичното
разнообразие, Закона за водите и на Закона
за управление на отпадъците.
(3) Министърът на труда и социалната по
литика чрез Изпълнителна агенция „Главна
инспекция по труда“ осъществява контрол
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върху дейностите по предоставените разреше
ния за търсене и проучване и за проучване и
концесии за добив по отношение на здраво
словните и безопасни условия на труд.
(4) Министърът на културата осъществява
контрол върху дейностите по предоставени
разрешения за търсене и проучване и за про
учване и концесии за добив и върху действащи
и закрити съоръжения за минни отпадъци,
когато се засягат културни ценности.
(5) Кметът на съответната община осъщест
вява контрол по извършването на търсене,
проучване или добив на подземни богатства:
1. без издадено разрешение или предоста
вена концесия;
2. с разрешение или с концесия, чието
действие е спряно по реда на чл. 68 или на
сключения договор.
(6) Органите по ал. 1 – 5 могат да възлагат
осъществяването на контролните дейности
на длъжностни лица от съответната адми
нистрация.“
§ 24. В чл. 94 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „депониране“ се заменя с
„действия по управление, включително, но не
само по депониране, преработване, използване
и обезвреждане“, думите „чл. 22г, ал. 2“ се
заменят с „чл. 22д, ал. 3“, а думите „чл. 22д“
се заменят с „чл. 22г, ал. 5“.
2. В ал. 2 думите „чл. 22е и/или утвърден“
се заменят с „чл. 22д, ал. 3 и/или одобрен“, а
думите „чл. 22д“ се заменят с „чл. 22г, ал. 5“.
§ 25. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точки 23 и 24 се изменят така:
„23. „първична преработка“ или „прера
ботка“ са механични, физични, биологични,
термични или химически процеси или комби
нация от процеси, извършвани върху добити
подземни богатства с цел извличане на полезни
компоненти, включително промени в разме
ра, класифициране, сепариране, филтруване
и излужване, както и повторното третиране
на вече депонирани отпадъци с изключение
на топене, термични производствени процеси
(без производството на негасена вар) и всички
металургични процеси;
24. „минни отпадъци“ са отпадъци – пряк
резултат от дейности по проучване, добив, пър
вична преработка и складиране на подземни
богатства, в т.ч. открит и подземен добив на
подземни богатства, включително чрез сонда
жи или преработка на извлечения материал,
независимо от техния собственик или дър
жател и от момента, в който са генерирани;
не са минни отпадъци отпадъците, които не
са пряк резултат от дейности по проучване,
добив, първична преработка и складиране
на подземни богатства, отпадъците, обра
зувани при дейности по проучване, добив и
първична преработка на подземни богатства
в континенталния шелф и в изключителната
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икономическа зона на Република България в
Черно море, и водите, които се инжектират и/
или реинжектират в земните недра, за които
се изисква разрешително по чл. 118а, ал. 7 и
ал. 9, т. 1 от Закона за водите.“
2. Създава се т. 24а:
„24а. „оползотворяване на минни отпадъ
ци“ е всяка дейност, която има като основен
резултат използването на отпадъка за полезна
цел вместо други материали, които биха били
използвани за изпълнението на дадена функ
ция, когато това е благоприятно за околната
среда в съответствие със Закона за опазване
на околната среда и подзаконовите нормативни
актове по прилагането му и с разпоредбите
на този закон;“.
3. В т. 25 се създава изречение второ:
„Проу ч ват ел н и т е опера ц и и не вк л юч ват
дейности по разработване на находища или
такива, пряко свързани с извършван добив
на подземни богатства.“
4. В т. 38 думите „безопасността и здравето
на населението“ се заменят с „безопасността
на населението и човешкото здраве“.
5. В т. 39 думите „безопасността и здравето
на населението“ се заменят с „безопасността
на населението и човешкото здраве“.
6. Точка 40 се изменя така:
„40. „съоръжение за минни отпадъци“ е
всяко пространство – насипище, хвостохра
нилище (шламохранилище) или друго, пред
назначено за събиране или депониране на
минни отпадъци в твърда или в течна фаза,
в разтвор или суспензия, за следния период
от време:
а) неограничен – за съоръжения от ка
тегория „А“ и за съоръжения за отпадъци,
охарактеризирани като опасни в плана за
управление на отпадъците;
б) над 6 месеца – за съоръжения за опасни
отпадъци, генерирани непредвидено;
в) над една година – за съоръжения за
неопасни, неинертни отпадъци;
г) над три години – за съоръжени я за
незамърсени почви, неопасни отпадъци от
проучване, отпадъци при добива, преработката
и съхранението на торф и инертни отпадъци.
Съоръжението за минни отпадъци включ
ва и всяка язовирна стена/бент или друга
структура, служеща да съдържа, задържа,
ограничава или да поддържа по друг начин
съоръжението;“.
7. Създават се т. 40а, 40б и 40в:
„40а. „хвостохранилище (шламохранили
ще)“ е естествено или инженерно съоръжение
за депонирането на финозърнести отпадъци
наред с различни количества свободна вода,
получени след преработката на подземни бо
гатства и от пречистването и рециклирането
на производствена вода;
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40б. „насипище (табан)“ е инженерно съ
оръжение за съхраняване на твърди минни
отпадъци върху повърхността на земята;
40в. „язовирна стена/бент“ е инженерно
съоръжение, проектирано да задържа или да
ограничава вода и/или отпадъци в дадено
съоръжение за минни отпадъци;“.
8. В т. 43 се създава изречение второ:
„Общото съдържание на инфилтрат и замър
сители в отпадъците и екотоксичността на
инфилтрата трябва да са незначителни, като
не застрашават качеството на повърхностните
и/или подземните води;“.
9. Създава се т. 43а:
„43а. „инфилтрат“ е всяка течност, процеж
даща се през депонираните минни отпадъци
и емитирана от или съдържаща се вътре в
дадено съоръжение за минни отпадъци, вклю
чително замърсено оттичане, което може да
засегне неблагоприятно околната среда, ако
не се третира правилно;“.
10. Точка 45 се изменя така:
„45. „опасни отпадъци“ са тези минни от
падъци, които притежават едно или повече
опасни свойства, посочени в приложение № 3
към Закона за управление на отпадъците;“.
11. В т. 47 думите „здраве и“ се заменят
със „здраве и/или“.
12. В т. 48 думите „чл. 5а“ се заменят с
„чл. 90, ал. 2“, думата „негативни“ се заменя
с „отрицателни“ и думите „здраве и“ се за
менят със „здраве или“.
13. Точка 49 се изменя така:
„49. „засегната общественост“ са физически
и/или юридически лица, техните сдружения,
организации или обединения, които са засег
нати, има вероятност да бъдат засегнати или
имат интерес от вземането на решения по част
първа, глава осма, в т.ч. неправителствени
организации, съдействащи за защитата на
околната среда и отговарящи на изискванията
на българското законодателство;“.
14. Създават се т. 55 и 56:
„55. „опасно вещество“ е вещество или
смес, които са опасни по смисъла на § 1, т. 6
от допълнителните разпоредби на Закона за
защита от вредното въздействие на химичните
вещества и смеси;
56. „рекултивация“ е понятие по смисъла
на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на
Закона за опазване на земеделските земи.“
§ 26. В преходните и заключителните раз
поредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 70
от 2008 г.) § 89 се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 27. Министерският съвет привежда на
редбата по чл. 22к и другите подзаконови
нормативни актове в съответствие с разпо
редбите на този закон в 6-месечен срок от
влизането му в сила.
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§ 28. (1) Издадените до влизането в сила
на този закон и измененията в наредбата по
чл. 22к разрешителни и одобрени планове за
управление на минни отпадъци се прилагат,
доколкото не противоречат на закона и на
наредбата по чл. 22к.
(2) Министърът на енергетиката или опра
вомощено от него длъжностно лице привежда
издадените разрешителни за управление на
минни отпадъци в съответствие с разпоредбите
на този закон в 6-месечен срок от влизането
в сила на измененията в наредбата по чл. 22к.
(3) Операторите на минни отпадъци привеж
дат одобрените планове за управление на мин
ните отпадъци в съответствие с разпоредбите
на този закон в 6-месечен срок от влизането
в сила на измененията в наредбата по чл. 22к.
§ 29. (1) В тримесечен срок от влизането в
сила на този закон министърът на енергетиката
уведомява писмено кандидатите за получа
ване на разрешение за търсене и проучване
или за проучване или на концесия за добив,
по чието заявление няма влязъл в сила акт
на компетентен орган, за потвърждаване на
интерес от предоставяне на разрешението
или концесията.
(2) В тримесечен срок от уведомяването по
ал. 1 кандидатите за получаване на разреше
ние за търсене и проучване или за проучване
или на концесия за добив потвърждават ин
тереса си от предоставяне на разрешението
или концесията.
(3) Непотвърждаването на интерес в сро
ка по ал. 2 е основание за прекратяване на
процедурата.
§ 30. (1) В тримесечен срок от влизането в
сила на този закон министърът на енергетиката
уведомява писмено лицата, на които е пре
доставено разрешение за търсене и проучване
или за проучване или концесия за добив, но
не са сключили договор, за потвърждаване
на интерес от сключването.
(2) В тримесечен срок от уведомяването
по ал. 1 лицата, на които е предоставено
разрешение за търсене и проучване или за
проучване и на концесия за добив, потвърж
дават интереса си от сключване на договор.
(3) При непотвърждаване на интерес в
срока по ал. 2 разрешението за търсене и
проучване или за проучване или концесията
за добив губи правно действие.
§ 31. Контролът по изпълнението на склю
чените до 24 февруари 2015 г. договори за
търсене и проучване или за проучване и за
предоставяне на концесии за добив на подзем
ни богатства, в т.ч. процесуалното предста
вителство на държавата по съдебни дела във
връзка с изпълнението на тези договори, се
осъществява от министъра на енергетиката.
§ 32. Законът влиза в сила от деня на об
народването му в „Държавен вестник“.
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Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 9 юли 2015 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4650

УКАЗ № 139
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение на Закона за висшето
образование, приет от ХLІІI Народно събрание
на 21 юли 2015 г.
Издаден в София на 23 юли 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов

ЗАКОН

за изменение на Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр. 112 от 1995 г.; изм., бр. 28
от 1996 г., бр. 56 от 1997 г.; попр., бр. 57 от
1997 г.; изм., бр. 58 от 1997 г., бр. 60 от 1999 г.;
попр., бр. 66 от 1999 г.; изм., бр. 111 и 113
от 1999 г., бр. 54 от 2000 г., бр. 22 от 2001 г.,
бр. 40 и 53 от 2002 г., бр. 48 и 70 от 2004 г.,
бр. 77, 83 и 103 от 2005 г., бр. 30, 36, 62 и 108
от 2006 г., бр. 41 от 2007 г., бр. 13, 43 и 69 от
2008 г., бр. 42, 74 и 99 от 2009 г., бр. 38, 50,
56, 63 и 101 от 2010 г., бр. 61 и 99 от 2011 г.,
бр. 60 и 102 от 2012 г., бр. 15, 63, 68 и 101 от
2013 г. и бр. 54, 66 и 107 от 2014 г.)
§ 1. В преходните и заключителните разпо
редби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за висшето образование (обн., ДВ,
бр. 63 от 2010 г., изм., бр. 61 от 2011 г., бр. 60
от 2012 г., бр. 63 от 2013 г. и бр. 66 от 2014 г.)
в § 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думите „2013/2014 г.“ се
поставя запетая, а думите „и 2014/2015 г.“ се
заменят с „2014/2015 г. и 2015/2016 г.“.
2. В ал. 3 след думите „2013/2014 г.“ се
поставя запетая, а думите „и 2014/2015 г.“ се
заменят с „2014/2015 г. и 2015/2016 г.“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Законът влиза в сила от деня на обна
родването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 21 юли 2015 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4946
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УКАЗ № 143
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 пряко участие на гражданите в държавната
власт и местното самоуправление, приет от
ХLІІI Народно събрание на 21 юли 2015 г.
Издаден в София на 23 юли 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за пряко
участие на гражданите в държавната власт
и местното самоуправление (обн., ДВ, бр. 44
от 2009 г.; изм., бр. 100 от 2010 г., бр. 9 от
2011 г., бр. 42 от 2012 г., бр. 20 и 66 от 2013 г.
и бр. 19 и 98 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 в изречение второ думата „из
бирателните“ се заменя с „изборните“ и се
създава изречение трето: „При произвеждане
едновременно на национален референдум и
общи избори за общински съветници и кметове
общинските избирателни комисии изпълняват
функциите по организирането на националния
референдум на териториите на общините.“
2. В ал. 3 се създава изречение второ:
„Централната избирателна комисия назнача
ва секционните избирателни комисии извън
страната.“
§ 2. В чл. 9, ал. 1 думите „на територията
на Република България“ се заличават.
§ 3. В чл. 10, ал. 2 числото „500 000“ се
заменя с „400 000“.
§ 4. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 изречение първо се изменя така:
„Председателят на Народното събрание не
забавно изпраща подписката в структуриран
електронен вид на Главна дирекция „Граж
данска регистрация и административно об
служване“ в Министерството на регионалното
развитие и благоустройството, която извършва
служебна проверка не по-късно от 45 дни от
получаването на подписката.“
2. В ал. 4 след думата „подписката“ се
добавя „включително при установяване на
несъответствия на подписката с изискванията
на чл. 10, ал. 1, т. 5 или ал. 2“.
§ 5. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Сроковете по ал. 1 не се прилагат, когато
в едногодишен срок от датата на обнародване
на решението на Народното събрание се про

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7

извеждат избори, с изключение на частични и
нови избори за общински съветници и кметове.
В този случай националният референдум и
изборите се произвеждат на една и съща дата.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
думата „почивен“ се заменя с „неработен“.
§ 6. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) В подкрепа на въпроса или въпросите
на референдума и на алтернативната позиция
могат да се регистрират партии, коалиции и
инициативни комитети. При едновременно
произвеждане на национален референдум и
избори партиите и коалициите, регистрирани
в Централната избирателна комисия за участие
в изборите, могат да ползват регистрацията си
при информационно-разяснителната кампания
за произвеждане на националния референдум.
(3) Партиите, коалициите и инициативните
комитети по ал. 2, които нямат право на дър
жавна субсидия по Закона за политическите
партии, имат право на средства за медийни
пакети в размер на 40 000 лв., които се пре
доставят и разходват по реда на чл. 178 от
Изборния кодекс.“
2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 4 и 5.
§ 7. В чл. 22 думите „за цялата страна“
се заличават, а думата „три“ се заменя с „5“.
§ 8. В чл. 34, ал. 3 се създава ново изречение
трето: „В подкрепа на въпроса или въпросите
на референдума и на алтернативната позиция
могат да се регистрират партии, коалиции
и инициативни комитети.“, а досегашното
изречение трето става изречение четвърто.
§ 9. В чл. 41 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Предложението, предмет на рефе
рендума, е прието, ако в него са участвали
не по-малко от 40 на сто от гражданите с
избирателни права в съответната община и
с „да“ са отговорили повече от половината
от участвалите в референдума избиратели.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Когато референдумът е произведен
едновременно с общи избори за общински
съветници и кметове, предложението, предмет
на референдума, е прието, ако с „да“ са отго
ворили повече от половината от подадените
действителни гласове в съответната община
в изборите за общински съветници.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
Заключителна разпоредба
§ 10. Законът влиза в сила от деня на об
народването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 21 юли 2015 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Нйародното събрание:
Цецка Цачева
4947

С Т Р.

18

ДЪРЖАВЕН

УКАЗ № 144
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 Зако
на за енергетиката, приет от ХLІІI Народно
събрание на 22 юли 2015 г.
Издаден в София на 23 юли 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм.,
бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30,
65 и 74 от 2006 г., бр. 49, 55 и 59 от 2007 г.,
бр. 36, 43 и 98 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 и
103 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 35 и 47
от 2011 г., бр. 38, 54 и 82 от 2012 г., бр. 15, 20,
23, 59 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14,
17, 35 и 48 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 4, ал. 2 се правят следните из
менения и допълнения:
1. Създава се нова т. 22:
„22. издава наредба за публично оповестя
ване и оптимизиране на разходите на търгов
ските дружества с 50 и над 50 на сто държавно
или общинско участие в капитала, съвместно
с принципала на дружествата, извършващи
дейности по този закон;“.
2. Досегашната т. 22 става т. 23.
§ 2. В чл. 15 се създава ал. 3:
„(3) Приетите от комисията наредби и пра
вила се обнародват в „Държавен вестник“.“
§ 3. В чл. 21, ал. 1, т. 18 преди думата „сер
тификати“ се добавя „месечни“.
§ 4. В чл. 30, ал. 1, т. 17 след думата „сис
тема“ се добавя „включително операторът
на електропреносната мрежа и операторите
на електроразпределителните мрежи“, а след
думите „разходите по“ се добавя „чл. 34 и“.
§ 5. В чл. 34, ал. 6 след думата „систе
ма“ се добавя „включително оператора на
електропреносната мрежа и операторите на
електроразпределителните мрежи“.
§ 6. В чл. 35, ал. 5 след думата „система“
се добавя „оператора на електропреносната
мрежа и операторите на електроразпредели
телните мрежи“.
§ 7. В глава трета, раздел ІV се създават
чл. 36б – 36ж:
„Чл. 36б. (1) За управление на средствата
за покриване на разходите, извършени от
обществени я доставчик, произтичащи от
задълженията му по чл. 93а, определени с
решение на комисията, включително за ми
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нали регулаторни периоди, се създава Фонд
„Сигурност на електроенергийната система“,
наричан по-нататък „фонда“.
(2) Плащането към обществения доставчик
за покриване на разходите със средства от
фонда се извършва ежемесечно.
(3) Фондът е юридическо лице със седа
лище София.
Чл. 36в. (1) Фондът се управлява от упра
вителен съвет.
(2) Управителният съвет се състои от 5
членове, които се определят, както следва:
1. председател – от министъра на енерге
тиката;
2. един член – от министъра на финансите;
3. един член – от министъра на околната
среда и водите;
4. двама членове – от производителите на
електрическа енергия.
(3) Членовете на управителния съвет се
определят съгласно правила, утвърдени от
министъра на енергетиката.
(4) Министърът на енергетиката със заповед
определя поименния състав на управителния
съвет след съгласуване с министъра на финан
сите, министъра на околната среда и водите и
с производителите на електрическа енергия.
(5) Не може да бъде член на управител
ния съвет лице, което е осъждано за прес
тъпление от общ характер или е съпруг или
роднина по права или по съребрена линия
до четвърта степен и по сватовство до трета
степен включително с друг член на органите
на управление на фонда.
Чл. 36г. (1) Управителният съвет се свиква
от председателя.
(2) Заседанията на управителния съвет са
редовни, ако на тях присъстват не по-малко
от две трети от неговите членове.
(3) Решенията на управителния съвет се
приемат с явно гласуване и с обикновено
мнозинство от присъстващите членове.
(4) Управителният съвет:
1. приема правилник за организацията и
дейността на фонда и правила за разходването
на средствата и операциите на фонда;
2. контролира администрирането на при
ходите по фонда и разходването им;
3. изпраща ежегодно до 31 март в Минис
терството на енергетиката отчет за дейността
си, който се внася от министъра на енерге
тиката в Министерския съвет за приемане и
в комисията за сведение;
4. изпълнява и други функции, свързани
с управлението на фонда, в съответствие с
действащите нормативни актове.
Чл. 36д. (1) Средствата на фонда се наби
рат от:
1. вноските по чл. 36е;
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2. приходите, получени от търговете за
продажба на квоти по чл. 57, ал. 1 от Закона
за ограничаване изменението на климата, ко
ито се използват за развитие на възобновяеми
енергийни източници;
3. приходите от лихви, включително по
просрочени плащания на вноските по т. 1;
4. дарения;
5. приходите от статистически прехвърля
ния на енергия от възобновяеми източници,
които се използват за развитие на възобно
вяеми енергийни източници.
(2) Средствата по ал. 1 се разходват за
издръжка, свързана с дейността на фонда,
и за плащане на средства за покриване на
разходите, извършени от обществения дос
тавчик, произтичащи от задълженията му по
чл. 93а, определени с решение на комисията,
включително за минали регулаторни периоди.
Чл. 36е. (1) Вноски във фонда в размер 5
на сто правят ежемесечно:
1. производителите на електрическа енергия
от приходите от продадената електрическа
енергия без ДДС;
2. търговците, които внасят електрическа
енергия от приходите от внесената и про
дадена на пазара в страната електрическа
енергия без ДДС.
(2) Производителите на електрическа енер
гия и търговците, които внасят електрическа
енергия за пазара в страната, подават във фонда
до 5-о число на текущия месец информация
за приходите по ал. 1 за предходния месец.
(3) Вноските във фонда се внасят до 15-о
число на месеца, следващ месеца, за който се
отнасят, и се признават за текущи разходи за
дейността за целите на данъчното облагане.
(4) За целите на ценовото регулиране в
състава на признатите от комисията разходи
не се включват разходи за вноски по ал. 1.
(5) Вноските по ал. 1 са публични държавни
вземания, като невнесените в срок вноски се
установяват и събират по реда на Данъчноосигурителния процесуален кодекс от органите
на Националната агенция за приходите.
(6) Средствата и операциите на фонда
се включват в консолидираната фискална
програма като средства и операции на други
икономически обособени лица по чл. 13, ал. 4
от Закона за публичните финанси и не са част
от държавния бюджет.
(7) Средствата от фонда, предоставени за
плащане на разходите, извършени от общест
вения доставчик, не може да бъдат предмет
на прихващане и са несеквестируеми.
Чл. 36ж. Министерският съвет определя с
наредба реда и начина за набирането, разход
ването, отчитането и контрола на средствата
на фонда.“
§ 8. В чл. 93а се създава ал. 4:
„(4) Търговските (TPS) графици на произ
водителите на високоефективна комбинирана
електрическа енергия могат да бъдат проме
няни само по реда на чл. 73.“
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§ 9. В чл. 94 се създава изречение второ:
„Крайните снабдители удостоверяват с прото
кол от измерванията и фактура количествата
електрическа енергия, закупена от всеки
производител.“
§ 10. Създава се нов чл. 98:
„Чл. 98. (1) Договорите по чл. 97, ал. 1, т. 2
са публични.
(2) В 14-дневен срок от сключването на
договорите по ал. 1 страните са длъжни да
ги предоставят на комисията. Договорите,
заедно с всички изменения и допълнения,
независимо от наименованието, се оповестя
ват на интернет страницата на комисията в
7-дневен срок от получаването им.
(3) В договорите се заличава информаци
ята, представляваща търговска тайна, както и
информацията, която е защитена със закон.“
§ 11. В чл. 100 се правят следните изме
нения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „производителите“
се добавя „включително производителите
на енергия от възобновяеми източници за
количествата по чл. 31, ал. 5, т. 2 от Закона
за енергията от възобновяеми източници“.
2. В ал. 2 след думите „по реда на чл. 93а,
ал. 1“ се добавя „и чл. 94“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Всички крайни клиенти, присъединени
към електроенергийната система, включител
но операторът на електропреносната мрежа
и операторите на електроразпределителните
мрежи, заплащат разходите по чл. 34 и 35.“
4. В ал. 4 след думата „система“ се добавя
„включително операторът на електропренос
ната мрежа и операторите на електроразпре
делителните мрежи“.
§ 12. В чл. 162 се правят следните изме
нения:
1. В ал. 1 думите „със сертификат“ се за
менят със „с месечен сертификат“.
2. В ал. 4 думата „сертификатите“ се заменя
с „месечните сертификати“.
§ 13. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се т. 27е:
„27е. „Комбинирана балансираща група“
е група от търговски участници, извън по
сочените лицензирани дружества по чл. 39,
ал. 1, т. 2, 3 и 7, производителите по чл. 162
и производителите по Закона за енергията от
възобновяеми източници, към която се прила
гат общите условия за балансиране съгласно
правилата по чл. 91, ал. 2.“
2. Точка 54а се изменя така:
„54а. „Специална балансираща група“ е
група, формирана от лицензирани дружества
по чл. 39, ал. 1, т. 2, 3 и 7 и производители
по чл. 93а, ал. 1 и чл. 94а, ал. 3, към която се
прилагат условията за балансиране съгласно
правилата по чл. 91, ал. 2.“
3. Точка 59б се изменя така:
„59б. „Стандартна балансираща група“ е
група от търговски участници, извън посоче
ните лицензирани дружества по чл. 39, ал. 1,
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т. 2, 3 и 7, към която се прилагат общите
условия на балансиране съгласно правилата
по чл. 91, ал. 2.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 14. В 14-дневен срок от влизането в сила
на този закон договорите по чл. 97, ал. 1, т. 2,
сключени до влизането в сила на този закон,
заедно с всички изменения и допълнения се
изпращат на комисията от страните. Коми
сията публикува договорите в 7-дневен срок
от получаването им.
§ 15. В Закона за ограничаване изменени
ето на климата (обн., ДВ, бр. 22 от 2014 г.;
изм., бр. 14, 17 и 41 от 2015 г.) в чл. 57 ал. 2
се изменя така:
„(2) Приходите от продажбата на квотите
по ал. 1 се внасят във Фонд „Сигурност на
електроенергийната система“.“
§ 16. В Закона за енергията от възобно
вяеми източници (обн., ДВ, бр. 35 от 2011 г.;
изм., бр. 29 и 54 от 2012 г., бр. 15, 59, 68 и 109
от 2013 г., бр. 33 от 2014 г.; Решение № 13 на
Конституционния съд от 2014 г. – бр. 65 от
2014 г.; изм., бр. 14, 17 и 35 от 2015 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 18 се създава ал. 7:
„(7) Насърчението по ал. 1, т. 2 за енер
гийните обекти по чл. 24, т. 3 с комбиниран
цикъл и индиректно използване на биомаса,
от чието общо тегло животинският тор е не
по-малко от 60 на сто, се прилага само ако
производителят на електрическа енергия от
възобновяеми източници докаже, че е ре
гистрирал животновъден обект по смисъла
на Закона за ветеринарномедицинската дей
ност най-малко три години преди датата на
подаване на заявлението за присъединяване
и притежава определен брой регистрирани
животни, както и птици, от животинския тор
на които се произвежда 1 kWh електрическа
енергия на ден, както следва:
1. говеда, биволи – 1 брой;
2. телета и юници за угояване – 1 брой;
3. телета до 6 месеца – 1,5 броя;
4. свине – 5 броя;
5. овце – 10 броя;
6. птици – 300 броя.“
2. В чл. 24 т. 3 се изменя така:
„3. с комбиниран цикъл и индиректно из
ползване на биомаса, които се предвижда да
бъдат изградени в урбанизирани територии,
селскостопански обекти или производствени
зони и които са с инсталирана електрическа
мощност до:
а) 1,5 MW и използват биомаса, от чието
общо тегло животинският тор е не по-малко
от 60 на сто, при спазване изискванията на
чл. 18, ал. 7 и за които инсталираната мощ
ност се доказва съгласно наредбата по чл. 116,
ал. 7 от Закона за енергетиката;
б) 500 kW и използват биомаса от рас
тителни отпадъци от собствено земеделско
производство.“
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3. В чл. 31:
а) алинея 5 се изменя така:
„(5) Общественият доставчик, съответно
крайните снабдители изкупуват произведе
ната електрическа енергия от възобновяеми
източници при следните условия:
1. по преференциална цена за количествата
електрическа енергия до размера на нетното
специфично производство на електрическа
енергия, въз основа на което са определени
преференциални цени в съответните решения
на КЕВР; за обектите по чл. 24, т. 3 опреде
леното нетно специфично производство на
електрическа енергия не се прилага;
2. по цена за излишък на балансиращия
пазар за количествата, надхвърлящи произ
водството по т. 1.“;
б) създават се ал. 12 и 13:
„(12) Количествата електрическа енергия
над тези по ал. 5, т. 1 производителите могат
да ползват за снабдяване на свои клонове,
предприятия и обекти или да продават по
свободно договорени цени по реда на глава
девета, раздел VII от Закона за енергетиката
и/или на балансиращия пазар.
(13) За количествата електрическа енер
гия по ал. 5 търговските (TPS) графици на
балансиращи групи с членове производители
на електрическа енергия от възобновяеми
източници могат да бъдат променяни само
по реда на чл. 73 от Закона за енергетиката.“
4. В § 1 от допълнителните разпоредби се
създава т. 29:
„29. „Нетно специфично производство на
електрическа енергия“ е средногодишното
производство на електрическа енергия от 1 kW
инсталирана мощност съгласно решението
на КЕВР за определяне на преференциални
цени след приспадане на собствените нужди.“
§ 17. В срок до 31 юли 2015 г. в съответ
ствие със Закона за енергията от възобно
вяеми източници Комисията за енергийно и
водно регулиране приема решение, с което
установява нетното специфично производство
на електрическа енергия, въз основа на кое
то са определени преференциалните цени в
съответните решения на комисията, приети
до влизането в сила на този закон. В този
случай чл. 14 не се прилага.
§ 18. (1) За производителите на електри
ческа енергия от възобновяеми източници
чрез енергийни обекти, които са изградени
със средства от национална или европейска
схема за подпомагане и по отношение на които
заявления за подпомагане са постъпили до
влизането в сила на Закона за енергията от
възобновяеми източници, се прилагат цените
по чл. 31, ал. 8 от същия закон, които послед
но са определени с решение на Комисията
за енергийно и водно регулиране към датата
на влизането в сила на този закон.
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(2) Производителите по ал. 1 в срок до
31 юли 2015 г. привеждат договорите за из
купуване на електрическа енергия, които
са сключили с обществения доставчик или
съответния краен снабдител, в съответствие
с изискванията на ал. 1.
(3) След изтичане на срока по ал. 2 об
щественият доставчик или съответният краен
снабдител изкупуват произведената електри
ческа енергия по цените, предвидени в ал. 1.
(4) Алинея 3 се прилага и в случаите на
неизпълнение на задължението по ал. 2.
(5) За производителите на електрическа
енергия от възобновяеми източници по ал. 1
не се прилагат разпоредбите на чл. 31, ал. 4
и чл. 32, ал. 3 от Закона за енергията от
възобновяеми източници. След изтичане на
срока на договора за изкупуване по чл. 31,
ал. 2 от Закона за енергията от възобновя
еми източници преференциални цени не се
предоставят.
§ 19. (1) Разпоредбата на чл. 18, ал. 7 от
Закона за енергията от възобновяеми източ
ници не се прилага за енергийните обекти
за производство на електрическа енергия от
възобновяеми източници, които са въведени в
експлоатация до влизането в сила на този закон.
(2) За енерг и й н и т е обек т и по ч л. 2 4,
т. 3, буква „а“ от Закона за енергията от
възобновяеми източници, които са заявени
за присъединяване до влизането в сила на
този закон и не са въведени в експлоатация,
обстоятелствата по чл. 18, ал. 7 от същия за
кон се доказват със заявление до съответния
оператор на електроразпределителна мрежа.
Заявлението се подава в едномесечен срок от
влизането в сила на измененията в наредбата
по чл. 116, ал. 7.
(3) Наредбата по чл. 116, ал. 7 се привежда
в съответствие със Закона за енергията от
възобновяеми източници в едномесечен срок
от влизането в сила на този закон.
§ 20. Насърченията по чл. 18, ал. 1, т. 6, 7 и
8, както и чл. 31 и 32 от Закона за енергията
от възобновяеми източници не се прилагат
за енергийните обекти за производство на
електрическа енергия от възобновяеми из
точници по чл. 24, т. 3, които са въведени в
експлоатация след 1 юли 2016 г.
§ 21. От датата на влизането в сила на
този закон до 1 януари 2016 г. Комисията за
енергийно и водно регулиране издава серти
фикатите на производителите на електрическа
енергия за произхода на стоката електрическа
енергия, произведена при високоефективно
комбинирано производство на електрическа
и топлинна енергия, за срок три месеца.
§ 22. В тримесечен срок от влизането в
сила на този закон министърът на енергети
ката издава наредбата по чл. 4, ал. 2, т. 22.
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§ 23. Проверките по чл. 80а се завършват
в едногодишен срок от влизането в сила на
този закон.
§ 24. Параграфи 3 и 12 влизат в сила от
1 януари 2016 г.
§ 25. Законът влиза в сила от деня на об
народването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 22 юли 2015 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4955

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 119
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Красимира Цонева Бешкова
от длъжността постоянен представител на Ре
публика България при Съвета на Европа със
седалище в Страсбург, Френската република.
Изпълнението на указа възлагам на ми
нистъра на външните работи.
Издаден в София 7 юли 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
4739

УКАЗ № 120
На основание чл. 100, ал. 2 от Конститу
цията на Република България във връзка с
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръ
жените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам комодор Димитър Ангелов
Ангелов от длъжността заместник-командир
на Военноморските сили.
Изпълнението на указа възлагам на ми
нистъра на отбраната.
Издаден в София 7 юли 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
4740
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УКАЗ № 121

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Никола Димитров Дагоров
с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа
степен за особено значимите му заслуги за
развитието на спорта и спортната наука.
Издаден в София на 7 юли 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
4741

УКАЗ № 122
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Виолета Янакиева Бахче
ванова с орден „Св. св. Кирил и Методий“
огърлие за особено значимите є заслуги в
областта на културата и изкуството.
Издаден в София на 7 юли 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
4742

УКАЗ № 123
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Ради Василев Радев с орден
„Св. св. Кирил и Методий“ първа степен за
големите му заслуги в областта на културата
и изкуството.
Издаден в София на 7 юли 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
4743
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 180
ОТ 16 ЮЛИ 2015 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
дългосрочните командировки в чужбина, приета с Постановление № 252 на Министерския
съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2000 г.;
изм. и доп., бр. 44 от 2001 г.; попр., бр. 51 от
2001 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2001 г., бр. 5 от
2002 г., бр. 50, 80 и 86 от 2004 г., бр. 43, 55 и
78 от 2005 г., бр. 14 от 2006 г., бр. 3, 20 и 70
от 2008 г., бр. 29, 43, 79 и 93 от 2009 г., бр. 25
от 2010 г., бр. 13, 62 и 82 от 2013 г. и бр. 36
и 40 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В приложение № 2 към чл. 15, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В пореден № 4:
а) в колона 3 „Служители“ след думите
„Военнослужещ с военно звание „майор/
капитан ІІІ ранг“/цивилен служител от МО,
структура на пряко подчинение на министъра
на отбраната или БА в щаб/орган на между
народна организация“ накрая се създава ред
„Заместник-директор на Центъра на промиш
леността на Република България в Москва“;
б) в колона 4 „Образование“ след думата
„висше“ се добавя „висше – магистър“.
2. В пореден № 10:
а) в колона 3 „Служители“ думите „Изпъл
нител – главен готвач в Центъра на промиш
леността на Република България в Москва“
се заличават;
б) в колона 4 „Образование“ думите „средно
специално“ се заличават.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
4773

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181
ОТ 16 ЮЛИ 2015 Г.

за одобряване на допълнителен трансфер по
бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер
в размер 96 850 лв. по бюджета на държавното
обществено осигуряване за 2015 г. за разплаща
не на извършените разходи по предоставените
дейности и услуги на правоимащите лица по
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чл. 4, т. 3 от Закона за ветераните от войните
и по чл. 16 от Закона за военноинвалидите и
военнопострадалите.
(2) Сумата по ал. 1 да се осигури за смет
ка на предвидените средства по централния
бюджет за 2015 г.
Чл. 2. Министърът на финансите да из
върши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2015 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основа
ние на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 4, т. 3 от Закона за
ветераните от войните и на чл. 16 от Закона
за военноинвалидите и военнопострадалите.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на управителя на Националния
осигурителен институт.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
4775

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 182
ОТ 16 ЮЛИ 2015 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на туризма за 2015 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява промени на утвърдените
разходи по „Политика в областта на устой
чивото развитие на туризма“ по бюджета на
Министерството на туризма за 2015 г., в т.ч.
по бюджетни програми, както следва:
1. намалява утвърдените разходи по бю
джетна програма „Подобряване на полити
ките и регулациите в сектора на туризма“ с
2 000 000 лв.;
2. увеличава утвърдените разходи по бю
джетна програма „Развитие на национална
та туристическа реклама и международно
сътрудничество в областта на туризма“ с
2 000 000 лв.
Чл. 2. Министърът на туризма да извърши
налагащите се от чл. 1 промени по бюджета
на Министерството на туризма за 2015 г. и да
уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните
финанси и чл. 76, ал. 2 от Закона за държав
ния бюджет на Република България за 2015 г.
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§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на туризма.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
4776

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 183
ОТ 16 ЮЛИ 2015 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на младежта и
спорта за 2015 г. за изплащане на минимални
диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на младежта и
спорта за 2015 г. в размер 8418 лв. за изплаща
не на минимални диференцирани размери на
паричните средства за физическо възпитание
и спорт на учениците от държавните спортни
училища в присъствена форма на обучение.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените средства по централ
ния бюджет за 2015 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на спорта за учащи и спорта в свободното
време“, бюджетна програма „Спорт за учащи“
по бюджета на Министерството на младежта
и спорта за 2015 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увели
чат показателите по чл. 25, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2015 г.
Чл. 3. Министърът на младежта и спорта
да извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на младежта и спорта за
2015 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извър
ши налагащите се промени по централния
бюджет за 2015 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 1 и чл. 2, ал. 1
от Постановление № 129 на Министерския
съвет от 2000 г. за определ яне на мини
мални диференцирани размери на парич
ните средства за физическо възпитание и
спорт, които се осигуряват от държавния
бюджет и от бюджетите на общините (обн.,
ДВ, бр. 58 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 28 от
2006 г., бр. 13 от 2009 г. и бр. 62 от 2013 г.).
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§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на младежта и спорта.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
4777

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 184
ОТ 17 ЮЛИ 2015 Г.

за заплатите на военнослужещите и на цивилните служители по Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Размерът на основното месечно
възнаграждение в съответствие с присвоеното
военно звание на военнослужещите от Ми
нистерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия се определя съгласно
приложение № 1.
(2) Размерът на основното месечно въз
награждение в съответствие с присвоено во
енно звание на военнослужещите от служба
„Военна информация“ и от служба „Военна
полиция“ се определя съгласно приложение
№ 2 (поверително).
(3) Длъжностните наименования, мини
малните и максималните основни месечни
заплати на основните длъжности за цивилните
служители по трудово правоотношение в Бъл
гарската армия, военните академии, висшите
военни училища и други структури на пряко
подчинение на министъра на отбраната, които
не прилагат Закона за администрацията и
Закона за държавния служител, се определят
съгласно приложение № 3.
(4) Размерът на основното месечно въз
награждение за военно звание на военно
служещите от Националната разузнавателна
служба се определя съгласно приложение № 4
(поверително).
(5) Длъжностните наименования, мини
малните и максималните основни месечни
заплати на основните длъжности за цивил
ните служители по трудово правоотношение
в Националната разузнавателна служба се
определят съгласно приложение № 5.
(6) Размерът на основното месечно въз
награждение за военно звание на военнослу
жещите от Националната служба за охрана
се определя съгласно приложение № 6 (за
служебно ползване).
(7) Длъжностните наименования, мини
малните и максималните основни месечни
заплати на основните длъжности за цивилни
те служители по трудово правоотношение в
Националната служба за охрана се определят
съгласно приложение № 7.
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Чл. 2. (1) Основното месечно възнагражде
ние на военнослужещите с присвоени висши
офицерски звания или звание „полковник“,
несъответстващи на утвърдените за длъж
ностите по Указ № 85 на Президента на Ре
публика България от 2012 г. за утвърждаване
на длъжностите във Въоръжените сили на
Република България, Националната разуз
навателна служба и Националната служба за
охрана, изискващи висши офицерски звания
(ДВ, бр. 20 от 2012 г.), се определя за I степен
на притежаваното от тях звание.
(2) В рамките на утвърдените размери на
основните месечни заплати в таблицата по
приложение № 3 министърът на отбраната
определя по длъжностни наименования ми
нималните и максималните основни месечни
заплати на длъжностите в зависимост от сте
пента на подчиненост на структурните звена
в Българската армия, военните академии,
висшите военни училища и други структури на
пряко подчинение на министъра на отбраната,
които не прилагат Закона за администрацията
и Закона за държавния служител.
Чл. 3. Основното месечно възнаграждение
на военнослужещите по Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
се определя в съответствие с базата, посочена
в чл. 60 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2015 г.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. На военнослужещите:
1. назначени на длъжности в съответствие
с § 9 от преходните и заключителните разпо
редби на Правилника за прилагане на Закона
за отбраната и въоръжените сили на Репу
блика България, приет с Постановление № 46
на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 25
от 2010 г.), размерът на основното месечно
възнаграждение се определя, както следва:
а) притежаващи военно звание „старши
на“, назначени на длъжности, изискващи
по длъжностно разписание звание „старши
сержант“ – размерът на основното месечно
възнаг ра ж дение, предви дено за званието
„старшина – втора степен“;
б) притежаващи военно звание „офицерски
кандидат 1-ви клас“, назначени на длъжности,
изискващи по длъжностно разписание звание
„старшина“ – размерът на основното месеч
но възнаграждение, предвидено за званието
„офицерски кандидат 1-ви клас“;
2. притежаващи военно звание, по-ниско от
изискващото се по длъжностното разписание,
се определя основно месечно възнаграждение
за най-високата степен на притежаваното
военно звание;
3. с връчени предизвестия за прекратя
ване на правоотношенията за изпълнение
на военната служба, на които размерът на
основното месечно възнаграждение е опреде
лян в съответствие с т. 1 и 2, за времето на
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назначаването им в специалните щатове на
министъра на отбраната основното месечно
възнаграждение се определя по реда, действал
до вземането им в тези щатове.
§ 2. Считано от 1 януари 2015 г. се отменя
Постановление № 86 на Министерския съвет
от 2010 г. за заплатите на военнослужещите и
цивилните служители по Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
и на държавните служители и лицата, рабо
тещи по трудово правоотношение по Закона
за Министерството на вътрешните работи
(ДВ, бр. 36 от 2010 г.).
§ 3. Необходимите средства за прилагане на
постановлението се осигуряват в рамките на
разходите за персонал, определени в бюджета
на съответния първостепенен разпоредител с
бюджет за 2015 г. и трансфера от държавния бю
джет по съответните самостоятелни бюджети.
§ 4. Постановлението се приема на осно
вание чл. 212, ал. 2 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
във връзка с чл. 60 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2015 г.
§ 5. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на отбраната, на на
чалника на Националната служба за охрана
и на директора на Националната разузнава
телна служба.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
Приложение № 1
към чл. 1, ал. 1
ТА БЛИЦ А
за размерите на основното месечно възнаграждение в съответствие с присвоеното военно звание
на военнослужещите от Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия

Звание и степен

Основно ме
сечно възна
граждение
от 01.01.2015 г.

І. ВИСШИ ОФИЦЕРСКИ
ЗВАНИЯ

ВЕСТНИК

Звание и степен

С Т Р. 2 5
Основно ме
сечно възна
граждение
от 01.01.2015 г.

Полковник (капитан I ранг)
III степен

1282

Полковник (капитан I ранг)
IV степен

1264

Подполковник (капитан II ранг)
I степен

1238

Подполковник (капитан II ранг)
II степен

1190

Подполковник (капитан II ранг)
III степен

1156

Майор (капитан III ранг) I степен

1122

Майор (капитан III ранг) II сте
пен

1053

ІІІ. МЛАДШИ ОФИЦЕРСКИ
ЗВАНИЯ
Капитан (капитан-лейтенант)
I степен

1013

Капитан (капитан-лейтенант)
II степен

984

Капитан (капитан-лейтенант)
III степен

961

Капитан (капитан-лейтенант)
IV степен

949

Старши лейтенант

938

Лейтенант

916

ІV. ЗВАНИЯ ЗА ОФИЦЕР
СКИ КАНДИДАТИ
Офицерски кандидат 2-ри клас

727

Офицерски кандидат 1-ви клас

722

V. СЕРЖАНТСКИ ЗВАНИЯ
Старшина (мичман) I степен

705

Старшина (мичман) II степен

693

Старши сержант (главен стар
шина) I степен

678

Старши сержант (главен стар
шина) II степен

673
668

Генерал (адмирал)

2119

Старши сержант (главен стар
шина) IIІ степен

Генерал-лейтенант
(вицеадмирал)

1615

Сержант (старшина I степен)

667

Младши сержант (старшина ІІ ст.)

665

Генерал-майор (контраадмирал)

1493

Бригаден генерал (комодор)

1442

ІІ. СТАРШИ ОФИЦЕРСКИ
ЗВАНИЯ
Полковник (капитан I ранг)
I степен
Полковник (капитан I ранг)
II степен

1385
1305

VІ. ВОЙНИШКИ ЗВАНИЯ
Ефрейтор (старши матрос)
2-ри клас

614

Ефрейтор (старши матрос)
1-ви клас

611

Редник (матрос) 3-ти клас

610

Редник (матрос) 2-ри клас

609

Редник (матрос) 1-ви клас

608

С Т Р.
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Приложение № 3
към чл. 1, ал. 3
ТА БЛИЦ А
на длъжностните наименования, минималните и максималните основни месечни заплати на основните длъжности за цивилните служители по трудово правоотношение в Българската армия, военните академии, висшите военни училища и други структури на пряко подчинение на министъра на
отбраната, които не прилагат Закона за администрацията и Закона за държавния служител

№
по
ред

Наименование
на длъжността

Минимална
Максимал Минимал
Минимална
Максимал
образовател
на
на
основна
на основна
на степен,
основна
основна
месечна
месечна
необходима
месечна
месечна
заплата от
заплата от
за заемане
заплата от заплата от
01.01.2015 г.
01.07.2015 г.
на длъж
01.01.2015 г. 01.07.2015 г.
(в лв.)
(в лв.)
ността
(в лв.)
(в лв.)

А. РЪКОВОДНИ И ЕКСПЕРТНИ
ДЛЪЖНОСТИ
І. Ръководни длъжности
1.

Началник-отдел във ВМА, ВА, НВУ
магистър
и ВВМУ, ЦВО и Комендантство – МО

390

707

390

707

2.

Началник-сектор в ръководство на
бакалавър
ВА, ВМА, ЦВО и Комендантство – МО

410

699

410

699

ІІ. Експертни длъжности
1. Експертни длъжности с аналитични и/или контролни функции
1.

Главен експерт във ВА, ВМА, ЦВО,
Комендантство – МО, и до 30.06.2015 г. бакалавър
Бълг. център – НАТО

400

595

400

595

2.

Служител по сигурността на инфор
мацията във ВА, ВМА, ЦВО, Комендантство – МО, съединения и до
30.06.2015 г. Бълг. център – НАТО

магистър

380

595

380

595

3.

Главен счетоводител в Българската армия, ВА, ВМА, ЦВО, Комендантство –
магистър
МО, и до 30.06.2015 г. Бълг. център –
НАТО

380

605

380

605

4.

Главен юрисконсулт във вид въор.
сила, съединения, ВА, ВМА, ЦВО, Ко
магистър
мендантство – МО, и до 30.06.2015 г.
Бълг. център – НАТО

390

605

390

605

5.

Ст. експерт, ст. счетоводител в Бъл
гарската армия, ВА, ВМА, ЦВО, Ко
бакалавър
мендантство – МО, и до 30.06.2015 г.
Бълг. център – НАТО

370

542

380

542

6.

Старши юрисконсулт във вид въор.
сила, съединения, ВА, ВМА, ЦВО, Ко
магистър
мендантство – МО, и до 30.06.2015 г.
Бълг. център – НАТО

380

542

380

542

7.

Финансов контрольор във вид въор.
сила, съединения, ВА, ВМА, ЦВО, Ко
бакалавър
мендантство – МО, и до 30.06.2015 г.
Бълг. център – НАТО

380

595

380

595

8.

Младши юрисконсулт

магистър

360

488

380

488

9.

Мл. експерт, мл. счетоводител

проф. бака
лавър по…

360

439

380

439
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на длъжността
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Минимална
Максимал Минимал
Минимална
Максимал
образовател
на
на
основна
на основна
на степен,
основна
основна
месечна
месечна
необходима
месечна
месечна
заплата от
заплата от
за заемане
заплата от заплата от
01.01.2015 г.
01.07.2015 г.
на длъж
01.01.2015 г. 01.07.2015 г.
(в лв.)
(в лв.)
ността
(в лв.)
(в лв.)

2. Експертни длъжности със спомагателни функции
1.

Главен специалист

ср.
образование

360

428

380

428

2.

Ст. специалист, ст. счетоводител

ср. образова
ние/
ІV ст. пр. кв.

360

406

380

406

3.

ср. образова
Младши специалист, мл. счетоводи
ние/
тел
ІV ст. пр. кв.

360

399

380

399

4.

Технически сътрудници – І група

ІІІ ст. пр. кв.
и/или
ср. обр.

360

406

380

406

5.

Технически сътрудници – ІІ група

ІІІ ст. пр. кв.
и/или
ср. обр.

360

399

380

399

380

518

380

518

ІІІ. Ръководители в други организации
1.

Ръководители на производството и
бакалавър
специализирани услуги
ІV. Аналитични специалисти

1.

Физици, математици и инженерни и
бакалавър
други сродни специалисти

370

509

380

509

2.

Стопански специалисти и специали
бакалавър
сти по обществени науки

370

509

380

509

3.

Артисти и други художествено-твор
бакалавър
чески специалисти

370

509

380

509

4.

Техници по аудио-визуална техника и проф. бака
други сродни специалисти
лавър по …

360

439

380

439

5.

Други приложни специалисти

проф. бака
лавър по …

360

439

380

439

6.

Други творци и изпълнители

ІІІ ст. пр. кв.
и/или
ср. обр.

360

399

380

399

Б. ТЕХНИЧЕСКИ ДЛЪЖНОСТИ
1.

Изпълнители – І група

ІІІ ст. пр. кв.
и/или
ср. обр.

360

399

380

399

2.

Изпълнители – ІІ група

ІІ ст. пр. кв.
и/или
зав. X кл.

360

397

380

397

3.

Изпълнители – ІІІ група

І ст. пр. кв.
и/или
зав. VІ кл.

360

365

380

385

4.

Изпълнители – ІV група

Без изискване за обр. ст.

360

363

380

383

С Т Р.
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Минимална
Максимал Минимал
Минимална
Максимал
образовател
на
на
основна
на основна
на степен,
основна
основна
месечна
месечна
необходима
месечна
месечна
заплата от
заплата от
за заемане
заплата от заплата от
01.01.2015 г.
01.07.2015 г.
на длъж
01.01.2015 г. 01.07.2015 г.
(в лв.)
(в лв.)
ността
(в лв.)
(в лв.)

V. Заети в науката и образованието –
ВМА, ВА, НВУ, ВВМУ и ИО
1. Изборни длъжности:
Професор
Магистър
Доцент
Магистър
2. Професор
Магистър
3. Доцент
Магистър
4. Гл. асистент; ст. преподавател
Магистър
5. Преподавател
Магистър
6. Асистент
Магистър
VІ. Заети в лечебните заведения на Министерството на отбраната съгласно ПМС № 45 от 2001 г.
1. Специалисти с немедицинско обраБакалавър
зование
2. Специалисти с медицинско образование
Управител, леч. заведение по балне
1.
Магистър
ология, рехабил. и възстановяване
2. Лекар, началник-отделение
Магистър
3. Лекар, началник-лаборатория
Магистър
4. Ветеринарен лекар, лабораторен
Магистър
5. Лекари; лекари по дентална медицина Магистър
6. Специалисти-фармацевти
Магистър
7. Главна медицинска сестра
Бакалавър
Старша медицинска сестра и ст. аку
8.
Бакалавър
шерка
Старши медицински лаборант, ст. рент9.
Бакалавър
генов лаборант и ст. рехабилитатор
Проф. бак./
10. Други медицински специалисти
ІІІ ст. пр. кв./
ср. обр.

714
597
714
597
508
488
471

947
920
874
831
786
742
698

714
597
714
597
508
488
471

947
920
874
831
786
742
698

380

554

380

554

450

776

450

776

450
420
390
400
390
380

769
694
587
694
604
509

450
420
390
400
390
380

769
694
587
694
604
509

370

491

380

491

370

491

380

491

360

439

380

439

Приложение № 5
към чл. 1, ал. 5
ТА БЛИЦ А
на длъжностните наименования и минималните и максималните основни месечни заплати на основните
длъжности за цивилни служители по трудово правоотношение в Националната разузнавателна служба

№
по
ред

Наименование на длъжността

Минимална
образовател
на степен,
необходима
за заемане
на длъж
ността

Минимална
основна
месечна
заплата от
01.01.2015 г.
до
30.06.2015 г.
(в лв.)

Максимална Минимал
основна
на основна
месечна
месечна
заплата от
заплата от
01.01.2015 г. 01.07.2015 г.
до
(в лв.)
30.06.2015 г.
(в лв.)

Максимал
на основна
месечна
заплата от
01.07.2015 г.
(в лв.)

I. Ръководни длъжности
1.

Началник-отдел

магистър

598

1136

598

1136

2.

Началник секция

магистър

550

1071

550

1071
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Минимална
образовател
на степен,
необходима
за заемане
на длъж
ността

Наименование на длъжността

ВЕСТНИК
Минимална
основна
месечна
заплата от
01.01.2015 г.
до
30.06.2015 г.
(в лв.)
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Максимална Минимал
основна
на основна
месечна
месечна
заплата от
заплата от
01.01.2015 г. 01.07.2015 г.
до
(в лв.)
30.06.2015 г.
(в лв.)

Максимал
на основна
месечна
заплата от
01.07.2015 г.
(в лв.)

II. Експертни длъжности с аналитични и/или контролни функции
1.

Главен експерт

бакалавър

471

972

471

2.

Старши експерт

бакалавър

3.

Експерт

бакалавър

972

471

911

471

911

471

833

471

833

III. Експертни длъжности със спомагателни функции
1.

Главен специалист

средно

418

751

418

751

2.

Старши специалист

средно

410

692

410

692

3.

Специалист

средно

410

653

410

653

4.

Технически сътрудник

средно

360

600

380

600

IV. Технически длъжности
1.

Изпълнител

средно

364

655

380

655

2.

Изпълнител

основно

360

576

380

576

V. Заети в медицинския пункт в
НРС съгл. ПМС № 45 от 2001 г.
1.

Фармацевт

магистър

466

889

466

889

2.

Лекар ординатор

магистър

542

989

542

989

3.

Лекар по дентална медицина

магистър

542

989

542

989

4.

Медицинска сестра

средно

364

653

380

653

Забележка. Длъжностните наименования, минималните и максималните размери на основните запла
ти на длъжностите в Националната разузнавателна служба се определят от директора на Националната
разузнавателна служба в диференцирания диапазон на утвърдените с таблицата основни месечни заплати.

Приложение № 7
към чл. 1, ал. 7
ТА БЛИЦ А
на длъжностните наименования, минималните и максималните основни месечни заплати на основните
длъжности за цивилните служители по трудово правоотношение в Националната служба за охрана

№
по
ред

Наименование на длъжността

Минимал
на обра
Минимална Максимална Минимална
зователна
основна
основна
основна
степен, не
месечна
месечна
месечна
обходима за заплата от
заплата от
заплата от
заемане на 01.01.2015 г.
01.01.2015 г. 01.07.2015 г.
длъжността

Максимал
на основна
месечна
заплата от
01.07.2015 г.

I. Ръководни длъжности
1.

Началник на сектор

Магистър

605

1130

605

1130

II. Експертни длъжности с
контролни функции
1.

Финансов контрольор

Магистър

467

950

467

950

2.

Главен експерт

Магистър

467

950

467

950

3.

Главен счетоводител

Магистър

467

910

467

910

4.

Главен юрисконсулт

Магистър

467

930

467

930

5.

Старши експерт

Бакалавър

454

920

454

920

С Т Р.

№
по
ред
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Минимал
на обра
Минимална Максимална Минимална
зователна
основна
основна
основна
степен, не
месечна
месечна
месечна
обходима за заплата от
заплата от
заплата от
заемане на 01.01.2015 г.
01.01.2015 г. 01.07.2015 г.
длъжността

6.

Зам. главен счетоводител

Бакалавър

454

7.

Младши експерт

Бакалавър

8.

Счетоводител, оперативен

Бакалавър

Максимал
на основна
месечна
заплата от
01.07.2015 г.

790

454

790

432

735

432

735

432

760

432

760

III. Експертни длъжности със
спомагателни функции
1.

Главен специалист

Ср. образо
вание

390

725

390

725

2.

Ст. специалист

Ср. образо
вание

390

660

390

660

3.

Счетоводител, оперативен

Ср. образо
вание

390

660

390

660

4.

Младши специалист

Ср. образо
вание

390

630

390

630

5.

Технически сътрудник

Ср. образо
вание

360

480

380

480

Ср. образо
вание

360

605

380

605

Осн. обра
зование

360

480

380

480

Не се изис
ква

360

440

380

440

Не се изис
ква

360

415

380

415

IV. Технически длъжности
1.

2.

Изпълнители – І група

Изпълнители – ІІ група
V. Специалисти с медицинско
образование

1.

Началник на група „Мед. оси
гуряване“

Магистър

416

815

416

815

2.

Стоматолог

Магистър

416

790

416

790

3.

Старша медицинска сестра

Бакалавър

406

625

406

625

4.

Други медицински специалисти

Специа
лист/
ср. специ
ално

406

590

406

590

5.

Старши инспектор

Бакалавър

406

690

406

690

Забележка. Длъжностните наименования, минималните и максималните размери на основните месечни
заплати на длъжностите в зависимост от степента на подчиненост на структурните звена в НСО се опре
делят от началника на службата в диференциран диапазон на утвърдените с таблиците в класификатора
за основните месечни заплати.

4813
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§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 185
ОТ 17 ЮЛИ 2015 Г.

за одобряване на промени по бюджета на
Министерството на финансите за 2015 г. във
връзка с учредяване на търговско дружество

Министър-председател:
Бойко Борисов

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява промени по бюджета на Ми
нистерството на финансите за 2015 г. за допъл
нителни плащания в частта на финансирането
на бюджетното салдо за сметка на централния
бюджет в размер 50 000 лв. за формиране на
капитала на „Фонд мениджър на финансови
инструменти в България“ – ЕАД, София.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши
съответните промени по бюджета на Министер
ството на финансите и по централния бюджет за
2015 г.

За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска

4814

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186
ОТ 17 ЮЛИ 2015 Г.

за изменение на Постановление № 104 на Министерския съвет от 2015 г. за утвърждаване
на таксите за кандидатстване и за обучение
в държавните висши училища за учебната
2015 – 2016 г. (ДВ, бр. 33 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Приложение № 5 към чл. 1 се изменя
така:
„Приложение № 5
към чл. 1

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 109, ал. 4, т. 1 от Закона за публич
ните финанси.

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
І. Такси за кандидатстване за учебната 2015/2016 г. – 25 лв. за първи изпит и 25 лв. за всеки след
ващ изпит. Такса за участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от
държавен зрелостен изпит – 30 лв.
ІІ. Такса за конкурсен изпит на кандидат-докторанти – 50 лв.
ІІІ. Такси за обучение за учебната 2015/2016 г. на:
№
по
ред

Области на висше
образование, профе
сионални направле про
ния и специалности феси
она
лен
бака
лавър
редов
но

Образователно-квалификационна степен
бакалавър

редов
но

задоч
но

магистър

редов
но

задоч
но

Докторанти

магистър след
бакалавър

редов
но

задоч
но

редовно

задоч
но

410

920

920

410

920

920

410

920

920

570

1470

1470

570

1470

1470

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

Педа г ог и ческ и на
уки:

1.1.

Теория и управление
на образованието

1.2.

Педагогика

410

1.3.

Педагогика на обуче
нието по...

410

2.

Хуманитарни науки:

2.1.

Филология

570

2.2.

История и археология

570

2.3.

Философия

570

570

570

1470

1470

3.

Социални, стопански
и правни науки:

3.1.

Социология, антро
пология и науки за
културата

570

570

570

1470

1470

3.2.

Психология

580

580

590

1470

1470

410

570

570

Езиков
курс
(в евро)

С Т Р.
№
по
ред
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Образователно-квалификационна степен
бакалавър

редов
но

задоч
но

магистър

редов
но

задоч
но

Докторанти

магистър след
бакалавър

редов
но

задоч
но

редовно

задоч
но

3.3.

Политически науки

580

580

590

1470

1470

3.4.

Социални дейности

570

570

570

1470

1470

3.5.

Обществени комуни
кации и информаци
онни науки

580

580

590

1470

1470

3.6.

Право

1470

1470

3.7.

Администрация и уп
равление

420

420

430

920

920

3.8.

Икономика

420

420

430

920

920

3.9.

Туризъм

420

430

920

920

4.

Природни науки, ма
тематика и инфор
матика

4.1.

Физически науки

520

520

1500

1500

4.2.

Химически науки

520

520

1500

1500

4.4.

Науки за земята

660

660

2000

2000

4.5.

Математика

600

600

1500

1500

4.6.

Информатика и ком
пютърни науки

660

660

2000

2000

5.

Технически науки

5.1.

Машинно инженер
ство

530

5.2.

Електротехника,
електроника и авто
матика

530

5.3.

Кому никационна и
компютърна техника

660

660

2000

2000

7.

Зд равеопазване и
спорт

7.4.

Обществено здраве

700

700

2000

2000

7.5.

Здравни грижи

7.6.

580

Медицинска сестра

700

Акушерка

700

580
430

Езиков
курс
(в евро)

Спорт
Спорт

750

750

Изобрази т ел н и из
куства

720

720

1900

1500

8.3.

Музикално и танцово
изкуство

720

720

1900

1500

8.4.

Театрално и филмово
изкуство

720

720

1900

1500

9.

Сигурност и отбрана

9.1.

Национална сиг у р
ност

850

850

3500

2500

8.

Изкуства

8.2.

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
В с и ч к и п р о ф е с ио 
нални направления
Езиков курс

3000

2500

3000

2500

3200

3000

3000
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§ 2. Приложение № 17 към чл. 1 се изменя така:
„Приложение № 17
към чл. 1
ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА
І. Такси за кандидатстване за учебната 2015/2016 г. – 30 лв. за първи изпит и 25 лв. за всеки след
ващ изпит. Такса за участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от
държавен зрелостен изпит – 30 лв.
ІІ. Такса за конкурсен изпит на кандидат-докторанти – 30 лв.
ІІІ. Такса за кандидатстване на чуждестранни граждани – левовата равностойност на 50 евро.
ІV. Такси за обучение за учебната 2015/2016 г. на:
№
Области на
Образователно-квалификационна степен
Докторанти и
по висше обра
специализанти
професиона
бакалавър
магистър
магистър след
ред зование, про
лен бакалавър
бакалавър
фесионални
направления редов задоч редовно задоч редов задоч редов задоч редовно задоч
но
но
но
но
но
но
но
но
и специал
ности
Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Педагогика

460

460

460

460

460

460

2.

Икономика

460

460

460

460

460

460

3.

Социални
дейности

520

520

520

520

520

4.

Екология
и опазване
на околната
среда

700

700

800

800

800

800

5.

Аграрно ин
женерство

700

700

800

800

6.

Всички спе
циалности
във Факул
тет „Техника
и техноло
гии“

520

520

640

640

7.

Управление
на здравните
грижи

550

550

8.

Медицинска
рехабилита
ция и ерготе
рапия

800

10.

Зооинженер
ство

700

700

11.

Рибовъдство
и аквакул
тури

700

700

12.

Агрономство

700

700

13.

Ветеринарна
медицина

14.

Медицина

15.

Медицинска
сестра

800

16.

Акушерка

800

17.

Лекарски
асистент

800

18.

Рехабилита
тор

700

19.

Медицински
лаборант

700

20.

Парамедик

600

700

750

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

950

950

950

Езиков
курс
(в евро)

С Т Р.
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№
Области на
Образователно-квалификационна степен
Докторанти и
по висше обра
специализанти
професиона
бакалавър
магистър
магистър след
ред зование, про
лен бакалавър
бакалавър
фесионални
направления редов- задоч редовно задоч редов- задоч редов задоч редовно задоч
но
но
но
но
но
но
но
но
и специал
ности

Езиков
курс (в
евро)

21.

Гериатрични
грижи

600

1.

Медицина

6500

2.

Медицина на
английски
език

7000

3.

Ветеринарна
медицина на
български и
английски
език

3500

4.

Социални
дейности

900

5.

Медицинска
сестра

3200

2000

6.

Акушерка

3200

2000

7.

Медицинска
рехабилита
ция и ерготе
рапия

3500

2000

8.

Всички спе
циалности
в Медицин
ския колеж

9.

Всички спе
циалности
във Факул
тет „Техника
и техноло
гии“

2500

2500

3500

3500

10.

Педагогика

2000

2000

2000

2000

3000

3000

2000

11.

Икономика

2000

2000

2000

2000

3000

3000

2000

12.

Зооинженер
ство, агро
номство, ри
бовъдство и
аквакултури

2000

2000

2000

2000

3000

3000

2000

13.

Зооинженер
ство, агро
номство,
рибовъдство
и аквакул
тури – на
английски
език

3000

3000

3000

3000

3000

3000

14.

Екология
и опазване
на околната
среда, аграр
но инженер
ство

2000

2000

2000

2000

3000

3000

15.

Екология
и опазване
на околната
среда, аграр
но инженер
ство – на
английски
език

3000

3000

3000

3000

3000

3000

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
5200

5000

900

900

2000

3000

1000

2000

2000

2600

2000

2000

2000

“
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§ 3. Приложение № 20 към чл. 1 се изменя така:
„Приложение № 20
към чл. 1
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ“ – ГР. ВАРНА
І. Такси за кандидатстване за учебната 2015/2016 г. – 60 лв. за първи изпит и 30 лв. за всеки след
ващ изпит. Такса за участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка
от държавен зрелостен изпит – 40 лв.
ІІ. Такса за конкурсен изпит на кандидат-докторанти – 60 лв. и 30 лв. за изпит за владеене на език.
III. Tакси за обучение за учебната 2015/2016 г. на:
№
по
ред

Области на
Образователно-квалификационна степен
висше об
бакалавър
магистър
магистър
разование, професиона
след бакала
професио лен бакалавър
вър
нални на
правления
и специал
ности
редов задоч
но
но

редов
но

Докторанти

Спе Езиков
циакурс
лизан (в евро)
ти

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

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

Медицина

900

700

350

2.

Дентална
медицина

900

700

350

3.

Фармация

900

4.

Обще с т ве 
но здраве

4.1.

Управление
на здравни
те грижи

550

600

4.2.

Здравен ме
ниджмънт

550

600

5.

Здравни
грижи

5.1.

Медицин
ска сест ра
и акушерка

5.2.

Други спе
циалности

6.

Психология

700

350

7.

Админи
страци я и
управление

700

350

1.

Медицина

7000

5000

5000

2.

Дентална
медицина

7000

5000

5000

3.

Фармация

7000

4.

Мед и ц и на
на англий
ски език

8000

5.

Дентална
медицина
на англий
ски език

8000

6.

Обще с т ве 
но здраве

800

750

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

3350

3350

1700
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Области на
Образователно-квалификационна степен
висше об
бакалавър
магистър
магистър
разование, професиона
след бакала
професио лен бакалавър
вър
нални на
правления
и специал
ности
редов задоч
но
но
3350

редов
но

БРОЙ 56
Докторанти

Спе Езиков
циакурс
лизан (в евро)
ти

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

7.

Здравни
грижи

3350

8.

Подгот
вителен
курс – на
български
език

3500

9.

Подгот
вителен
курс – на
английск и
език

4000

“

§ 4. Приложение № 33 към чл. 1 се изменя така:

„Приложение № 33
към чл. 1
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ТЕЛЕКОМУНИК АЦИИ И ПОЩИ – ГР. СОФИЯ
І. Такси за кандидатстване за учебната 2015/2016 г. – 25 лв.
II. Такси за обучение за учебната 2015/2016 г. на:
№
по
ред

Области на
висше об
разование,
професио
нални на
правления
и специал
ности

Образователно-квалификационна степен
професионален
бакалавър
редов
но

бакалавър

задочно редов
но

задоч
но

магистър

редов
но

задоч
но

Докторанти

магистър
след бакала
вър
редов задоч
но
но

редов
но

Езиков
курс
(в евро)

задоч
но

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

А дмини
страция и
управление

380

380

420

2.

Комуника
ционна и
компютърна
техника

510

510

800

1.

А дмини
страция и
управление

1900

950

1500

2.

Комуника
ционна и
компютърна
техника

2200

1100

1500

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

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

4815
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ДЪРЖАВЕН

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на
комуникационно-транспортните системи на
урбанизираните територии (обн., ДВ, бр. 86
от 2004 г.; попр., бр. 93 от 2004 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 1 след думите „пешеход
ното движение“ се добавя „велосипедното
движение“ и се поставя запетая.
§ 2. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) след думите „движение се“ се добавя
„планира и“;
б) създават се изречение второ и трето:
„Велосипедните трасета трябва да са подходя
що означени и сигнализирани и да осигуряват
непрекъснат маршрут за велосипедното движе
ние. Велосипедните трасета се осигуряват чрез
велосипедни алеи и обособени велосипедни
ленти или чрез комбинация от възможности
те, посочени в чл. 118 и в таблица 1.2 към
чл. 16, ал. 2, чл. 83, ал. 2 и чл. 117, ал. 2 на
приложение № 1.“
2. В ал. 2 след думите „улична мрежа“ се
добавя „и подходящо сигнализирани с пътна
маркировка и пътни знаци“.
3. В ал. 3 изречение второ се изменя така:
„Велосипедното трасе или системата от вело
сипедни трасета се проектират непрекъснати.“
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Навсякъде, където е целесъобразно и
възможно, велосипедните трасета се осигу
ряват като самостоятелни велосипедни алеи,
физически отделени от автомобилното дви
жение. Самостоятелни велосипедни алеи се
проектират на местата, където велосипедните
трасета не съвпадат с направлението на улич
ната мрежа, например паркове и градини.“
§ 3. В чл. 102 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Основният текст става ал. 1, като в т. 1
числото „60“ се заменя с „15“, в т. 2 думата
„три“ се заменя с „две“ и в т. 3 числото „3,5“
се заменя с „3,25“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Допуска се в застроени територии при
доказани технически параметри на безопас
ност широчината на специализираната „BUS
лента“ да е най-малко 3,0 m.“
§ 4. В таблица 1.2 към чл. 16, ал. 2, чл. 83,
ал. 2 и чл. 117, ал. 2 „Транспортни характе
ристики“, в колона „Велосипедно движение“
се правят следните изменения:
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1. За класове IIIА и IIIБ думите „Само на
обособена алея“ се заменят с „На обособена
велосипедна алея и/или велосипедна лента“.
2. За клас ІV думите „Само на обособена
алея“ се заменят с „На обособена велосипедна
алея и/или велосипедна лента. Допуска се на
пътното платно“.
3. За клас VА и VБ думите „Само на обо
собени алеи или пътни ленти“ се заменят с
„Допуска се на пътното платно“.
4. За клас VІА и VІБ думите „Допуска се“
се заменят с „Допуска се на пътното платно“.
Заключителна разпоредба
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Лиляна Павлова
4818

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда
за отпускане на целева помощ за отопление
(обн., ДВ, бр. 49 от 2008 г.; изм., бр. 59 и 67 от
2008 г., бр. 72 от 2009 г., бр. 52 от 2010 г., бр. 45
от 2012 г., бр. 48 и 57 от 2013 г.; доп., бр. 94
от 2013 г.; изм. и доп., бр. 53 от 2014 г.; изм.,
бр. 63 и 91 от 2014 г.; изм., бр. 48 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създават се нови ал. 4 и 5:
„(4) До издаването на нова заповед в съ
ответствие с ал. 1 за отпуснатите помощи
се определя авансов размер на помощта от
предходния отоплителен сезон.
(5) Издадените по реда на предходната
алинея заповеди за отпускане на помощта се
изменят след определяне на нов размер на по
мощта в съответствие с ал. 1 и произтичащите
промени се компенсират при изплащането на
помощта по реда на чл. 5, ал. 2, т. 2.“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 6.
§ 2. Параграф 1 от допълнителните разпо
редби се изменя така:
„§ 1. При прилагане на наредбата се спазва
§ 1 от допълнителната разпоредба на ППЗСП,
като освен посочените в т. 10 доходи за це
лите на тази наредба не се счита за доход
трудовото възнаграждение, получено по реда
на чл. 114а от Кодекса на труда и свързаните
с него плащания.“
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Гълъб Донев
4817
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МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2007 г. за реда и условията за
придобиване, регистриране, изплащане и
търговия с държавни ценни книжа (обн., ДВ,
бр. 85 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 100 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 6:
1. В ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. при вливане или сливане между участ
ници в ЕСРОТ;“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) БНБ може временно да ограничи дос
тъпа до ЕСРОТ или изцяло да го прекрати,
когато установи, че участник е престанал да
отговаря на изискванията за участие в сис
темата, не изпълнява своите задължения или
спрямо него в случаите, предвидени в закон,
са наложени мерки, ограничаващи дейността
му изцяло или частично.“
3. Създават се нови ал. 3 и 4:
„(3) В случаите по ал. 1 ДЦК, притежава
ни от участника и общо от негови клиенти,
включително такива с наложена тежест, се
прехвърлят служебно при друг участник – под
депозитар на ДЦК, определен от Министер
ството на финансите съгласувано с БНБ.
(4) В случаите по ал. 2, по преценка на БНБ
съгласувано с Министерството на финанси
те притежаваните от участника ДЦК и/или
общо от негови клиенти, включително такива
с наложена тежест, могат да се прехвърлят
служебно при друг участник – поддепозитар
на ДЦК, определен от Министерството на
финансите съгласувано с БНБ.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 5.
§ 2. В чл. 30 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „в регистрите
по чл. 15, ал. 7 или чл. 24.“
2. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) В случаите на чл. 6, ал. 3 или 4, когато
заложени и блокирани по ал. 1 ДЦК се пре
хвърлят от регистър по чл. 15, ал. 7 в регистър
по чл. 24, ДЦК служебно се деблокират и се
прехвърлят от БНБ по клиентския регистър
на заложния кредитор, когато той е участник
в ЕСРОТ – поддепозитар на ДЦК, а когато
не е, в определен от него друг поддепозитар,
който незабавно ги блокира по водения от
него регистър по чл. 24. Действието на зало
га върху ДЦК и на вписаните обстоятелства
относно залога се запазва. Лицата, водещи
регистрите, вписват служебно обстоятелствата
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относно това прехвърляне въз основа на раз
пореждане за служебно вписване по образец
съгласно приложение № 29.
(5) В случаите на чл. 6, ал. 3 или 4, кога
то заложени и блокирани по ал. 1 ДЦК се
прехвърлят от един в друг регистър по чл. 24,
БНБ служебно прехвърля ДЦК от клиентския
регистър на участника по клиентския регис
тър на определения друг поддепозитар, който
незабавно ги блокира по водения от него
регистър по чл. 24, въз основа на информаци
ята, предоставена му по реда на чл. 36, ал. 2.
Действието на залога върху ДЦК и на вписа
ните обстоятелства относно залога се запазва.
Лицата, водещи регистрите, вписват служебно
обстоятелствата относно това прехвърляне въз
основа на разпореждане за служебно вписване
по образец съгласно приложение № 30.“
§ 3. В чл. 31, ал. 2 се добавя изречение
трето: „В случаите по чл. 30, ал. 4 или 5 се
подписва нов тристранен договор.“
§ 4. В чл. 34:
1. Създават се ал. 1 и 2:
„(1) БНБ извършва блокиране на ДЦК по
реда на чл. 152, ал. 2 от Закона за публич
ните финанси в регистрите по чл. 15, ал. 7
на банките – участници в ЕСРОТ, което има
действие на законен особен залог в полза на
Министерството на финансите.
(2) В случаите на чл. 6, ал. 3 или 4 при
прехвърляне на ДЦК, блокирани по ал. 1
от регистър по чл. 15, ал. 7 в регистър по
чл. 24, ДЦК служебно се деблокират от БНБ
и се прехвърлят по клиентския регистър на
определения от МФ съгласувано с БНБ друг
участник – поддепозитар на ДЦК, който неза
бавно ги блокира по водения от него регистър
по чл. 24. При прехвърлянето на ДЦК дейст
вието на законния особен залог се запазва.“
2. Досегашният текст става ал. 3.
§ 5. В чл. 36:
1. В ал. 1 думите „не превежда“ се заменят
с „може да не преведе“, а думите „чл. 6, ал. 1“
се заменят с „чл. 6“.
2. В ал. 2:
а) в първото изречение след думите „съг
ласувано с БНБ“ се добавя „незабавно“;
б) във второто изречение думите „най-късно
пет работни дни след поискване от Министер
ство на финансите да му предаде“ се заменят
с „незабавно да предаде на Министерството
на финансите“.
3. В ал. 3 след думата „отразява“ се добавя
„служебно“.
§ 6. Създава се приложение № 29 към
чл. 30, ал. 4:

Б Р О Й §56.
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Създава се Приложение
към
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„Приложение
№ 29
Приложение № 29
към чл.30,
към
чл.ал.430, ал. 4

РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА СЛУЖЕБНО ВПИСВАНЕ НА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАЛОЖЕНИ ДЦК ПО РЕДА НА
РАЗПОРЕЖДАНЕ
ЗА СЛУЖЕБНО ВПИСВАНЕ НА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАЛОЖЕНИ
РЕГИСТЪР ПО ЧЛ.15, АЛ.7 В РЕГИСТЪР ПО ЧЛ.24
ЗОЗ ОТ
ДЦК ПО РЕДА НА ЗОЗ
ОТ РЕГИСТЪР ПО ЧЛ. 15, АЛ. 7 В РЕГИСТЪР ПО ЧЛ. 24
Група № 1: Регистрационен № на вписването в РОЗ при БНБ
1

№ на разпореждането за първоначално вписване

№ на разпореждането за допълнително вписване

Група № 2: Залогодател (Участник в ЕСРОТ, чието участие се прекратява (ограничава) съгласно чл.6, ал.1 или 2)
2

Наименование

4

Адрес

3

Идентификационен код

6

Идентификационен код

Група № 3: Длъжник по обезпеченото вземане
5

Наименование

7

Адрес

Група № 4: Заложен кредитор/поддепозитар на ДЦК (Участник в ЕСРОТ, в чийто клиентски регистър се прехвърлят и

блокират заложените ДЦК)
8
10

9

Наименование

Идентификационен код

Адрес

Група № 5: Обезпечено вземане
11

Основание(документ, дата)

13

Размер ( с цифри и думи)

12

Предмет

14

Лихви

15

Лихви за забава

Група № 6: Парична сума за която е учреден залога
16

Размер ( с цифри и думи)

Група № 7: Заложено имущество
17

Описание

Емисия № ……………………….., номинална стойност……………………………………….……, валута ……………..

Група № 8: Модалитети
20

Срок (ден/месец/год.)

21

Условия

Група № 9: Основание
22

Вписване на разпореждането
Име на длъжностното лице по вписванията

Дата( ден/месец/год. )

Подпис

“

4
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§ 7. Създава
се Приложение
№към
30 към
§ 7. Създава
се приложение
№ 30
чл.чл.
30,30,
ал.ал.
5: 5.

Приложение № 30
„Приложение
към чл.30, ал.5

№ 30
към чл. 30, ал. 5
РАЗПОРЕЖДАНЕ
СЛУЖЕБНО
ВПИСВАНЕ
НАНА
ПРЕХВЪРЛЯНЕ
РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА ЗА
СЛУЖЕБНО
ВПИСВАНЕ
НА ПРЕХВЪРЛЯНЕ
ЗАЛОЖЕНИ ДЦК ПОНА
РЕДАЗАЛО
НА
ЕДИНЗОЗ
В ДРУГ
ЧЛ.24 РЕГИСТЪР ПО ЧЛ. 24
ЗОЗ ОТ
ЖЕНИ
ДЦК ПО РЕДА НА
ОТРЕГИСТЪР
ЕДИН ПО
В ДРУГ
Група № 1: Регистрационен № на вписването в РОЗ при банка …………………………………………………………
1

№ на разпореждането за първоначално вписване

№ на разпореждането за допълнително вписване

Група № 2: Заложен кредитор (Участник в ЕСРОТ, чието участие се прекратява (ограничава) съгласно чл.6, ал.1 или 2)
2

Наименование

4

Адрес

3

Идентификационен код

Група № 3: Залогодател (Клиент на участник в ЕСРОТ, чието участие се прекратява (ограничава) съгласно чл.6, ал.1 или 2)
5

Наименование

7

Адрес

6

Идентификационен код

9

Идентификационен код

Група № 4: Длъжник по обезпеченото вземане
8
10

Наименование

Адрес

Група № 5: Участник в ЕСРОТ, поддепозитар на ДЦК в чийто клиентски регистър се прехвърлят и блокират заложените ДЦК
11

Наименование

13

Адрес

12

Идентификационен код

Група № 6: Обезпечено вземане
14

Основание(документ, дата)

16

Размер ( с цифри и думи)

15

Предмет

17

Лихви

18

Лихви за забава

Група № 7: Парична сума за която е учреден залога
19

Размер ( с цифри и думи)

Група № 8: Заложено имущество
20

Описание

Емисия № ……………………….., номинална стойност……………………………………….……, валута ……………..

Група № 9: Модалитети
21

Срок (ден/месец/год.)

22

Условия

Група № 10: Основание
23

Вписване на разпореждането
Име на длъжностното лице по вписванията

Дата( ден/месец/год. )

Подпис

“
Заключителна разпоредба
§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“. 5
Министър на финансите:
Владислав Горанов
Управител на БНБ:
Димитър Радев
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МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Инструкция за изменение и допълнение на
Инструкция № 8121з-749 от 2014 г. за реда и
организацията за осъществяване на дейности
те по контрол на пътното движение (ДВ,
бр. 90 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 3 думите „Охранителна поли
ци я“ (ГДОП), дирек торът и съответни ят
заместник-директор на дирекция „Опазване
на обществения ред и контрол на пътното
движение“ се заменят с „Национална по
лиция“ (ГДНП) и съответният заместникдиректор на ГДНП“.
§ 2. В чл. 4 думите „Контрол на пътното
движение и правоприлагане“ и началникът
на сектор „Пътен контрол, пилотиране и
съпровождане“ при дирекция „Опазване на
обществения ред и контрол на пътното движе
ние“ в ГДОП“ се заменят с „Пътна полиция“
и началникът на сектор „Контрол на пътното
движение и правоприлагане“ в ГДНП“.
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В т. 2 думите „точките за контрол“ се
заменят с „местата за контрол“.
2. В т. 10 думата „информираност“ се за
меня с „информиране“.
3. В т. 12 думите „Контрол на пътното
движение и правоприлагане“ на дирекция
„Опазване на обществения ред и контрол на
пътното движение“ при ГДОП“ се заменят с
„Пътна полиция“ при ГДНП“.
4. В т. 14 думите „създали предпоставка
или“ се заличават.
§ 4. В чл. 7, ал. 1 се правят следните из
менения:
1. Основният текст на ал. 1 се изменя така:
„(1) Началниците на сектор/групи „Пътен
контрол“, на звената, на които са възложени
дейности по контрол на пътното движение в
СДВР/ОДМВР и на звената „Пътен контрол“
в районните управления (РУ) при ОДМВР,
пряко отговарят за цялостното състояние на
пътния контрол, осъществяван на съответната
територия, като:“.
2. В т. 7 думите „точките за контрол“ се
заменят с „местата за контрол“.
§ 5. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 думите „се наричат „точки за
контрол“ и“ се заличават.
2. В ал. 5 думите „точки за контрол“ се
заменят с „места за контрол“.
§ 6. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, в основния текст думите „осъ
ществяващи пътен контрол по главните пъ
тища и автомагистралите“ се заменят с „на
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които са възложени дейности по контрол на
пътното движение“.
2. В ал. 2, т. 2 думата „разпоредени“ се
заменя с „разпоредените“.
3. В ал. 3 думите „отдел/сектор „Пътна
полиция“, звено, осъществяващо пътен кон
трол по главните пътища и автомагистралите
и РУ на ОДМВР“ се заличават.
§ 7. Член 27 се изменя така:
„Чл. 27. (1) Планирането е дейност, насо
чена към определяне на целите и основните
задачи за определен период от време, както
и мероприятията за тяхното реализиране,
с указани конкретни срокове и отговорни
ци. Длъжностните лица, функционалните
задължения на които са пряко свързани с
ръководството на дейността по пътен кон
трол или са им възложени такива, изготвят
шестмесечни планове.
(2) Началниците на РУ и на отдел/сектори
„Пътна полиция“ утвърждават плановете за
работа по пътен контрол.
(3) Плановете за работа по пътен контрол
на звената, на които са възложени дейности по
контрол на пътното движение, се утвърждават
от заместник-директорите или началниците
на отдели „Охранителна полиция“ при СДВР/
ОДМВР.
(4) Плановете се изготвят въз основа на
извършен анализ на ПТО в съответната те
ритория, като се съобразяват със:
1. пътните условия, транспортната мре
жа, организацията на движението и негова
та интензивност, наличието на участъци с
концентрация на ПТП, аварийност и пътен
травматизъм, пътнико-транспортни потоци,
на стратегически и особено важни пътища,
обекти и др.;
2. характеристиката на населените места,
брой и концентрация на населението и мо
торните превозни средства;
3. наличните сили и средства и възможност
за използване на допълнителни сили;
4. оценка на ефективността от създадената
организация и резултатите по безопасността
на движението и противодействие на прес
тъпността за предходен период.
(5) По разпореждане на съответния ръ
ководител се изготвят текущи планове за
реализация на конкретни мероприятия.
(6) За изпълнение на текущи задачи по
разпореждане на съответния ръководител
длъжностните лица по ал. 1 може да изготвят
и планове за по-кратък период.“
§ 8. В чл. 29 основният текст се изменя
така:
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„Чл. 29. Предвид изменението на пътнотранс
портната обстановка от началниците на РУ,
началниците на отдел/сектори „Пътна полиция“
и на звената, на които са възложени дейности
по контрол на пътното движение при СДВР
и ОДМВР, както и на отдел „Пътна полиция“
при ГДНП, се осъществява перспективното
планиране, обхващащо периодите пролет – лято
и есен – зима, като се вземат предвид:“.
§ 9. Член 31 се изменя така:
„Чл. 31. Пътният контрол се осъществява
от служители на „Пътна полиция“ и от други
служители на МВР, на които са възложени
дейности по контрол на пътното движение.“
§ 10. В чл. 33 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3, т. 1 след думите „Пътна полиция“
се добавя „или от служители от едно звено
на МВР, на които са възложени дейности по
контрол на пътното движение“.
2. В ал. 4 думите „точки за контрол“ се
заменят с „места за контрол“.
3. В ал. 5 думите „точките за контрол“ се
заменят с „местата за контрол“.
§ 11. В чл. 36 думите „като могат да се
използват и КПП, разположени на входно-из
ходните пътища от и към населените места“
се заличават.
§ 12. В чл. 38 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 накрая се добавя „като при спи
ране на МПС за проверка служебните лица са
длъжни да се обозначат ясно, осигурявайки
необходимата видимост“.
2. В ал. 3 думите „точки за контрол“ се
заменят с „места за контрол“.
§ 13. В чл. 44, т. 4 се правят следните
изменения:
1. В буква „в“ думите „тестване наличието
на алкохол в издишания въздух, както и тес
тери за наличието на наркотични или упой
ващи вещества“ се заменят с „установяване
концентрацията на алкохол в кръвта, както
и полеви тестове за установяване употребата
на наркотични или упойващи вещества“.
2. Буква „г“ се заличава.
§ 14. В чл. 46 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „съгласно“ се заменя с
„по“.
2. В ал. 2 думите „дейността по контрол
на пътното движение на електронен носител
(приложение № 9), които се съхраняват в
ОДЦ/ОДЧ или по друг служебно определен
начин“ се заменят с „на дейността по пътен
контрол (приложение № 9), въведени в АИС
„Пътна полиция“.
3. Алинея 3 се изменя така:
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„(3) Задачите се разпечатват, утвърждават и
съхраняват в ОДЦ/ОДЧ или по друг служебно
определен начин.“
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) В звената, където няма предвидени
или заети длъжности по ал. 1, директорите на
ОДМВР или оправомощени от тях длъжност
ни лица, или началниците на РУ с писмена
заповед възлагат провеждането на инструктаж
и отвод на дежурния в ОДЦ/ОДЧ или на
други служители.“
§ 15. В чл. 48, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 4 думите „и ги предоставя на елек
тронен носител за въвеждане в РСОД“ се
заличават.
2. В т. 5 думите „точките за контрол“ се
заменят с „местата за контрол“.
§ 16. В чл. 52, ал. 4 думата „покриване“ се
заменя с „работа“, а думите „точки за контрол“
се заменят с „места за контрол“.
§ 17. В чл. 53 ал. 2 се отменя.
§ 18. В чл. 77, ал. 3 думите „Контрол на
пътното движение и правоприлагане“ при
дирекция „Опазване на обществения ред и
контрол на пътното движение“ в ГДОП“ се
заменят с „Пътна полиция“ при ГДНП“.
§ 19. В наименованието на глава четвърта
след думата „средства“ се добавя „и системи“.
§ 20. Наименованието на раздел I на глава
четвърта се изменя така: „Работа с техниче
ските средства и системи за контрол“.
§ 21. Член 83 се изменя така:
„Чл. 83. Директорът на ГДНП по предложе
ние на началника на отдел „Пътна полиция“
при ГДНП:
1. разпределя техническите средства и сис
теми (ТСС) за контрол съобразно нуждите и
ефективността от използването им;
2. предлага за въвеждане в експлоатация
нови видове ТСС на база анализ на необхо
димостта от конкретен вид, както и съвре
менните тенденции в тази насока;
3. определя минимален брой часове за кон
трол с ТСС въз основа анализ на настъпилите
ПТП на територията на съответната ОДМВР.“
§ 22. В чл. 84, т. 1 думата „средствата“ се
заменя със „средства и системи“.
§ 23. В чл. 88 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „точки за контрол“ се
заменят с „места за контрол“.
2. В ал. 2 в основния текст думите „Точ
ките за извършване на контрол“ се заменят
с „Местата за извършване на контрол“.
3. В ал. 2, т. 5 думите „в конкретната точка
за предходен период“ се заменят с „на конкрет
но място за контрол за предходен период“.
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4. В ал. 3 думите „скоростта на движение“
се заменят със „скоростните режими“, а ду
мите „точки за контрол“ се заменят с „места
за контрол“.
5. В ал. 4 думата „точки“ се заменя с „места“.
§ 24. Член 89 се изменя така:
„Чл. 89. (1) На рискови участъци с ин
тензивен трафик на движение, където не
са монтирани стационарни автоматизирани
технически средства и системи (АТСС) за
контрол на скоростта или поставянето им е
невъзможно, се осъществява контрол чрез
мобилни АТСС.
(2) За осъществяване на контрол с мобил
ни АТСС служителят позиционира служебен
автомобил или мотоциклет или временно
разполага АТСС на участък от пътя и насочва
уреда в контролираната посока.
(3) Служителят включва автоматизираното
техническо средство или система и извършва
необходимите първоначални настройки за
започване на автоматизирания контрол и
поставя начало на работния процес.
(4) По време на измерване на скоростта
от мобилно АТСС служителят може да осъ
ществява наблюдение за функционирането
на уреда или да осъществява регулиране и
подпомагане на движението, както и контрол
за спазване правилата за движение.
(5) След изтичане на времето за контрол
сл у ж и т ел я т изк л юч ва а вт омат изи ра но т о
техническо средство или система, като ин
формацията със запаметените от уреда данни
се съхранява в локална компютърна конфи
гурация или локален сървър за издаване на
административни документи във връзка с
установените нарушения, което се отразява
в протокола по чл. 91.“
§ 25. Член 91 се изменя така:
„Чл. 91. (1) За всяко използване на мобил
но АТСС за контрол се попълва протокол
(приложение № 15).
(2) Протоколът по ал. 1 се попълва при
всяка смяна на мястото/участъка за контрол,
като при контрол във време на движение с
мобилно АТСС се отбелязват началото и краят
на контролирания участък.
(3) При работа с временно разположени на
участък от пътя автоматизирани технически
средства и системи за контрол на скоростта
протоколът се попълва за всяко място за
контрол и се съпровожда със снимка на раз
положението на уреда.
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(4) Про т окол ът по а л. 1 се п риема и
подписва след проверка на правилното по
пълване от служителя, провеждащ отвода, и
представлява основен документ за отчет на
резултатите и работата на наряда, използващ
мобилно АТСС.
(5) Данните за нарушенията се съхраняват
до приключване на административнонаказа
телната преписка във формата и вида, изготвен
от АТСС. При необходимост същите могат да
се отпечатват.
(6) При използване от наряда на технически
средства и системи за определяне концентраци
ята на алкохол в кръвта резултатите се отразяват
на електронната подложка в РСОД съгласно
дневник по образец (приложение № 16).
(7) При използване от наряда на технически
средства и системи за установяване употре
бата на упойващи и наркотични вещества
или техни аналози проверката и резултатът
се отразяват на електронната подложка в
РСОД в протокол (приложение № 17), както
и в дневник (приложение № 18).“
§ 26. Член 92 се изменя така:
„Чл. 92. (1) За измерване на скоростта от
мобилно АТСС се използват служебни ав
томобили или мотоциклети, движещи се в
пътнотранспортния поток или работещи на
място за контрол.
(2) В случаите на осъществяване на кон
трол с мобилно АТСС, работещо на място,
нарушителите не се спират, а след сваляне
на информацията от АТСС се предприемат
действия за реализиране на административ
нонаказателната отговорност за извършеното
нарушение. Допуска се спиране на място в
случаите, когато с поведението си водачът
създава непосредствена опасност за останалите
участници в движението.
(3) В случаите на осъществяване на кон
трол с мобилно АТСС във време на движе
ние нарушителите се спират на място и се
предприемат действия за реализиране на
административнонаказателната отговорност
за извършеното нарушение. За нарушения,
установени с мобилни АТСС във време на
движение, електронни фишове не се издават.
(4) При използване на автоматизирани
технически средства, без нарушителите да се
спират на място, в наряд може да се назначава
един служител.“
§ 27. Приложение № 15 към чл. 91, ал. 1
се изменя така:
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„Приложение № 15
към чл. 91, ал. 1

“
§ 28. В приложение № 16 думите „чл. 91, ал. 3“ се заменят с „чл. 91, ал. 6“.
§ 29. В приложение № 17 думите „чл. 91, ал. 4“ се заменят с „чл. 91, ал. 7“.
§ 30. В приложение № 18 думите „чл. 91, ал. 4“ се заменят с „чл. 91, ал. 7“.
§ 31. Навсякъде в инструкцията думите „осъществяващи пътен контрол по главните пътища
и автомагистралите“ се заменят с „на които са възложени дейности по контрол на пътното
движение“, думите „точките за контрол“ се заменят с „местата за контрол“, думите „точки за
контрол“ се заменят с „места за контрол“.
Министър:
Румяна Бъчварова
4768

8

БРОЙ 56

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 5   

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗАПОВЕД № ЧР-06-26
от 25 юни 2015 г.
На основание чл. 5, т. 6 от Устройствения правилник на Министерството на правосъдието във
връзка с чл. 393, ал. 2 от Закона за съдебната власт, чл. 143, ал. 2 от Закона за Министерството на
вътрешните работи и чл. 8, ал. 2, т. 6 от Правилника за устройството и дейността на Главна дирекция
„Охрана“ утвърждавам:
Класификатор на длъжностите в Главна дирекция „Охрана“ съгласно приложение № 1, приложение № 2,
приложение № 3.
Заповедта отменя мои заповеди № ЧР-06-68 от 1.10.2014 г. и № ЧР-06-72 от 24.10.2014 г.
Заповедта влиза в сила от датата на издаване.
Копие от заповедта да се изпрати на ресорния заместник-министър и главния секретар на Министерството на правосъдието за сведение, а на главния директор на Главна дирекция „Охрана“ за сведение и
изпълнение.
Министър:
Хр. Иванов

Приложение № 1

КЛАСИФИКАТОР
на длъжностите за държавни служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 ЗМВР в Главна дирекция „Охрана“

№

Длъжностни
наименования

Специфично
наименование

Вид длъжност

Минимална
Минимален
образователнопрофесионален
квалификацистаж
онна степен

А. Длъжности за държавни служители, за които се изисква първоначално професионално обучение
I. Ръководство на Главна дирекция „Охрана“
1. Главен директор

Главен комисар

Висша ръководна

магистър

10 г.

2. Заместник главен
директор

Старши комисар

Ръководна

магистър

10 г.

II. Централно управление на Главна дирекция „Охрана“
1. Началник на отдел

Комисар

Ръководна

магистър

8 г.

2. Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

бакалавър

6 г.

3. Инспектор І степен

Инспектор

Изпълнителска

бакалавър

5 г.

4. Инспектор ІІ степен

Инспектор

Изпълнителска

бакалавър

4 г.

5. Инспектор ІІІ степен

Инспектор

Изпълнителска

бакалавър

3 г.

6. Инспектор ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

бакалавър

2 г.

7. Инспектор V степен

Инспектор

Изпълнителска

бакалавър

Не се изисква

Младши инспектор Младши изпълнителска

средно

3 г.

Младши инспектор Младши изпълнителска

средно

2 г.

Младши инспектор Младши изпълнителска

средно

Не се изисква

Младши инспектор Младши изпълнителска

средно

2 г.

Младши инспектор Младши изпълнителска

средно

Не се изисква

Младши инспектор Младши изпълнителска

средно

2 г.

Младши инспектор Младши изпълнителска

средно

Не се изисква

8. Сътрудник по охраната І степен
9. Сътрудник по охраната ІІ степен
10. Сътрудник по охраната ІІІ степен
11. Сътрудник І степен –
оръжейник
12. Сътрудник ІІ степен –
оръжейник
13. Водач на специален
автомобил І степен
14. Водач на специален
автомобил ІІ степен

С Т Р.

№

46

ДЪРЖАВЕН

Длъжностни
наименования

Специфично
наименование

ВЕСТНИК

Вид длъжност

БРОЙ 56
Минимална
Минимален
образователнопрофесионален
квалификацистаж
онна степен

III. Областна дирекция „Охрана“ – I категория – София
1. Директор на областна
дирекция І категория

Комисар

Ръководна

магистър

8 г.

2. Началник на сектор – Главен инспектор
І категория

Ръководна

бакалавър

6 г.

3. Инспектор І степен

Инспектор

Изпълнителска

бакалавър

5 г.

4. Инспектор ІІ степен

Инспектор

Изпълнителска

бакалавър

4 г.

5. Инспектор ІІІ степен

Инспектор

Изпълнителска

бакалавър

3 г.

6. Инспектор ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

бакалавър

2 г.

7. Инспектор V степен

Инспектор

Изпълнителска

бакалавър

Не се изисква

8. Младши инструктор
по охраната

Младши експерт

Младши изпълнителска

средно

4 г.

9. Сътрудник по охрана- Младши инспектор Младши изпълнителска
та І степен

средно

3 г.

10. Сътрудник по охрана- Младши инспектор Младши изпълнителска
та ІІ степен

средно

2 г.

11. Сътрудник по охрана- Младши инспектор Младши изпълнителска
та ІІІ степен

средно

Не се изисква

12. Водач на специален
автомобил І степен

Младши инспектор Младши изпълнителска

средно

2 г.

13. Водач на специален
автомобил ІІ степен

Младши инспектор Младши изпълнителска

средно

Не се изисква

IV. Областна дирекция „Охрана“ – II категория – Бургас, Варна, Велико Търново, Пловдив
1. Директор на областна Комисар
дирекция ІІ категория

Ръководна

магистър

8 г.

2. Началник на сектор – Главен инспектор
ІІ категория

Ръководна

бакалавър

6 г.

3. Инспектор І степен

Инспектор

Изпълнителска

бакалавър

5 г.

4. Инспектор ІІ степен

Инспектор

Изпълнителска

бакалавър

4 г.

5. Инспектор ІІІ степен

Инспектор

Изпълнителска

бакалавър

3 г.

6. Инспектор ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

бакалавър

2 г.

7. Инспектор V степен

Инспектор

Изпълнителска

бакалавър

Не се изисква

8. Младши инструктор
по охраната

Младши експерт

Младши изпълнителска

средно

4 г.

9. Сътрудник по охрана- Младши инспектор Младши изпълнителска
та І степен

средно

3 г.

10. Сътрудник по охрана- Младши инспектор Младши изпълнителска
та ІІ степен

средно

2 г.

11. Сътрудник по охрана- Младши инспектор Младши изпълнителска
та ІІІ степен

средно

Не се изисква

12. Водач на специален
автомобил І степен

Младши инспектор Младши изпълнителска

средно

2 г.

13. Водач на специален
автомобил ІІ степен

Младши инспектор Младши изпълнителска

средно

Не се изисква

БРОЙ 56

№

Длъжностни
наименования

ДЪРЖАВЕН
Специфично
наименование

ВЕСТНИК

Вид длъжност

С Т Р. 4 7   
Минимална
Минимален
образователнопрофесионален
квалификацистаж
онна степен

V. Областно звено „Охрана“ – І категория – Благоевград, Враца, Плевен, София област,
Стара Загора
1. Началник на ОЗО –
І категория

Главен инспектор

Ръководна

магистър

7 г.

2. Началник на сектор – Главен инспектор
ІІІ категория

Ръководна

бакалавър

6 г.

3. Инспектор І степен

Инспектор

Изпълнителска

бакалавър

5 г.

4. Инспектор ІІ степен

Инспектор

Изпълнителска

бакалавър

4 г.

5. Инспектор ІІІ степен

Инспектор

Изпълнителска

бакалавър

3 г.

6. Инспектор ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

бакалавър

2 г.

7. Инспектор V степен

Инспектор

Изпълнителска

бакалавър

Не се изисква

8. Младши инструктор
по охраната

Младши експерт

Младши изпълнителска

средно

4 г.

9. Сътрудник по охрана- Младши инспектор Младши изпълнителска
та І степен

средно

3 г.

10. Сътрудник по охрана- Младши инспектор Младши изпълнителска
та ІІ степен

средно

2 г.

11. Сътрудник по охрана- Младши инспектор Младши изпълнителска
та ІІІ степен

средно

Не се изисква

12. Водач на специален
автомобил І степен

Младши инспектор Младши изпълнителска

средно

2 г.

13. Водач на специален
автомобил ІІ степен

Младши инспектор Младши изпълнителска

средно

Не се изисква

VI. Областно звено „Охрана“ – ІІ категория – Добрич, Ловеч, Русе, Хасково, Шумен
1. Началник на ОЗО –
ІI категория

Главен инспектор

Ръководна

бакалавър

7 г.

2. Инспектор І степен

Инспектор

Изпълнителска

бакалавър

5 г.

3. Инспектор ІІ степен

Инспектор

Изпълнителска

бакалавър

4 г.

4. Инспектор ІІІ степен

Инспектор

Изпълнителска

бакалавър

3 г.

5. Инспектор ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

бакалавър

2 г.

6. Инспектор V степен

Инспектор

Изпълнителска

бакалавър

Не се изисква

7. Младши инструктор
по охраната

Младши експерт

Младши изпълнителска

средно

4 г.

8. Сътрудник по охрана- Младши инспектор Младши изпълнителска
та І степен

средно

3 г.

9. Сътрудник по охрана- Младши инспектор Младши изпълнителска
та ІІ степен

средно

2 г.

10. Сътрудник по охрана- Младши инспектор Младши изпълнителска
та ІІІ степен

средно

Не се изисква

11. Водач на специален
автомобил І степен

Младши инспектор Младши изпълнителска

средно

2 г.

12. Водач на специален
автомобил ІІ степен

Младши инспектор Младши изпълнителска

средно

Не се изисква

С Т Р.

№

48
Длъжностни
наименования

ДЪРЖАВЕН
Специфично
наименование

ВЕСТНИК

Вид длъжност

БРОЙ 56
Минимална
Минимален
образователнопрофесионален
квалификацистаж
онна степен

VII. Областно звено „Охрана“ – ІІІ категория – Видин, Габрово, Кърджали, Кюстендил, Монтана,
Пазарджик, Перник, Разград, Силистра, Сливен, Смолян, Търговище, Ямбол
1. Началник на
Главен инспектор
Ръководна
бакалавър
7 г.
ОЗО – ІIІ категория
2. Инспектор І степен
Инспектор
Изпълнителска
бакалавър
5 г.
3. Инспектор ІІ степен
Инспектор
Изпълнителска
бакалавър
4 г.
4. Инспектор ІІІ степен Инспектор
Изпълнителска
бакалавър
3 г.
5. Инспектор ІV степен Инспектор
Изпълнителска
бакалавър
2 г.
6. Инспектор V степен
Инспектор
Изпълнителска
бакалавър
Не се изисква
7. Младши инструктор
Младши експерт
Младши изпълнителска
средно
4 г.
по охраната
8. Сътрудник по охрана- Младши инспектор Младши изпълнителска
средно
3 г.
та І степен
9. Сътрудник по охрана- Младши инспектор Младши изпълнителска
средно
2 г.
та ІІ степен
10. Сътрудник по охрана- Младши инспектор Младши изпълнителска
средно
Не се изисква
та ІІІ степен
11. Водач на специален
Младши инспектор Младши изпълнителска
средно
2 г.
автомобил І степен
12. Водач на специален
Младши инспектор Младши изпълнителска
средно
Не се изисква
автомобил ІІ степен
Б. Длъжности за държавни служители, за които не се изисква първоначално професионално
обучение
I. Централно управление на Главна дирекция „Охрана“
1. Началник на отдел
Комисар
Ръководна
магистър
8 г.
2. Началник на сектор
Главен инспектор
Ръководна
бакалавър
6 г.
3. Главен юрисконсулт
Инспектор
Изпълнителска
магистър
5 г.
4. Старши юрисконсулт Инспектор
Изпълнителска
магистър
3 г.
5. Юрисконсулт
Инспектор
Изпълнителска
магистър
Не се изисква
6. Инспектор І степен
Инспектор
Изпълнителска
бакалавър
5 г.
7. Инспектор ІІ степен
Инспектор
Изпълнителска
бакалавър
4 г.
8. Инспектор ІІІ степен Инспектор
Изпълнителска
бакалавър
3 г.
9. Инспектор ІV степен Инспектор
Изпълнителска
бакалавър
2 г.
10. Инспектор V степен
Инспектор
Изпълнителска
бакалавър
Не се изисква
11. Технически сътрудник Младши инспектор Младши изпълнителска
средно
3 г.
І степен
12. Технически сътрудник Младши инспектор Младши изпълнителска
средно
2 г.
ІІ степен
13. Технически сътрудник Младши инспектор Младши изпълнителска
средно
Не се изисква
ІІІ степен
II. Областна дирекция „Охрана“ – I категория – София
1. Инспектор І степен
Инспектор
Изпълнителска
бакалавър
5 г.
2. Инспектор ІІ степен
Инспектор
Изпълнителска
бакалавър
4 г.
3. Инспектор ІІІ степен Инспектор
Изпълнителска
бакалавър
3 г.
4. Инспектор ІV степен Инспектор
Изпълнителска
бакалавър
2 г.
5. Инспектор V степен
Инспектор
Изпълнителска
бакалавър
Не се изисква
6. Технически сътрудник Младши инспектор Младши изпълнителска
средно
3 г.
І степен
7. Технически сътрудник Младши инспектор Младши изпълнителска
средно
2 г.
ІІ степен
8. Технически сътрудник Младши инспектор Младши изпълнителска
средно
Не се изисква
ІІІ степен

БРОЙ 56

ДЪРЖАВЕН

Длъжностни
наименования

№

ВЕСТНИК

Специфично
наименование

Вид длъжност

С Т Р. 4 9   
Минимална
Минимален
образователнопрофесионален
квалификацистаж
онна степен

III. Областна дирекция „Охрана“ – II категория – Бургас, Варна, Пловдив, Велико Търново
Инспектор І степен
Инспектор
Изпълнителска
бакалавър
5 г.
Инспектор ІІ степен
Инспектор
Изпълнителска
бакалавър
4 г.
Инспектор ІІІ степен Инспектор
Изпълнителска
бакалавър
3 г.
Инспектор ІV степен Инспектор
Изпълнителска
бакалавър
2 г.
Инспектор V степен
Инспектор
Изпълнителска
бакалавър
Не се изисква
Технически сътрудник Младши инспектор Младши изпълнителска
средно
3 г.
І степен
7. Технически сътрудник Младши инспектор Младши изпълнителска
средно
2 г.
ІІ степен
8. Технически сътрудник Младши инспектор Младши изпълнителска
средно
Не се изисква
ІІІ степен

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Приложение № 2

КЛАСИФИКАТОР
на длъжностите за държавни служители по чл. 142, ал. 1, т. 2 ЗМВР в Главна дирекция „Охрана“
ДлъжНаименование на
№ ностно
длъжностното ниво
ниво

Наименование на
длъжността

Минимални изисквания за заемане
на длъжността
Образователна
ПрофесионаРанг
степен
лен стаж
магистър
ІІІ младши
4 г.

1.

6

Ръководно ниво 6А Началник на отдел

2.

7

Ръководно ниво 7А Началник на сектор

3.

7

Експертно ниво 3

4.

6

5.

9

6.

11

Експертно ниво 7

магистър

V младши Не се изисква

7.

6

Експертно ниво 2

Главен счетоводител

магистър

ІІІ младши

4 г.

8.

9

Експертно ниво 5

Старши счетоводител

бакалавър

ІV младши

2 г.

9.

10

Експертно ниво 6

Старши счетоводител

V младши

1 г.

10.

11

Експертно ниво 7

Счетоводител

11.

7

Експертно ниво 3

Главен експерт

бакалавър
професионален
бакалавър по …
бакалавър

ІV младши

3 г.

12.

9

Експертно ниво 5

Главен експерт

бакалавър

ІV младши

2 г.

13.

9

Експертно ниво 5

Старши експерт

бакалавър

ІV младши

2 г.

14.

10

Експертно ниво 6

Старши експерт

V младши

1 г.

15.

11

Експертно ниво 7

Младши експерт

бакалавър
професионален
бакалавър по …

бакалавър

ІІІ младши

4 г.

Финансов контрольор

магистър

ІV младши

3 г.

Експертно ниво 2

Главен юрисконсулт

магистър

ІІІ младши

4 г.

Експертно ниво 5

Старши юрисконсулт

магистър

ІV младши

2 г.

Юрисконсулт  

V младши Не се изисква

V младши Не се изисква

Приложение № 3

КЛАСИФИКАТОР
на длъжностите в Главна дирекция „Охрана“ за лицата, работещи по трудово правоотношение
№
1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
4696

Длъжностно наименование
І. Специалисти със средно образование
Технически сътрудник
Секретар
ІІ. Помощен персонал  със средно образование
Домакин
Деловодител
Касиер, счетоводство
ІІІ. Неквалифицирани работници
Пазач
Чистач

Код по НКПД
4110
4120

2005
2001

4321
4415
4311

3022
2003
2003

9510
9112

0005
0004
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТУРИЗМА
ЗАПОВЕД № Т-РД-14-63
от 15 май 2015 г.
На основание чл. 16, ал. 3 и 4 от Закона за
туризма и във връзка с Концепцията за туристическо райониране на страната, утвърдена със
Заповед № Т-РД-16-103 от 11.03.2015 г., нареждам:
1. Страната се разделя на 9 туристически
района, които покриват цялата є територия.
2. Туристическите райони по т. 1 са:
а) Ду навск и т у ристическ и район с териториален обхват общините: Алфатар, Белене,
Белоградчик, Бойница, Бойчиновци, Борован,
Борово, Брегово, Брусарци, Бяла Слатина, Бяла,
Венец, Ветово, Главиница, Видин, Вълчедръм,
Грамада, Гулянци, Две могили, Димово, Долна
Митрополия, Долни Дъбник, Дулово, Завет,
Иваново, Искър, Исперих, Кайнарджа, Каолиново, Кнежа, Козлодуй, Кубрат, Кула, Левски,
Летница, Лозница, Лом, Макреш, Медковец,
Мизия, Никола Козлево, Никопол, Ново село,
Опака, Оряхово, Павликени, Плевен, Пордим,
Полски Тръмбеш, Попово, Разград, Ружинци,
Русе, Самуил, Свищов, Силистра, Ситово, Сливо
поле, Сухиндол, Тутракан, Търговище, Хайредин, Хитрино, Цар Калоян, Ценово, Червен
бряг, Якимово;
б) С тароп ла н и нск и т у рис т и ческ и ра йон
с териториален обхват общините: Антоново,
Априлци, Берковица, Велико Търново, Враца,
Върбица, Вършец, Габрово, Георги Дамяново,
Горна Оряховица, Дряново, Елена, Златарица,
Котел, Криводол, Ловеч, Луковит, Лясковец,
Мездра, Монтана, Омуртаг, Роман, Севлиево,
Стражица, Сунгурларе, Тетевен, Троян, Трявна,
Угърчин, Чипровци, Чупрене, Ябланица;
в) Софийски туристически район с териториален обхват общините: Бобов дол, Божурище,
Ботевград, Брезник, Годеч, Горна Малина, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Земен, Ихтиман,
Ковачевци, Костинброд, Кюстендил, Невестино,
Перник, Правец, Радомир, Своге, Сливница,
Столична, Трекляно, Трън;
г) Тракийски туристически район с териториален обхват общините: Братя Даскалови, Брезово,
Гълъбово, Димитровград, Елхово, Калояново,
Кричим, Лесичово, Любимец, Марица, Минерални бани, Нова Загора, Опан, Пазарджик, Перущица, Пещера, Пловдив, Първомай, Раднево,
Раковски, Садово, Свиленград, Септември, Симеоновград, Стамболийски, Стамболово, Стара
Загора, Стралджа, Съединение, Тополовград,
„Тунджа“, Харманли, Хасково, Чирпан, Ямбол;
д) Туристически район Долината на розите с
териториален обхват общините: Антон, Златица,
Карлово, Копривщица, Мирково, Панагюрище,
Пирдоп, Сопот, Стрелча, Хисаря, Чавдар, Челопеч, Гурково, Казанлък, Мъглиж, Николаево,
Павел баня, Сливен, Твърдица;
е) Рило-Пирински туристически район с териториален обхват общините: Банско, Белица,
Белово, Благоевград, Бобошево, Гоце Делчев,
Гърмен, Долна баня, Дупница, Костенец, Коче-
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риново, Кресна, Петрич, Разлог, Рила, Самоков,
Сандански, Сапарева баня, Сатовча, Симитли,
Струмяни, Хаджидимово, Якоруда;
ж) Родопски туристически район с териториален обхват общините: Ардино, Асеновград,
Баните, Батак, Борино, Брацигово, Велинград,
Девин, Джебел, Доспат, Златоград, Ивайловград,
Кирково, Крумовград, Куклен, Кърджали, Лъки,
Мадан, Маджарово, Момчилград, Неделино,
Ракитово, „Родопи“, Рудозем, Смолян, Чепеларе,
Черноочене;
з) Варненски Черноморски туристически район с териториален обхват общините: Аврен, Аксаково, Балчик, Белослав, Бяла, Варна, Велики
Преслав, Ветрино, Вълчи дол, Генерал Тошево,
Девня, Добрич, Добрич-селска, Долни чифлик,
Дългопол, Каварна, Каспичан, Крушари, Нови
пазар, Провадия, Смядово, Суворово, Тервел,
Шабла, Шумен;
и) Бургаски Черноморски туристически район с териториален обхват общините: Айтос,
Болярово, Бургас, Камено, Карнобат, Малко
Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен,
Созопол, Средец, Царево.
3. Центровете на туристическите райони,
които са определени за седалища на организациите за тяхното управление, са, както следва:
а) гр. Русе на Дунавски туристически район;
б) гр. Велико Търново на Старопланински
туристически район;
в) г р. Софи я на Софийск и т у рист и ческ и
район;
г) гр. Пловдив на Тракийски туристически
район;
д) гр. Казанлък на туристически район Долината на розите;
е) Благоевград на Рило-Пирински туристически район;
ж) гр. Смолян на Родопски туристически
район;
з) гр. Варна на Варненски Черноморски туристически район;
и) гр. Бургас на Бургаски Черноморски туристически район.
Въ з ла гам кон т рола по изп ъ л нен ие т о на
заповедта на Ирена Георгиева – заместник-министър. Заповедта да се доведе до знанието на
заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
Министър:
Н. Ангелкова
4675

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
К АРТОГРАФИЯ И К АДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-35
от 29 юни 2015 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
на територията на с. Еленово и на мах. Ревалска
в землището на с. Еленово, община Благоевград,
област Благоевград.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 17.06.2015 г.
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на Службата по геодезия, картография и кадастър – Благоевград.
Заповедта да се съобщи на заинтересованите
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
по реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри влизат в сила за имотите, които не са
засегнати от подадените до съда жалби, след
изтичане на срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
4678

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3384-П
от 16 юли 2015 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 2, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „в“, чл. 4, ал. 2, чл. 8, ал. 4 и 7 и
чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСК, чл. 22 от Наредбата за
условията и реда за организиране и провеждане
на централизирани публични търгове за продажба на акции – собственост на държавата,
чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20, ал. 6 от Устройствения
правилник на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол, Решение № 1605
от 30.03.2015 г. на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 27
от 2015 г.) относно откриване на процедура за
приватизация и протоколно решение № 3638 от
16.07.2015 г. на изпълнителния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол реши:
1. Продажбата на 3 520 600 бр. привилегировани поименни акции с право на глас, представляващи 20 % от капитала на „Академика Сий
Палас“ – АД, София, собственост на „Академика
2011“ – ЕАД, София, да бъде осъществена чрез
централизиран публичен търг.
2. Паричните постъпления от продажбата на
акциите по т. 1 да бъдат преведени по сметка
на „Академика 2011“ – ЕАД, София, съгласно
чл. 8, ал. 4 ЗПСК.
3. Направените от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол разходи за
осъществяване на приватизационната процедура
да бъдат заплатени от „Академика 2011“ – ЕАД,
София, съгласно чл. 8, ал. 7 ЗПСК.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
4798

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА
ЗАПОВЕД № 336
от 15 май 2015 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация, Решение
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на комисията по т. 12 съгласно Протокол № 16
от 23.04.2015 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка
с чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99 от Закона за
защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване
от потребителите и унищожаване на опасни
стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки,
чл. 73 АПК, Протокол от изпитване № 3992 от
31.03.2015 г., издаден от „Булгарконтрола“ – АД,
гр. София, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на бебешки комплект с размери деца до 3 г.: блуза
с картинки и залепени малки декоративни украсителни камъчета и къс панталон с колан за
връзване, с етикети, съдържащи данни на чужд
език: марка „Popolin“, Kids collection, made in
Turkey, арт. № 1813, код 1600 8397, като стока,
представляваща сериозен риск и опасност за
здравето на деца до 3 г.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната
в заповедта стока по реда, при условията и в
сроковете, визирани в Наредбата за условията
и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки, и да
отправят предупреждения към потребителите
за рисковете, които стоката съдържа.
Мотиви:
Описаната стока не отговаря на изискванията за безопасност съгласно стандарт БДС EN
71-1:2015, т. 8.4 и 8.2, тъй като украсителните
елементи – камъчета, се отделят при сила с големина, по-ниска от допустимата, и отделените
малки камъчета влизат изцяло в цилиндъра за
малки части, което може да доведе до задавяне
и задушаване. Късите панталонки не отговарят
на стандарт БДС EN 14682:2008, т. 3.1.3, поради наличие на връзка в областта на талията,
която не е прикрепена към облеклото, поне в
една точка, разположена на равно разстояние
от изходните точки, което може да доведе до
нараняване на детето.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК допускам
предварително изпълнение на заповедта с цел
да се защити животът и здравето на гражданите и да не се допусне предлагането на стока
на пазара с несъответствие с нормативно установените изисквания за безопасност, което
несъответствие би могло да доведе до риск за
живота и здравето на потребителя (малки деца
до 3 г.) от задавяне, задушаване и нараняване.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите
и тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
Д. Маргаритов
4691
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 344
от 11 юни 2015 г.
В Н а п р а в л ен ие „ А рх и т ек т у р а и г р а до устройство“ на Столична община е постъпило
заявление с вх. № ГР-94-Д-13 от 20.03.2015 г. от
„Динамик – консулт К.А.“ – ООД, чрез Ивайло
Тодоров Найденов като пълномощник с искане
за довършване на процедурата по одобряване
на проект за подробен устройствен план – план
за рег улаци я в обх ват на поземлен имот с
идентификатор 68134.4082.6166 (стар идентификатор: 68134.4082.553; номер по предходен план:
2573 – част, кв. 35, парцел VII) по КККР на
район „Младост“, попадащ в УПИ ХІV-553 – „за
общест вено обсл у ж ване“, к в. 35 по п роек та
на м. Младост 1, одобрен с Решение № 551 от
29.07.2009 г. на СОС.
Към заявлението са приложени: пълномощно,
нотариален акт № 59, том II, рег. № 18017, дело
№ 248 от 22.11.1999 г. за реална част от имот
пл. № 2573 на името на „Динамикс консулт
К.А.“ – ЕООД; нотариален акт № 066, том I, рег.
№ 11098, дело № 064 от 14.07.2004 г. за поправка
на нотариален акт № 59, том II, рег. № 18017,
дело № 248 от 22.11.1999 г., договор рег. № РД562-242 от 12.08.2004 г. за замяна на недвижими
имоти, с който Столична община прехвърля
на Борислав Атанасов Андреев и „Динамикс
консулт К.А.“ – ЕООД, реална част от имот без
планоснимачен номер с площ 43 кв. м, включена
в УПИ VІІ-2573, кв. 35, м. Младост 1, и реална
част от имот без планоснимачен номер с площ  
17 к в. м, вк лючена в У ПИ V ІІ-2573, к в. 35,
м. Младост 1, а Борислав Атанасов Андреев и
„Динамикс консулт К.А.“ – ЕООД, прехвърлят
на Столична община реална част от имот пл.
№ 2573, кв. 35, м. Младост 1, с площ 67 кв. м,
включена в улица, и реална част от имот пл.
№ 2573, кв. 35, м. Младост 1, с площ 70 кв. м,
включена в УПИ І – „за жилищно строителство
и магазини“, договор за доброволна делба № 114,
том I, peг. № 16031 от 1.10.2004 г., по силата на
който Борислав Атанасов Андреев става изключителен собственик на УПИ VI-2573, а „Динамикс
консулт К.А.“ – ООД, на УПИ VІІ-2573; писмо
с изх. № 0600 от 24.03.2008 г. от „Метрополитен“ – ЕАД, скица за имот с идентификатор
68134.4082.6166, издадена от СГКК – София, и
скица за имот с идентификатор 68134.4082.6165,
издадена от СГКК – София, комбинирана скица,
Решение № 551 от 29.07.2009 г. на СОС.
С молба с вх. № ГР-94-Д-13 от 3.04.2015 г.
е внесен проект за ПР на УПИ XIV-6166 – „за
офиси, магазини и ПГ“, кв. 35, м. Младост 1.
Впоследствие е внесен проек т за ПР на
У П И Х І V- 6166 – „за общес т вено обс л у ж ване“, кв. 35, м. Младост 1, в съответствие с предназначението по проекта на цялостния план и
с изменението на кадастралната карта.
Служебно по преписката е приложена извадка
от ПР, одобрен с Решение № 551 от 29.07.2009 г.
на Столичния общински съвет на м. Младост 1.
С т. 1 от решението от обхвата на одобряване
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на плана за регулация е изключен УПИ ХІV553 – „за обществено обслужване“, кв. 35.
Приложен е протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-71
от 13.06.2008 г., т. 2, с който е приет проектът
за ПРЗ на м. Младост 1, и Решение № 551 по
Протокол № 45 от 29.07.2009 г. на СОС.
С оглед горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Искането за продължаване на производството
и одобряване на проект за план за регулация
за УПИ ХІV-6166 – „за обществено обслужване“, кв. 35, м. Младост 1, е направено от заинтересованото лице по чл. 131, ал. 1 и ал. 2,
т. 1 ЗУТ като собственик на УПИ VІІ-2573 по
стар регулационен план, за който по проекта
на ПРЗ на м. Младост 1 е образуван проектен
УПИ XIV-553 – „за обществено обслужване“, а
останалите части от имота попадат в улица и
УПИ IV – „за озеленяване“. След изработване на
проекта е изменена кадастралната карта, като
проектен УПИ XIV-553 е попълнен като имот с
идентификатор 68134.4082.6166 след заличаване
на имот с идентификатор 68134.4082.553, а частите в улица и УПИ IV – „за озеленяване“, са
попълнени с идентификатори 68134.4082.6164 и
68134.4082.6165.
Горното се установява от представените документи за собственост и скици от СГКК – София,
както и комбинирани скици по чл. 16, ал. 3 ЗКИР.
Видно от проекта за м. Младост 1, изработен
върху действаща към този момент кадастрална
основа, се установява, че в границите на проектен
УПИ XIV-553 – „за обществено обслужване“, попадат два имота с идентификатори 68134.4082.553
и 68134.4082.738, като не са представени доказателства, че собствеността върху същите се
притежава от едно и също лице, поради което
проектен УПИ ХІV-553 – „за обществено обслужване“, е изключен от обхвата на одобряване с
т. 1 на Решение № 551 от 29.07.2009 г. на СОС.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
А дминистративното производство по одобряване на ПР в частта на кв. 35, УПИ ХІV6166 – „за обществено обслужване“ (проектен
УПИ XIV-553 – „за обществено обслужване“),
е проведено като част от производството по
одобряване на цялостния ПРЗ на м. Младост
1, одобрен с Решение № 551 по протокол № 45
от 29.07.2009 г. на СОС. УПИ XIV от кв. 35 попада в териториалния обхват на допускането за
изработване на проекта, за него са проведени
процедурите по съобщаване на заинтересованите лица по чл. 128, ал. 2 ЗУТ и е проведено
обществено обсъждане по чл. 121, ал. 1 ЗУТ,
проведени са съгласувания и проектът е приет
от ОЕСУТ.
Предвид горното, доказателствата и мотивите
за одобряване на Решение № 551 по протокол
№ 45 от 29.07.2009 г. на СОС са неразделна част
от доказателствата и мотивите за одобряване на
настоящия проект за план за регулация.
С Решение № 551 от 29.07.2009 г. на Столичния
общински съвет е одобрен ПРЗ на м. Младост 1.
С т. 1 от решението от обхвата на одобряване
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на плана за регулация е изключен УПИ ХІV553 – „за обществено обслужване“, кв. 35, поради
непредставяне на предварителен договор по
чл. 15, ал. 3 и 5 ЗУТ, което прави производството
в тази си част недовършено.
С лед одо б р я в а не н а Решен ие № 551 о т
29.07.2009 г. на СОС е одобрено изменение в
кадастралната карта със заповед № КД-14-22-958
от 30.12.2011 г. на началника на СГКК – София,
като са създадени имоти с идентификатори:
68134.4 0 82 .616 4, 68134.4 0 82 .6165, попа да щ в
УПИ ІV – „за озеленяване“, и 68134.4082.6166,
съставляващ УПИ XIV, кв. 35, м. Младост 1,
което изменение е направено за прилагане на
предходен план за регулация и обезпечаване
на възможността нов УПИ XIV да се отреди за
имот в кадастралната карта, на който границите
съвпадат с тези на УПИ.
С оглед представените доказателства се установява, че имот с идентификатор 68134.4082.6166
е идентичен с изключения от одобряване проектен УПИ XIV-553 – „зa обществено обслужване“, по Решение № 551 от 29.07.2009 г. на СОС.
От представените по тази преписка документи
се установява, че целият проектен УПИ XIV553 – „за обществено обслужване“, е собственост
на „Динамикс консулт К.А.“ – ООД, поради което
не е било налице основание за изключване на
същия от обхвата на одобряване на ПР.
С т. 1 от Решение № 551 от 29.07.2009 г. УПИ
XIV, кв. 35, обаче е изключен от обхвата на
одобряване поради липсата към този момент в
административната преписка на доказателства,
че собствеността върху същия се притежава от
едно и също лице и предходният план за УПИ
VІІ-2573 е приложен. Липсата на такива доказателства прави фактическия състав недовършен
в тази си част. С представянето на договор
рег. № РД-562-242 от 12.08.2004 г. за замяна на
недвижими имоти и изменението в кадастралната карта е налице и последният елемент от
фактическия състав за одобряването на УПИ
XIV, кв. 35, м. Младост 1.
С настоящия проект УПИ XIV се отрежда за
имота по действащата кадастрална карта – УПИ
XIV-6166 – „за обществено обслужване“. Промяната само в номерацията на имота не прави
регулацията на УПИ XIV различна от процедираната в производството по одобряване на
цялостния план.
Отреждането на УПИ XIV за имота по действащата кадастрална карта е в съответствие с
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Лицето (изход) към улица на У ПИ XI V6166 – „за обществено обслужване“, се осигурява
по действащата улична регулация.
По ОУП на СО имотът – предмет на плана,
попада в „Смесена многофункционална зона“
(Смф) съгласно приложението към чл. 3, ал. 2
ЗУЗСО, предвид което конкретното предназначение „за обществено обслужване“ е допустимо.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 2 ЗУТ, § 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 115,
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ал. 1 и 2, чл. 15, ал. 1, изр. 2 във връзка с ал. 5 ЗУТ,
т. 12 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО,
протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-71 от 13.06.2008 г.,
т. 2, и Решение № 551 от 29.07.2009 г. на СОС
Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за план за регулация на УПИ
XIV-6166 – „за обществено обслужване“, кв. 35,
м. Младост 1, район „Младост“, по сините и
червените линии, букви, текст и цифри съгласно
приложения проект, представляващ неразделна
част от плана за регулация на м. Младост 1,
одобрен с Решение № 551 по протокол № 45 от
29.07.2009 г. на СОС.
С одобряване на настоящия проект планът за
застрояване за нов УПИ XIV-6166 – „за обществено обслужване“, идентичен с проектен УПИ
XIV-553 – „за обществено обслужване“, кв. 35,
м. Младост 1, одобрен с Решение № 551 по
протокол № 45 от 29.07.2009 г. на СОС, може
да се прилага.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 15, ал. 6 ЗУТ решението
влиза в сила с издаването му и се съобщава на
заявителите.
Председател:
Е. Герджиков
4715

ОБЩИНА БРЕЗНИК
РЕШЕНИЕ № 790
от 30 юни 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Брезник, одобрява проект за П У П – парцеларен
план за учредяване на трасе и сервитут с указано място и начин на присъединяване към
въ зд у шен елек т роп ровод 20 kV „Ра вн и ще“,
извод от подстанция „Брезник“, с изграждане
на нов стоманорешетъчен стълб в сервитута
на съществу ващи я електропровод, откъдето
трасето минава по съществуващи полски пътища с № 06286.59.32, 06286.71.26, 06286.73.33,
06286.73.34 до нов БКТП в ПИ 06286.72.21 по
КККР на гр. Брезник.
Председател:
В. Добринов
4662

ОБЩИНА ВРАЦА
РЕШЕНИЕ № 1063
от 30 юни 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Враца, одобрява проект за подробен устройствен
план (парцеларен план) „Подземно електрозахранване 20 kV за присъединяване на три броя
стопански сгради в ПИ № 230012 по картата
на възстановената собственост на с. Баница“,
местност Шишков връх.
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Решението може да бъде обжалвано чрез Община Враца пред Административния съд – Враца, в 14-дневен срок от обнародването му „Държавен вестник“.
Председател:
М. Николова
4717

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО
РЕШЕНИЕ № 693
от 29 юни 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Гълъбово, реши:
Допълва Решение № 268, прието с протокол
№ 26 от 30.03.2005 г. на ОбС – гр. Гълъбово, както
следва: в текста на решението след „001900“ се
добавя „000147“.
Председател:
Я. Петрова
4725
РЕШЕНИЕ № 709
от 7 юли 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Гълъбово, реши:
Одобрява проект за ПУП – парцеларен план
за линеен обект на техническата инфраструктура
„Външен питеен водопровод до завод „Кнауф
Марица“ в имот 47603.15.23 в с. Медникарово“
с трасе и сервитути в ПИ № 000082, 000322,
000534, 000587, 000588, 000596, 000601, 000603,
47603.15.23, 47603.15.604 и 47603.302.525 в землището на с. Медникарово.
Председател:
Я. Петрова
4726

ОБЩИНА КОТЕЛ
РЕШЕНИЕ № 700
от 29 юни 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Котел, реши:
Одо б ря в а п р о ек т з а П У П – П П з а П И
36681.45.3 по КК на с. Катунище, област Сливен,
в м. Юрта в землището на с. Катунище за ел.
снабдяване и водопровод съгласно приложения
към докладната проект.
Председател:
Хр. Чолакова
4661

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР
РЕШЕНИЕ № 653-52
от 26 юни 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Нови
пазар, реши:
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Одобрява проект за изменение на ПУП – ПУР
и ПР, с който:
1. променя плана за улична регулация (ПУР),
като отпада проектна улица – непроведена между
ОК 2988-299-296, ОК 296-302, ОК 296-293-292462-291-288, с цел запазване на съществуващата,
изградена и функционираща мрежа;
2. създават се нови квартали № 79А и 84А с
отреждане „За озеленяване“, като за останалите
квартали се запазва съществуващата номерация;
3. с прилаганото ЧИПР на основание § 6 и
8 ПРЗУТ дворищнорегулационните линии се
поставят по материализираните имотни граници
за имоти, подлежали преди това на отчуждаване;
4. с предлаганото изменение се дава възможност за нова организация на движението
по приложено към проекта предложение.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
за одобряване на плана може да се обжалва в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез органа, издал акта, пред
Административния съд – Шумен.
Председател:
Н. Николов
4718
РЕШЕНИЕ № 654-52
от 26 юни 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Нови
пазар, реши:
Одобрява проект за изменение на ПУП – ПУР
и ПР, с който:
1. се изменя подробният устройствен план за
регулация (ПУР), като отпада проектна улица
с габарити 6 м – непроведена между квартали
192 и 196;
2. изменя подробния устройствен план за
регулация (ПУР), като отпада проектна улица,
завършваща с проектен тупик в средата на
квартал 192;
3. същата се проектира, като се създават два
излаза към ул. Янаки Вергиев и ул. Лудогорие;
4. създават се нови квартали № 192, 192А и
196, като в същите се извършва и частично изменение на дворищнорегулационните очертания.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
за одобряване на плана може да се обжалва в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез органа, издал акта, пред
Административния съд – Шумен.
Председател:
Н. Николов
4719

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ
РЕШЕНИЕ № 728
от 30 юни 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1, чл. 109, ал. 1, т. 3 и чл. 110, ал. 1, т. 2
ЗУТ Общинският съвет – гр. Харманли, одобрява
ПУП – план за регулация и специализирана елек-

БРОЙ 56

ДЪРЖАВЕН

тросхема на терена на бивш Стопански двор на
ДЗС – Харманли, с който се отварят нови улици
с о.т.853-о.т.564; о.т.503-о.т.501-о.т.500-о.т.502о.т.52 6 - о.т. 52 8 - о.т. 541; о.т. 532- о.т. 533 - о.т. 571о.т. 535 - о.т. 541- о.т. 54 6 - о.т. 547- о.т. 549 - о.т. 550 о.т. 551- о.т. 552; о.т. 50 4 - о.т. 505 - о.т. 515 - о.т. 514 о.т.516 - о.т. 517- о.т.518; о.т. 50 9 -.о.т.510 - о.т. 511о.т.519-о.т.518-о.т.520-о.т.521-о.т.552-о.т.553-о.т.561;
о.т. 551- о.т. 558 - о.т. 559 - о.т. 56 0 - о.т. 561- о.т. 570 о.т. 569 - о.т. 56 8 - о.т. 567- о.т. 56 6 - о.т. 565 - о.т. 571о.т.56 4 - о.т.563; о.т.510 - о.т.50 8 - о.т.512- о.т.513 о.т.514; о.т. 515 - о.т. 52 5 - о.т. 54 6 - о.т. 545 - о.т. 555 о.т.556 - о.т.559 - о.т.562- о.т.567; о.т.573 - о.т.572о.т.571; о.т.535- о.т.536 - о.т.538- о.т.539; о.т.571о.т.530-о.т.529-о.т.576-о.т.575-о.т.574-о.т.528; о.т.
538-о.т.540; о.т.541-о.т.540-о.т.557-о.т.559; о.т.505о.т.578 - о.т.50 6 - о.т.507- о.т.50 8; о.т.516 - о.т.523 о.т.522- о.т.551; о.т.547- о.т.524 - о.т.523; о.т.522о.т.521; о.т.557- о.т.556; о.т.555- о.т.554 - о.т.553;
о.т.513 - о.т.514; о.т.527- о.т.526 - о.т.525; о.т.542о.т.543- о.т.544 - о.т.545; о.т.531- о.т.530; о.т.575о.т.577; о.т.543-о.т.548; о.т.536-о.т.537, образуват се
22 нови квартала и самостоятелни УПИ в тях,
както следва: кв. 600 – 9 УПИ; кв. 601 – 6 УПИ;
кв. 602 – 7 УПИ; кв. 603 – 3 УПИ;
кв. 604 – 4 УПИ; кв. 605 – 5 УПИ;
к в. 60 6 – 11 У П И; к в. 607 – 3 У П И;
кв. 608 – 4 УПИ; кв. 609 – 7 УПИ;
к в. 610 – 4 У П И ; к в. 611 – 7 У П И ;
к в. 61 2 – 7 У П И ; к в. 61 3 – 1 У П И ;
к в. 614 – 9 У П И ; к в. 61 5 – 7 У П И ;
к в. 616 – 9 У П И ; к в. 617 – 1 У П И ;
к в. 618 – 1 У ПИ; к в. 619 – 3 У ПИ; к в. 620 –
2 УПИ; кв. 621 – 3 УПИ, по ПУП на гр. Харманли, показано с червен и син цвят на приложената
графична част.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Харманли
пред Административния съд – Хасково.
Председател:
Пл. Делчев
4754

ОБЩИНА ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № XLVI-15
от 25 юни 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с решение на
ОЕСУТ по т. 1 на протокол № 2 от 19.02.2015 г.
Общинският съвет – гр. Ямбол, одобрява изработените проекти за:
1. Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на подземен електропровод 20 kV, тръгващ от съществуващо
Ж Р, разположено в поземлен имот (ПИ) с
идентификатор 87374.73.52 по кадастралната
карта (КК) на гр. Ямбол, преминаващ през ПИ
с идентификатор 87374.69.644, ПИ 97374.73.649 и
достига до ПИ 87374.73.747 в нов БКТП, разположено в границите на застроителната линия
на УПИ І-73747.
2. Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод
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и водопроводно отклонение, започващо от съществуващ водопровод РЕ – НD 110, разположен
в ПИ с идентификатор 87374.69.649, преминава
през ПИ с идентификатор 87374.73.649 и достига
до ПИ с идентификатор 87374.73.747 по КК на
гр. Ямбол.
Проектите са изработени за захранване на
обект: „База за съхранение, поддържане и ремонт
на селскостопанска техника“ в поземлен имот
с идентификатор 87374.73.747 по кадастралната
карта на гр. Ямбол, местност Старото летище.
Решен ие т о под леж и на обж а л ва не п ред
А дминистративния съд – Ямбол, по реда на
чл. 215 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – гр. Ямбол.
Председател:
Т. Петкова
4753
4. – Министърът на регионалното развитие
и благ оус т ройс твото на основа н ие ч л. 148,
ал. 3 ЗУ Т съобщава, че е издадена Заповед
№ РС-60 от 10.07.2015 г. за допълване на Разрешение за строеж № РС-35 от 29.07.2013 г. с
допуснато предварително изпълнение по реда
на чл. 60 АПК за обект: АМ „Струма“ ЛОТ 2
„Дупница – Благоевград“ от км 322+000 до км
359+483.52, съответно за: подобект – участък от
км 322+760 до км 323+275; подобект – участък от
км 323+780 до км 323+963; подобект – участък
от км 325+010 до км 325+158; подобект – участък
от км 328+800 до км 330+000 – с изключение
на виадукт на км 329+140; подобект – участък
от км 330+000 до км 332+960 – с изключение
на мост над р. Джерман на км 331+160 – изместване на трасето; подобект – участък от км
341+060 до км 341+200; подобект – участък от
км 350+340 до км 350+700; подобект – участък
от км 351+000 до км 351+160; подобект – участък
от км 351+440 до км 351+600; подобект – участ ъ к о т к м 353+98 0 до к м 354+4 0 0; подо бект – участък от км 355+700 до км 355+840;
подобект – участък от км 358+480 до км 358+920;
подобект – кръг – страна ГКПП „Станке Лисичково“ на п.в. Благоевград при км 358+994;
подобект – външно ел. захранване с кабели Ср.Н
20 kV на нов МКТП 630 kVA/20,0,4 kV за Тунел 1; подобект – нов МКТП 630 kVA/20,0,4 kV
за Ту нел 1; подобек т – външно ел. за х ранв а не с к аб е л и С р.Н 2 0 kV н а нов М К Т П
630 kVA/20,0,4 kV за Тунел 2; подобект – нов
МК Т П 630 kVA /20,0,4 kV за Ту нел 2; подобект – изместване на ВЛ 20 kV „Славово“ на
км 356+124; подобект – изместване на ВЛ 20 kV
„Селище“ на км 358+826 и км 359+112; подобект – реконструкция на канализация на км
357+724 и км 358+955; подобект – реконструкция
на водопроводи на км 351+771 и км 351+957;
подобект – реконструкция на водопроводи на
км 357+978 и км 358+117, канализация на км
358+915 и реконструкция на канализация на км
358+915 с резервни тръби; подобект – външно ел.
захранване с кабели ср. н. на нов МТТ и кабели
н.н. за захранване на площадка за отдих от км
322+000 до км 322+300; подобект – корекция
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на р. Дреновска км 359+100; подобект – реконструкция на главен Пороминовски канал на км
354+160; подобект – реконструкция на напоително поле Зелен дол. На основание чл. 149,
ал. 4 ЗУ Т заповедта подлежи на обжалване от
заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“ чрез Министерството
на регионалното развитие и благоустройството,
а по отношение на чл. 60 АПК – в 3-дневен
срок от съобщаването є.
4840
21. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството съобщава, че на основание
чл. 154, ал. 5 във връзка с ал. 2, т. 5 и 8 и чл. 145,
ал. 2, т. 2, буква „б“ ЗУТ е издадена Заповед
№ РС-69 от 17.07.2015 г. за допълване на Разрешение за строеж № РС-47 от 3.09.2012 г. с
допуснато предварително изпълнение по реда
на чл. 60 АПК за обект: Път II-18 Софийски
околовръстен път в участъка от км 59+400 до
км 61+629 и от км 0+000 до км 0+780, съответно
за: участък от км 61+180.25 до км 61+629 и от
км 0+000 до км 0+780, включително кръстовище
при бул. Сливница, прилежащи съоръжения и
съпътстваща инженерна инфраструктура по части „Електроснабдяване“, „Улично осветление“ и
„Телекомуникации“. На основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването є
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството, а
по отношение на чл. 60  АПК – в 3-дневен срок
от съобщаването є.
4846
23. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството съобщава, че на основание
§ 52, ал. 5 и 6 от преходните и заключителните
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията
(ПЗРЗИДЗУ Т – ДВ, бр. 98 от 28.11.2014 г.) и
чл. 154, ал. 5 във връзка с ал. 2, т. 5 и чл. 145,
ал. 2, т. 2, буква „б“ ЗУ Т е издадена Заповед
№ РС-62 от 14.07.2015 г. за допълване на Разрешение за строеж № РС-35 от 29.07.2013 г. с
допуснато предварително изпълнение по реда
на чл. 60 АПК за обект: АМ „Струма“ ЛОТ 2
„Дупница – Благоевград“ от км 322+000 до км
359+483.52, съответно за Мост над река Джерман
при км 331+160. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУ Т
заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването є в
„Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството, а
по отношение на чл. 60 АПК – в 3-дневен срок
от съобщаването є.
4841
35. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството съобщава, че на основание
чл. 148, ал. 3, т. 2, буква „б“ и ал. 4, чл. 145, ал. 2,
т. 2, буква „б“ във връзка с чл. 143 и чл. 144,
ал. 1 ЗУТ и чл. 3, ал. 8 от Закона за пътищата
е издадено Разрешение за строеж № РС-68 от
17.07.2015 г. за обект: Северна скоростна тангента за участъци, както следва: от км 3+900
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до км 4+460 – основно трасе, от км 4+557 до
км 4+820 – основно трасе, от км 10+480 до км
10+730 – основно трасе, включително надлез при
км 10+703 на пътен възел „Източна тангента“,
от км 12+120 до км 12+160 – основно трасе, от
км 13+004,23 до км 13+240 – основно трасе, от
км 13+969 до км 14+150 – основно трасе, пътна
връзка 1 на пътен възел „Ботевградско шосе“,
в обхвата на действащия подробен устройствен
план – парцеларен план, одобрен със Заповед
№ РД-02-14-2374 от 24.09.2012 г. на заместникминистъра на регионалното развитие и благоустройството за обект: Северна скоростна
тангента от км 0+000 до км 2+250, от км 4+560
до км 14+200,50 и от км 14+820 до км 16+400
(идентичен с км 16+540) – основно трасе, извън
урегулираните територии, Заповед № РД-50-09251 от 13.09.1989 г. на гл. архитект на София и
Решение № 545 на Столичния общински съвет
от 29.07.2009 г., в обхвата на приключени отчуждителни процедури и безвъзмездно прехвърлени
в собственост на държавата от общината на общински имоти – частна общинска собственост,
по влязло в сила Решение № 168 от 26.03.2015 г.
на Столичния общински съвет и опис към заявление на АПИ с изх. № 04-16-1115 от 29.06.2015 г.
На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ издаденото разрешение за строеж подлежи на обжалване пред
Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството, а по отношение на чл. 60  
АПК – в 3-дневен срок от съобщаването му.
4847
27. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, на основание
чл. 253 от Данъчно-осиг у рителни я процесуален кодекс с постановление за възлагане с
№ 18227/2003/182934 от 3.07.2015 г. възлага на
„Ракар консулт“ – ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ/
ЕИК по ЗТР 203584231, с адрес на управление
гр. София, ж.к. Илинден, бл. 56, вх. 3, ет. 7,
ап. 111, представлявано от Йолита Милянова Тодорова, следния недвижим имот: поземлен имот
с идентификатор 68134.1610.2336, представляващ
застроено дворно място, в гр. София, бул. Св.
К лимент Охридски 65А, с площ по документ
за собственост от 4750 кв. м, а по скица – от
4824 кв. м, с предназначение: ниско застрояване
до 10 м, заедно с построените в него 11 бр. едноетажни постройки, със застроена площ общо
на всички сгради от 422 кв. м, представляващи
промишлени сгради: бензиностанция, ремонтна
работилница, хале, офис, складови помещения
и канцеларии, за сумата от 620 000 лв., която е
превел по сметките на Териториална дирекция
на НАП София, както следва: депозитът в размер
123 718,40 лв. е внесен на 19.06.2015 г. с платежно нареждане № BORD04119497; доплащането
в размер 496 281,60 лв. е внесено с платежно
нареждане № 53293888 от 1.07.2015. г. Длъжникът е дерегистриран по ЗДДС на 13.08.2014 г.
Имотът се продава такъв, какъвто е в момента
на продажбата, и купувачът не може да претендира за недостатъци на закупения имот.
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Собствеността преминава у купувача от датата
на постановлението. Данъкът за прехвърляне
на имота е внесен с квитанция № 53293373 от
1.07.2015 г. по сметка на Столичната община,
район „Студентски“.
4686
42. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Силистра, на основание чл. 46, ал. 1
и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижимите
имоти на землищата на с. Черковна и с. Черник,
община Дулово, област Силистра, които са в
службата по геодезия, картография и кадастър.
В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени искания и възражения по
тях пред Службата по геодезия, картография
и кадастър – Силистра.
4679
1. – Висшият съдебен съвет:
1. Обявява на основание чл. 189, ал. 1 и
чл. 178, ал. 3 във връзка с чл. 190 ЗСВ 35 длъжности за „съдия“ в апелативните съдилища,
които да се заемат след конкурс за повишаване
в длъжност и преместване чрез събеседване
и след конкурс за първоначално назначаване,
както следва:

ОСВ

Брой Конкурс Конкурс
длъж- за пови- за първоности шаване в начално
за
длъжност назначакони преване –
курс местване
20 %

Апелативен съд –
гр. София

17

15

2

Апелативен съд –
гр.  Пловдив

8

6

2

Апелативен съд –
гр. Бургас

2

1

1

Апелативен съд –
гр.  Варна

6

4

2

Апелативен съд –
гр. Велико
Търново

2

2

-

ОБЩО
35
28
7
2. Обявява на основание чл. 189, ал. 1 във
връзка с чл. 180 ЗСВ конкурс за повишаване в
длъжност и преместване чрез събеседване за
заемане на 11 свободни длъжности „съдия“ в
апелативните съдилища – гражданска колегия,
както следва:
– Апелативен съд – гр. Варна – 1 свободна
длъжност;
– Апелативен съд – гр. Пловдив – 1 свободна
длъжност;
– Апелативен съд – гр. София – 9 свободни
длъжности.
3. Обявява на основание чл. 189, ал. 1 във
връзка с чл. 180 ЗСВ конкурс за повишаване в
длъжност и преместване чрез събеседване за
заемане на 7 свободни длъжности „съдия“ в
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апелативните съдилища – търговска колегия,
както следва:
– Апелативен съд – гр. Варна – 1 свободна
длъжност;
– Апелативен съд – гр. Бургас – 1 свободна
длъжност;
– Апелативен съд – гр. Пловдив – 1 свободна
длъжност;
– Апелативен съд – гр. София – 4 свободни
длъжности.
4. Обявява на основание чл. 189, ал. 1 във
връзка с чл. 180 ЗСВ конкурс за повишаване в
длъжност и преместване чрез събеседване за
заемане на 10 свободни длъжности „съдия“ в
апелативните съдилища – наказателна колегия,
както следва:
– Апелативен съд – гр. Варна – 2 свободни
длъжности;
– А п е л а т и в е н с ъ д – г р. В е л и ко Т ъ р н о во – 2 свободни длъжности;
– Апелативен съд – гр. Пловдив – 4 свободни
длъжности;
– Апелативен съд – гр. София – 2 свободни
длъжности.
5. Конкурсите да се проведат чрез събеседване
по практически въпроси, свързани с прилагането на законите, касаещи дейността на органа
в съдебната власт, за който се кандидатства.
6. Датата, часът и мястото за провеждане на
събеседванията да се определят от конкурсните комисии след конституирането им и да се
публикуват на интернет страницата на Висшия
съдебен съвет.
7. На основание чл. 191 ЗСВ и чл. 32, ал. 1
и 3 от Правилата относно реда за провеждане на конкурси за младши съдии и младши
прок у рори, за първонача лно назначаване и
за повишаване в длъжност и преместване на
съдии, прокурори и следователи в 14-дневен
срок от датата на обнародване на обявата в
„Държавен вестник“ кандидатите подават в
администрацията на ВСС, гр. София, ул. Екзарх
Йосиф 12, заявления за участие в конкурсите
(по образец), към които се прилагат: служебна
бележка от административния ръководител,
удостоверяваща наличие на стаж по чл. 164
ЗСВ; кадрова справка от административния
ръководител на съответния орган на съдебната
власт (по образец), съпроводена с 3 акта, постановени от кандидата през последните 3 години
от дейността му, избрани на случаен принцип;
копие от 3 акта, изготвени от кандидата през
последните 3 години от дейността му, избрани
от него; други документи по негово желание,
свързани с притежаваните професионални и
нравствени качества.
4811
2. – Висшият съдебен съвет:
1. Обявява на основание чл. 180, ал. 1 и
чл. 178, ал. 1 ЗСВ и съгласно решение на ВСС
по пр. № 27 от 21.05.2015 г., т. 5.2, конк у рс
за първонача лно назначаване и заемане на
8 свободни длъжности „съдия“ в районните
съдилища, както следва:
1.1. Софийск и районен съд – 2 свободни
длъжности;
1.2. Районен съд – гр. Враца – 1 свободна
длъжност;
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1.3. Районен съд – гр. Дупница – 1 свободна
длъжност;
1.4. Районен съд – гр. Радомир – 1 свободна
длъжност;
1.5. Ра йонен с ъд – г р. Ма л ко Търново –
1 свободна длъжност;
1.6. Районен съд – гр. Сливен – 1 свободна
длъжност;
1.7. Районен съд – гр. Добрич – 1 свободна
длъжност.
2. Конкурсът да се проведе от конкурсна
комисия на два етапа – писмен и устен изпит,
по ред, определен с Правилата относно реда
за провеждане на конкурси за младши съдии и
младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване
на съдии, прокурори и следователи.
3. П и с м е н и я т и з п и т д а с е п р о в е д е н а
26.09.2015 г. (събота) в сградата на Университета
по архитектура, строителство и геодезия, София,
бул. Христо Смирненски 1. Разпределението
на кандидатите по зали да бъде публикувано
на интернет страницата на Висшия съдебен
съвет в раздел „Постоянни комисии“ – „КПА“ –
„Конкурси“.
4. Устният изпит да се проведе по график и
на места, определени от конкурсната комисия.
5. На основание чл. 181, ал. 2 и 3 ЗСВ и чл. 8
от Правилата относно реда за провеждане на
конкурси за младши съдии и младши прокурори,
за първоначално назначаване и за повишаване
в длъжност и преместване на съдии, прокурори
и следователи в 14-дневен срок от датата на
обнародване на обявата в „Държавен вестник“
кандидатите подават в администраци ята на
ВСС, София, ул. Екзарх Йосиф 12, заявление за
участие в конкурса (по образец), към което се
прилагат: подробна автобиография, подписана
от кандидата; нотариално заверено копие от
диплома за завършено висше образование по
специалността „Право“; нотариално заверено
копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по ЗСВ;
медицинско удостоверение, издадено в резултат
на извършен медицински преглед, че лицето не
страда от психическо заболяване; нотариално
заверено копие от т рудова/сл у жебна и/и ли
осигурителна книжка; други документи, които
по преценка на кандидата имат отношение към
професионалните или нравствените му качества.
4812
67. – Военномедицинската академия, София,
обявява конкурси за заемане на академични
длъжности в област на висше образование 7.
Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина: професори по: научната
специа лност „А нестезиологи я и реаниматологи я“ – един; нау чната специалност „Очни
болести“ – един; научната специалност „Медицинска радиология и рентгенология“ – един;
доценти по: научната специалност „Инфекциозни болести“ – за един военнослужещ; научната
специалност „Обща хирургия“ – за един военнослужещ и за един цивилен служител; главен
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асис т ен т по нау ч ната спец иа л нос т „Ра д ио биология“ – един, всички със срок за подаване
на документите 2 месеца от обнародването на
обявата в „Държавен вестник“. Изискванията
към участниците в конкурсите и необходимите
документи ще бъдат публикувани на уебсайта
на ВМА: www.vma.bg. За повече информация:
Учебно-научен отдел, тел. 9225130.
4674
46. – Националната художествена академия
обявява конкурси за: доценти по 8.2. Изобразително изкуство: („Ново българско изкуство (1878 – 1960)“ – един, със срок 3 месеца;
„История и теория на дигиталните изкуства,
видеоарт, видеомонтаж, интерактивен пърформанс и инсталация“ – един, със срок 2 месеца);
главен асистент по 8.2. Изобразително изкуство
(„Плакат“) – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки:
Учебно-методичен отдел, тел. 02/988-17-02.
4737
47. – Медицинският университет – София,
Фа к ул т е т по ден т а л н а мед и ц и н а , о бя вя ва
конкурс за заемане на академичната длъжност
„главен асистент“ – 3 места, в област на висше
образование 7. „Здравеопазване и спорт“, по
професионално направление 7.2. „Стоматологи я“ и нау чната специалност „Ортопедична
стоматология“ за нуждите на катедра „Протетична дентална медицина“, със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Прием
на документи – в деканата на Факултета по
ден та лна медиц ина, ул. Св. Георг и Софийски 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч.,
тел. 02/952 22 10.
4738
3. – Югозападният у ниверситет „Неофит
Рилски“ – Благоевград, обявява конкурси за:
професор в професионално направление 8.4.
Театрално и филмово изкуство (Кинознание,
киноизкуство и телевизия (филмово и телевизионно операторство); доценти: в професионално
направление 7.1. Медицина (Неврология) – един;
3.7. А дминистрация и управление (Икономика и у правление (конк у рентоспособност на
предпри ятието) – един; главни асистенти: в
професионално направление 3.8. Икономика
(Маркетинг) – един; 3.9. Туризъм (Икономика
и управление (туризъм) – един; 3.5. Обществени
комуникации и информационни науки (Теория
на масовите комуникации, Медиазнание) – един,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в ректората,
ет. 1, стая 106, тел. (073) 588 566.
4692
32. – Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бу ргас, обявява конк у рс за главен
асистент по професионално направление 5.3.
Комуникационна и компютърна техника, научна специалност 02.21.04 Компютърни системи,
комплекси и мрежи със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
ректората, к/с Славейков, бул. Проф. Якимов 1,
стая 214, тел. 056 715725.
4760
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13. – Русенският университет „Ангел Кънчев“ обявява конкурс за главни асистенти по:
професиона лно направление 5.3. Ком у никационна и компютърна техника, специалност
„Компютърни системи и технологии“ – един,
за н у ж д и т е на фа к ул т е т „Е лек т ро т ех н и к а,
електроника и автоматика“; професионално
на п ра в лен ие 3.8. И коном и к а , спец иа л но с т
„Счетоводна отчетност, контрол и анализ на
стопанската дейност“ – един; професионално
на п ра в лен ие 3.8. И коном и к а , спец иа л но с т
„Политическа икономия“ – един, за нуждите
на факултет „Бизнес и мениджмънт“, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки – в кадрово развитие (kr.uni-ruse.
bg); подаване на документи – доц. д-р Орлин
Петров, отдел „Развитие на академичния състав“, кабинет 1.334, тел. 082/888-455; 0882390043.
4714
58. – Шу менск и ят у ниверситет „Епископ
Конс т а н т и н Прес ла вск и“ о бя вя ва кон к у р с
за доцент в област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в университета, Шумен,
ул. Университетска 115.
4656
59. – Шу менск и ят у ниверситет „Епископ
Константин Прес лавск и“ обявява следни те
докторантури за учебната 2015/2016 г. със срок
за подаване на документите 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“:
Докторантура

Докторска програма Български език (Съвременен български език – Морфология) от
професионално направление
2.1. Филология, област на вис
ше образование 2. Хуманитарни науки
Докторска програма Български език (Съвременен български език – Лексикология) от
професионално направление
2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
Докторска програма Български език (Старобългарски език)
от професионално направление
2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
Докторска програма Славянски
езици (Руски език – Съвременен руски език) от професионално направление 2.1. Филология,
област на висше образование 2.
Хуманитарни науки

задочна

задочна

задочна
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Форма
на обуче- Брой
ние

До к т о р с к а п р о г р а м а Ге р м а нс к и е зи ц и (А н гл и йс к и
език – Съвременен английски език) от професионално
направление 2.1. Филология,
област на висше образование
2. Хуманитарни науки

задочна

1

Док торска п рог рама Общо
и сравнително езикознание
(Общо езикознание) от професионално направление
2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

задочна

1

Докторска програма Българска ли терат у ра (Бъ лгарска
литература от Освобождението
до края на Първата световна война) от професионално
направление 2.1. Филология,
област на висше образование
2. Хуманитарни науки

редовна

1

Докторска програма Българска
литература (Българска детска
литература) от професионално
направление 2.1. Филология,
област на висше образование
2. Хуманитарни науки

задочна

1

Док т орска п рог рама Р уск а
литература (Руска литература
от края на ХІХ до началото
на ХХ век) от професионално
направление 2.1. Филология,
област на висше образование
2. Хуманитарни науки

задочна

1

1

Докторска програма Методика
на обучението по литература
от професионално направление
1.3. Педагогика на обучението
по..., област на висше образование 1. Педагогически науки

задочна

1

1

Докторска програма Археология (Средновековна българска
археология) от професионално
направление 2.2. История и
археология, област на висше
образование 2. Хуманитарни
науки

задочна

1

1

Докторска програма Археология (Сфрагистика) от професионално направление 2.2.
История и археология, област
на висше образование 2. Хуманитарни науки

задочна

1

2

Докторска програма Археология (Палеолит – Мезолит) от
професионално направление
2.2. Истори я и археологи я,
област на висше образование
2. Хуманитарни науки

задочна

1

Форма
на обуче- Брой
ние

задочна

ВЕСТНИК

С Т Р.

60
Докторантура

ДЪРЖАВЕН
Форма
на обуче- Брой
ние

Док торска п рог рама История на България (Съвременна
българска история) от професионално направление 2.2.
История и археология, област
на висше образование 2. Хуманитарни науки

редовна

Докторска програма Археология (Антична археология) от
професионално направление
2.2. Истори я и археологи я,
област на висше образование
2. Хуманитарни науки

задочна

Докторска програма Журналист ика о т п рофесиона лно
направление 3.5. Обществени
комуникации и информационни науки, област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни науки
Докторска програма Методика
на обучението по математика
и информатика от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…,
област на висше образование
1. Педагогически науки
Докторска прог рама Математически анализ от професиона л но на п ра влен ие 4.5.
Математика, област на висше
образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма Информ ат и к а о т п р о ф е с ион а л но
направление 4.6. Информатика
и компютърни науки, област
на висше образование 4. Природни науки, математика и
информатика
Докторска програма Астрофи зи к а о т п р о ф е с ион а л но
направление 4.1. Физически
науки, област на висше образование 4. Природни науки,
математика и информатика
Докторска програма Методика
на обучението по география от
професионално направление
1.3. Педагогика на обучението
по..., област на висше образование 4. Природни науки,
математика и информатика
Докторска програма Методика на обучението по химия и
опазване на околната среда от
професионално направление
1.3. Педагогика на обучението
по..., област на висше образование 4. Природни науки,
математика и информатика

ВЕСТНИК
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1

Докторска програма Органична химия от професионално
направление 4.2. Химически
науки, област на висше образование 4. Природни науки,
математика и информатика

1

Докторска програма Екология
и опазване на околната среда
от професионално направление 4.3. Биологически науки,
област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика

1

редовна

1

задочна

3

редовна

1

задочна

7

редовна

1

задочна

2

редовна

1

задочна

1

Докторска програма Специа лна педагогика от професиона л но на п ра влен ие 1.2.
Педагогика, област на висше
образование 1. Педагогически
науки

задочна

2

Док торска п рог рама Уп равление на образованието от
професионално направление
1.1. Теория и управление на
образованието, област на висше образование 1. Педагогически науки

задочна

2

Докторска прог рама Методика на обучението по физическо възпитание и спорт от
професионално направление
1.3. Педагогика на обучението
по..., област на висше образование 1. Педагогически науки

задочна

1

Докторска програма Методика
на обучението по изобразително изкуство от професионално
направление 1.3. Педагогика
на обучението по..., област на
висше образование 1. Педагогически науки

задочна

1

редовна

1

задочна

1

2

Докторска програма Теория
на възпитанието и дидактика
(ПУНУП) от професионално
направление 1.2. Педагогика,
област на висше образование
1. Педагогически науки

редовна

1

редовна

1

задочна

2

редовна

1

задочна

1

задочна

задочна

2

1

Форма
на обуче- Брой
ние

задочна

Докторска програма Теория
на възпитанието и дидактика
(Социална педагогика) от професионално направление 1.2.
Педагогика, област на висше
образование 1. Педагогически
науки

задочна

БРОЙ 56

Докторска програма Теория на
възпитанието и дидактика от
професионално направление
1.2. Педагог ика, област на
висше образование 1. Педагогически науки
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Докторска програма Методика
на обучението по музика от
професионално направление
1.3. Педагогика на обучението
по..., област на висше образование 1. Педагогически науки

ДЪРЖАВЕН
Форма
на обуче- Брой
ние

задочна

1

редовна

1

задочна

1

Докторска програма Автоматизирани системи за обработка
на информация и управление
от професионално направление 5.3. Комуникационна и
компютърна техника, област
на висше образование 5. Технически науки

задочна

1

Докторска програма Приложение на принципите и методите
на кибернетиката в различни
области на науката от професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна
техника, област на висше образование 5. Технически науки

задочна

1

Докторска програма Радиолокация и радионавигация от
професионално направление
5.3. Комуникационна и компютърна техника, област на
висше образование 5. Технически науки

задочна

1

Докторска програма Обща,
висша и приложна геодезия от
професионално направление
5.7. Архитектура, строителство
и геодезия, област на висше образование 5. Технически науки

задочна

1

Докторска програма Организационна сигурност от професионално направление 9.1.
Национална сигурност, област
на висше образование 9. Сигурност и отбрана

задочна

2

Докторска програма Корпорат ивна сиг у рност о т п ро фесионално направление 9.1.
Национална сигурност, област
на висше образование 9. Сигурност и отбрана

задочна

2

редовна

1

задочна

1

Докторска програма Комуникационни мрежи и системи от
професионално направление
5.3. Комуникационна и компютърна техника, област на
висше образование 5. Технически науки

Докторска програма А дмин ис т р ат и вн а с и г у рно с т о т
професионално направление
9.1. Национа лна сиг у рност,
област на висше образование
9. Сигурност и отбрана
4655
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562. – Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при
БАН – София, обявява конкурс за академична
длъжност по професионално направление 4.3.
Биологични науки – един професор по 01.06.10
биохимия (направление невробиохимия) за нуждите на секция „Експериментална морфология“.
Срок за подаване на документи – 2 месеца от
датата на обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25, ет. 2,
стая 209, телефон: 02 872-24-26.
4621
69. – Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) при БАН – София, обявява конкурс за доцент по професионално направление 4.3. Биологични науки,
научна специалност „Ентомология“, за нуждите
на секция „Биоразнообразие и екология на безгръбначните животни“ на отдел „Животинско
разнообразие и ресурси“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Изискванията към кандидатите и документите по
конкурса са публикувани на сайта на института:
www.iber.bas.bg. Справки: при научния секретар
на ИБЕИ (тел. 0884606814, e-mail: /Snejana.
Grozeva@iber.bas.bg). Док у мен т и се подават
в деловодството на ИБЕИ, София, бул. Цар
Освободител 1.
4672
72. – Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН – София, обявява
конкурс за заемане на академичната длъжност
главен асистент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност
„Биоорганична химия, химия на природните и
физиологично активните вещества“ за нуждите
на лаборатория „ХББЕ“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в института, ул. Акад.
Г. Бончев, бл. 9, стая 206, тел. (02) 872 48 17.
4747
88. – Инстит у т ът по лозарство и винарство – Плевен, към Селскостопанската академия обявява конкурси за доценти в професионално направление: 6.1. „Растениевъдство“,
нау ч на спец иа л но с т „ Лозар с т во“ – ед и н; в
професионално направление 6.2. Растителна
защита, научна специалност „Растителна защита (Фитопатология)“ – един, всички със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи за участие – 5800
Плевен, Институт по лозарство и винарство,
ул. Кала тепе 1, тел. 064 822468.
4693
20. – Община Каварна на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен окончателен
проект за подробен устройствен план – план за
регулация за КК Карвуна, с. Топола, община
Каварна, област Добрич, и нанасяне на всички
частични изменения. Проектът се намира в отдел ,,ТУС“ при Община Каварна. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в ,,Държавен вестник“ заинтересованите
могат да се запознаят със същия и да направят
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писмени искания, предложения и възражения по
проекта до общинската администрация.
4647
11. – Община Камено на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици по смисъла на чл. 131 ЗУ Т, че са
изработени: ПУП – парцеларен план, за трасе
на оп т и ч на к абел на л и н и я „Т Ш 3 -1- 093 - 0 8/
ТШ3“ за частта от трасето, преминаващо през
землището на с. Трояново, община Камено;
ПУП – парцеларен план, за трасе на оптична
кабелна линия „0807-0801/ТШ3-081“ за частта
от трасето, преминаващо през землището на
с. Полски извор, община Камено. Проектите са
изложени в сградата на дирекция „УТСУОС“
(техническа служба) при Община Камено всеки
ден от 8,30 до 17 ч. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до дирекция „УТСУОС“ при община
Камено в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
4748
13. – Община Кърджали на основание чл. 25,
ал. 4 ЗОС поради обстоятелството, че не е намерен на постоянния адрес, а настоящият адрес на
заинтересованото лице не е известен, съобщава
на Николай Василев Кирев, собственик на засегнатия имот от прилагането на улична регулация
за прокарване на улица с ос. т. 50-51, кв. 18
и кв. 23 по ПУП на с. Резбарци, община Кърджали: Заповед № РД-47 от 21.05.2015 г. на кмета
на община Кърджали за отчуждаване на част в
размер 54,22 кв. м от поземлен имот с пл. сн.
№ 273, кв. 18 (попадащ в УПИ ІІІ-273, кв. 18)
по ПУП на с. Резбарци, община Кърджали, с
площ на имота по нотариален акт – 330 кв. м,
издадена на основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 2 ЗОС
съгласно влязъл в сила ПУП – ПРЗ, одобрен
със Заповед № 145 от 28.02.2001 г. на кмета на
община Кърджали, и обявление за откриване
на процедура по принудително отчуждаване
на час т и о т нед ви ж и м и и мо т и, на м и ра щ и
се в кв. 18 и кв. 23 по ПУП на с. Резбарци,
община Кърджали, собственост на физически
лица, публикувано във вестник „Труд“, брой
82 от 27.03.2015 г., вестник „24 часа“, брой 82
от 27.03.2015 г., вестник „Родопи“, брой 347
от 27.03.2015 г., и вестник „Арда нюз“, брой
40 от 27.03.2015 г., и с оглед задоволяване на
важни обществени нужди, които не могат да
бъдат задоволени по друг начин. Размерът на
дължимото парично обезщетение е 2507,03 лв.
Обезщетението за частта от имота ще бъде
внесено в „Търговска банка Д“ – А Д, финансов
център Кърджали, на името на правоимащото лице след изтичане на 14-дневен срок от
обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“. Копие от заповедта е поставено на
видно място в сградата на кметство с. Резбарци,
община Кърджали, на информационното табло
в сградата на Общинската администрация – гр.
Кърджали, и е публикувана на интернет страницата на Община Кърджали: www.kardjali.bg.
Заповед № РД-47 от 21.05.2015 г. на кмета на
община Кърджали подлежи на обжалване пред
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А дминистративния съд – Кърджали, в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
4606
2. – Областният управител на област Шумен на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава
на заинтересуваните лица, че е издал Заповед
№ РД-15-84 от 23.06.2015 г. за изменение на
Заповед № РД-15-77 от 13.05.2015 г. на заместник областния управител на област Шумен за
допълване на Разрешение за строеж № 1 от
20.07.2009 г., издадено от областния управител
на област Шумен за строеж първа категория
съгласно чл. 3 от Наредба № 1 от 2003 г. за
номенклатурата на видовете строежи за обект:
„Рехабилитация на пътната инфраструктура Лот
6: Път I-7 Шумен – Велики Преслав – Върбица,
участък: от км 122+300.00 до км 149+316.06
и – Път I-7 Шумен – Велики Преслав – Върбица, участък: от км 166+548.00 до км 180+232.87“
(ДВ, бр. 68 от 2009 г.), относно отразяване на
изменения в одобрения инвестиционен проект в обх вата на съществените отк лонени я
по чл. 154, ал. 2, т. 6 ЗУТ, в частта є относно
разделянето на етапи, както следва: етап І:
Път I-7 Шумен – Велики Преслав – Върбица,
участък: от км 166 +548.00 до км 180+232.87,
определен съгласно Заповед № РД-15-126 от
1.07.2013 г. на областния управител на област
Шумен, се разделя на три етапа: етап І.1: Път I-7
Шумен – Велики Преслав – Върбица, участък
от км 166+548 до км 178+780; етап І.2: Път I-7
Шумен – Велики Преслав – Върбица, участък
от км 178+780 до 178+920; етап І.3: Път І-7
Шумен – Велики Преслав – Върбица, участък
от км 178+920 до км 180+232.87. В останалата
си част Заповед № РД-15-77 от 13.05.2015 г.
на заместник областния управител на област
Шумен остава непроменена, като тази заповед
става неразделна част от нея. Заповедта подлежи
на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
4664

С ЪД И Л И Щ А
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпила жалба от „Агенция
А нонс 2011“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление гр. София, район „Оборище“,
бул. Васил Левски 112, ет. 3, ап. 17, срещу: § 12,
т. 1 от Постановление № 304 от 26.09.2014 г. на
Министерския съвет за изменение на Наредбата
за условията и реда за извършване на посредническа дейност за наемане на работа (обн., ДВ,
бр. 82 от 2014 г., в сила от 3.10.2014 г.), с който
е изменен чл. 15, ал. 1, т. 3 от Наредбата за
условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, в частта
„или на чл. 6, ал. 2, чл. 20, 22а, чл. 23, ал. 1,
чл. 24, 25, чл. 26, ал. 1 и 3, чл. 27, 29, 30, чл. 31,
ал. 2, чл. 32, 35, 36 и 37,“; § 5 от Постановление
№ 304 от 26.09.2014 г. на Министерския съвет
за изменение на Наредбата за условията и реда
за извършване на посредническа дейност по

БРОЙ 56

ДЪРЖАВЕН

наемане на работа (обн., ДВ, бр. 82 от 2014 г., в
сила от 3.10.2014 г.), с който е изменен чл. 6 от
Наредбата за условията и реда за извършване на
посредническа дейност по наемане на работа,
по което е образувано адм. дело № 8489/2014 г.
по описа на Върховния административен съд,
шесто отделение.
4643
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 218, ал. 1 ЗУ Т обявява, че по
жалба на Ибрахим Мустафа Маджар с адрес
с. Брезница, община Гоце Делчев, против Заповед № 618 от 16.08.2007 г. на кмета на община
Гоце Делчев, с която е одобрен ПУП: план за
регулация (ПР), с който от УПИ І се образуват
два нови урегулирани поземлени имота І и ХІ,
отредени за имот пл. № 625 от квартал 25 по
плана на с. Брезница, община Гоце Делчев, като
неразделна част от заповедта е графичният материал съгласно текстовете, цифрите и сигнатурите
на плана, е образувано адм. дело № 443/2015 г.
по описа на съда и е насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 14.10.2015 г.
от 10,30 ч., зала 002. Заинтересуваните лица
могат да се конституират, като ответници в
производството пред съда в едномесечен срок
от обнародване на оспорването в „Държавен
вестник“ чрез подаване на заявление до съда,
което трябва да съдържа: трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс
и електронен адрес, ако има такъв; фирмата
на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на български език,
седалището и последния посочен в съответния
регистър адрес на управление и електронния му
адрес; номер на делото; акта, който се оспорва,
и органа, който го е издал; изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заинтересувано лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на индивидуалния административен
акт, както и за присъединяване към подадени
жалби в законоустановения срок.
4636
Районният съд – гр. Исперих, гражданска
колегия, призовава Наум Кирилов Вълканов с
последен адрес област Разград, община Исперих,
с. Тодорово, сега с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 6.10.2015 г. в 9,30 ч. като ответник по
ЧГД № 513/2015 г., заведено от Самир Б. Назиф,
по чл. 51 ЗН. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
4658
Казанлъшк ият районен съд, г ра ж данска
колег и я, І І І с ъ с т а в, п ризова ва Д и м и т рио с
Тсолис – гръцки гражданин, да получи искова
молба и приложенията към нея по образуваното
по молба на Сийка Ламбова Атанасова-Тсоли
гр.д. № 1515/2015 г. в канцеларията на съда в
двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
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вестник“. Ако до изтичане на срока Димитриос
Тсолис не се яви да получи книжата, съдът ще
му назначи особен представител.
4637
Софийският районен съд, ІІІ гражданско
отделение, 84 състав, призовава Херрит Ян
Волберс, граж данин на Холандия, роден на
22.07.1943 г., с неизвестен адрес в България, да
се яви в 2-седмичен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ в канцеларията на съда,
София, бул. Цар Борис ІІІ № 54, за да получи
препис от искова молба и приложенията, подадена от Ганка Константинова Волберс, с правна
квалификация чл. 49, ал. 1 от Семейния кодекс.
В случай че не се яви, за да получи съдебните
книжа в указания срок, съдът ще му назначи
особен представител.
4723
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 622 и
чл. 633, ал. 1 ТЗ обявява, че прекратява производството по несъстоятелност на фондация
„Камчийски бряг“, рег. по ф. д. № 2659/2004 г.
по описа на ВОС, със седалище и адрес на управление Варна, ул. М. Дринов 58, ет. 2, ап. 4,
на основание чл. 632, ал. 4 ТЗ във връзка с
чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ: постановява заличаване от фирмения регистър без правоприемник
на фондация „Камчийски бряг“, рег. по ф. д.
№ 2659/2004 г. по описа на ВОС, със седалище
и адрес на управление Варна, ул. М. Дринов 58,
ет. 2, ап. 4, на основание чл. 632, ал. 4 ТЗ във
връзка с чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ; прекратява правомощията на синдика Златимир Бориславов
Жечев на основание чл. 736, ал. 1 ТЗ; решението
да се впише в регистъра на юридическите лица
с нестопанска цел, воден при ВОС, на основание
чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ; решението да се впише
в книгата по чл. 634в ТЗ; решението подлежи
на обжалване пред Варненски апелативен съд
в 7-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ на основание чл. 633, ал. 1 ТЗ
във връзка с чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ.
4713

ПОК А Н И И С Ъ ОБЩ Е Н И Я
1. – Управителният съвет на политическа
партия Движение за Равноправен обществен
Модел (ПП ДРОМ), София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и т. 7.3 във връзка с т. 7.1 от устава на
партията свиква Национална конференция на
30.08.2015 г. в 10 ч. в гр. Стара Загора, п.код 6000,
ул. Парчевич 1, хотел „Железник“, конферентна
зала, при следния дневен ред: 1. политически
доклад; 2. обсъждане и приемане на нов устав на
партията; 3. приемане на резолюции и решения;
4. избор на ръководни органи. На основание
т. 6.1.1 от устава на партията УС на ПП Дром
определя норма на представителство – 1/10,
но не по-малко от един делегат от клуб. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
и чл. 8.1 от устава на партията Националната
конференция се отлага с 1 ч. и се провежда с
явилите с делегати при същия дневен ред.
4831
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1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българо-латиноамериканска
бизнес камара“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 30.08.2015 г.
в 10 ч. в седалището на дружеството в София,
ул. Любен Каравелов 71, при следния дневен ред:
1. освобождаване на членове на сдружението
и приемане на нови; 2. избор на нов УС и нов
председател на сдружението; 3. приемане на нов
устав на сдружението; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ заседанието
се отлага с един час при същия дневен ред и
на същото място. Материалите, свързани със
събранието, са на разположение на членовете
и се намират в седалището на сдружението.
4765
15. – Управителният съвет на сдружение
„ Бъ л г ар ск а ф едера ц и я н а и н д ус т ри а л н и т е
енергийни консуматори (БФИЕК), София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание  
на 10.09.2015 г. в 11 ч. на адрес: ул. Университетски парк 1, АУБГ, 1700 София,при следния
дневен ред: 1. избор на управителен съвет на
БФИЕК; 2. разни.
4731
12. – Управителният съвет на сдружение „Национално сдружение на стомираните БУЛ – ИЛКО“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 11 и 12
от устава на сдружението свиква извънредно общо
с ъбра н ие на ч ленове т е на сд ру жен ие т о на
11.09.2015 г. в 11 ч. в София, район „Средец“,
ул. Христо Белчев 21, ет. 6, при следния дневен
ред: 1. промяна на устава на сдружението; 2.
избор на председател; 3. избор на управителен
съвет. Поканват се всички членове лично или
чрез упълномощени представители да присъстват на общото събрание. Юридическите лица,
членове на сдружението, участват в общото
събрание ч рез законни те си п редстави тели
или чрез писмено упълномощени за това лица.
При липса на кворум на основание чл. 13 от
устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден, на същото място и при
същия дневен ред в 12 ч.
4641
59. – Управителният съвет на сдружение
„Федерация на Кооперациите ВЗК АЧС“, София, на основание на чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква на
12.09.2015 г. в 10 ч. годишно, отчетно-изборно
общо събрание в конферентна зала в Почивна база на МДА АР – к.к. Слънчев бряг, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет на федерацията; 2. отчет на контролния
съвет на федерацията; 3. одобряване отчетите
на УС и КС; 4. избор на председател на УС на
сдружението; 5. избор на управителен съвет;
6. избор на контролен съвет. Материалите по
дневния ред са на разположение на членовете
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на сдружението всеки работен ден от 10 до 16 ч.
в офиса на федерацията в Бургас, бул. Сливница 34, вх. Б, ет. 1. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага
с един час по-късно на същото място и при
същия дневен ред и ще се проведе, колкото и
членове да се явят.
4702
4 . – Уп р а ви т е л н и я т с ъв е т н а ТД „ Хе б рос“ – Д и м и т ровг ра д, на о снова н ие ч л. 26
ЗЮЛНЦ, чл. 23 от устава на ТД „Хеброс“ и
чл. 32, ал. 2 от устава на БТС свиква извънредно
отчетно-изборно събрание на 27.08.2015 г. в 10 ч.
в сградата на ТД „Хеброс“ – Димитровград,
ул. Казинбарцика 8, в К луба на туристите ветерани при следния дневен ред: 1. годишен отчет
на дейността на ТД „Хеброс“ – Димитровград,
за 2014 г.; 2. финансов отчет за календарната
2014 г.; 3. избор на комисия, която да предложи
състав за нов УС на туристическото дружество;
4. предложения и избор на нов УС на ТД „Хеброс“ – Димитровград; 5. избиране на делегат
за общото събрание на БТС; 6. разни.
4857
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
с общественополезна дейност „ФК Пълдин“,
Хасково, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението,
на 7.09.2015 г. в 18 ч. в офиса на сдружението
в Хасково, ул. Патриарх Евтимий 1, при следни я дневен ред: 1. пром яна на седа лището
и адреса на у правление на сдру жението от
Хасково, ул. Патриарх Евтимий 1, в Пловдив,
ул. Иван Гешев 9; проект за решение: ОС променя седалището и адреса на управление на
сдружението от Хасково, ул. Патриарх Евтимий
1, в Пловдив, ул. Иван Гешев 9; 2. промяна в
устава на сдружението, като чл. 5 се изменя
така: „Чл. 5. Седалището и адресът на управление на сдружение с нестопанска цел „ФК
Пълдин“ е гр. Пловдив, ул. Иван Гешев 9“;
проект за решение: ОС променя чл. 5 от устава
на сдружението: „Чл. 5. Седалището и адресът
на управление на сдружение с нестопанска цел
„ФК Пълдин“ е: гр. Пловдив, ул. Иван Гешев
9“. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 19 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Поканват се всички членове на сдружението да у частват лично или чрез редовно
упълномощени от тях представители. Всички
материали, свързани с дневния ред на общото
събрание, са на разположение на членовете на
сдружението за запознаване с тях в офиса на
сд ру жението – Хасково, ул. Пат риарх Евт имий 1. Регистрацията на членовете ще започне
в 17,30 ч. в деня на събранието.
4722

Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 939-36-74, 981-17-11
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
Печат: „Алианс принт“ – ЕООД, София 1592, ул. Илия Бешков 3
ДЪРЖ АВЕН ВЕСТНИК
ISSN 0205 – 0900

