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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
признаване на професионални квалификации
(обн., ДВ, бр. 13 от 2008 г.; изм., бр. 41 и 74
от 2009 г., бр. 98 от 2010 г., бр. 8, 9, 43 и 61
от 2011 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 21 от 2014 г. и
бр. 80 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 1 накрая се поставя запетая и се
добавя „както и условията и реда за частичен
достъп до упражняване на регулирана професия и признаването на стаж за усвояване на
професията в друга държава членка“.
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Законът се прилага и за гражданите
на държави членки, които са преминали стаж
за усвояване на професията извън държавата
членка по произход.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Законът не се прилага по отношение
на признаването на професионалните квалификации на морските лица, нотариусите и
нотариалната дейност.“
§ 3. Създава се чл. 7а:
„Чл. 7а. (1) Органът по признаване предоставя частичен дост ъп до упра жняване
на професионална дейност, в случай че са
изпълнени следните условия:
1. заявителят е напълно квалифициран да
упражнява в държавата членка по произход
дейността, за която се иска частичен достъп
в Република България;
2. раз л и к и т е меж д у п рофесиона л ната
дейност, законно упражнявана в държавата
членка по произход, и регулираната професия
в Република България са толкова съществени,

че прилагането на компенсационни мерки би
се равнявало на изискване заявителят да премине пълния курс на образование и обучение,
който се изисква в Република България, за да
получи неограничен достъп до регулираната
професия;
3. професионалната дейност може обективно да бъде отделена от други дейности
в обхвата на регулираната професия в Република България, като за тази цел органът
по признаване взема предвид дали професионалната дейност може да се упражнява като
самостоятелна дейност в държавата членка
по произход.
(2) Частичен достъп може да бъде отказан,
ако отказът бъде мотивиран с императивни
съображения от общ интерес, които могат да
спомогнат за постигането на поставената цел
и не надхвърлят необходимото за постигането
на тази цел.
(3) Лицето, на което е предоставен частичен
достъп, упражнява професионалната дейност
под наименованието на професията в държавата членка по произход. Наименованието
задължително се посочва и на български език.
(4) Лицето, на което е предоставен частичен достъп, посочва ясно на получателите на
услугите обхвата на своята професионална
дейност.
(5) Частичен дост ъп не се предоставя
в случаите на автоматично признаване на
професионална квалификация по част трета,
глави втора, трета и трета „а“.“
§ 4. Създава се чл. 8а:
„Чл. 8а. Органът по признаване издава
Европейска професионална карта на притежателите на професионална квалификация по
тяхно искане при условия и по ред, определени
с наредба, приета от Министерския съвет, по
предложение на министъра на образованието
и науката след съгласуване със съответните
съсловни и професионални организации.“
§ 5. В чл. 10 т. 2 се изменя така:
„2. упражнявали тази професия в една
или няколко държави членки при пълно
работно време не по-малко от една година
или с равностойна обща продължителност
при непълно работно време през последните
10 години, когато професията не е регулирана
в тази държава членка; това изискване не се
прилага, когато професията или образованието
и обучението, изисквани за упражняването
є, са регулирани в държавата членка по установяване.“
§ 6. В чл. 13, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 4 думата „две“ се заменя с „една“.
2. Точка 5 се изменя така:
„5. удостоверение, че лицето не е осъждано
и че не му е отнето временно или постоянно
правото да упражнява съответната профе-
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сия – за професиите от областта на сигурност
та, здравеопазването и за професии, свързани
с образованието на ненавършили пълнолетие
лица, включително грижи за деца и образование в предучилищна възраст, за които в
Република България се изисква такова;“.
3. Създават се т. 6 и 7:
„6. декларация за владеене на български
език – при професии, които имат последици
за безопасността на пациентите;
7. удостоверение относно естеството и
продължителността на дейността, издадено
от съответния компетентен орган в държавата членка, в която е установено лицето – за
професии, при които се извършват дейностите
по чл. 33, ал. 1.“
§ 7. В чл. 20, ал. 1 думите „глава трета“
се заменят с „глави втора, трета и трета „а“.
§ 8. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В едномесечен срок от получаването
на декларацията по чл. 13, ал. 1 и придружаващите я документи органът по признаване
уведомява декларатора за решението си да не
извършва предварителна проверка на неговите
професионални квалификации или, след като
е извършил проверката:
1. да изиска от заявителя да положи изпит
за правоспособност, или
2. да разреши предоставянето на услуги.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Когато се установи съществено несъответствие между професионалните квалификации на декларатора и обучението, провеждано
в Република България за упражняването на
съответната професия, което може да застраши
безопасността на гражданите и да доведе до
сериозно увреждане на здравето им, и това
несъответствие не може да бъде компенсирано с професионалния опит на декларатора
или със знания, умения и компетентности,
придобити посредством учене през целия
живот, официално валидирани за целта от
компетентен орган, органът по признаване
предоставя на декларатора възможност да
докаже, че е придобил липсващите му знания или компетентност, като положи изпит
за правоспособност по реда на чл. 83, ал. 3.“
3. В ал. 6 думите „могат да“ се заличават.
4. В ал. 7 думата „Органът“ се заменя с
„В случай на основателно съмнение органът“.
5. Създават се ал. 8 и 9:
„(8) В случай че органът по признаване
реши да извърши проверка на професионалните квалификации, той може да подаде искане към компетентните органи на държавата
членка по установяване за предоставяне на
информация относно курсовете на обучение
на предоставящия услугите, доколкото това
е необходимо за оценка на съществените несъответствия, за които е вероятно да са във
вреда на общественото здраве или безопасност.
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(9) Когато професиите не са регулирани в
държавата членка по произход, информацията
по ал. 7 и 8 може да бъде предоставена от
помощния център.“
§ 9. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В текста преди т. 1 след думата „признаването“ се добавя „и в случаите, когато се
изисква стаж за приспособяване или изпит за
признаване на правоспособност“.
2. В т. 3 буква „б“ се изменя така:
„б) регулирано образование или обучение
или, при регулирана професия – професионално обучение със специална структура, като
компетентностите надхвърлят предвиденото
за обучението, посочено в т. 2, равностойно
на обучението, посочено в буква „а“, ако това
обучение осигурява сравними професионални
стандарти и подготвя обучавания за сравнимо равнище на отговорности и функции,
при условие че дипломата се придружава с
удостоверение, издадено от държавата членка
по произход;“.
3. Точки 4 и 5 се изменят така:
„4. диплома, удостоверяваща успешно завършване на обучение след средно образование
с продължителност не по-малко от три и не
повече от 4 години при редовна форма на
обучение или с равностойна продължителност при задочна форма, която в допълнение
може да бъде изразена чрез равностоен брой
кредити по Европейската система за трансфер
на кредити (ECTS), в университет или друго
висше училище, или училище, предоставящо
равностойно обучение, както и, когато е необходимо, удостоверяваща завършено професионално обучение, изисквано в допълнение
към курса на средното образование;
5. диплома, удостоверяваща успешно завършване на обучение след средно образование
с продължителност не по-малко от 4 години
при редовна форма на обучение или с равностойна продължителност при задочна форма,
която в допълнение може да бъде изразена
чрез равностоен брой кредити по Европейската система за трансфер на кредити (ECTS), в
университет или друго висше училище, или
училище, предоставящо равностойно обучение,
както и, когато е необходимо, удостоверяваща
завършено професионално обучение, изисквано в допълнение към курса на средното
образование“.
§ 10. В чл. 26 ду мата „Общност та“ се
заменя с „Европейския съюз, в редовна или
задочна форма на обучение, в рамките или
извън официалните учебни програми“.
§ 11. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „доказателства за
професионални квалификации“ се добавя
„по чл. 25“.
2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
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„(2) Удостоверенията за правоспособност
или доказателствата за професионални квалификации по ал. 1 трябва да са издадени от
компетентен орган в друга държава членка,
определен за тази цел в съответствие със законовите, подзаконовите или административните
разпоредби, действащи в тази държава членка.
(3) Когато професията не е регулирана в
държавата членка по произход или по местопребиваване, достъпът до нея се разрешава
и на заявители, които са я упражнявали при
пълно работно време в продължение най-малко на една година или с равностойна обща
продължителност при непълно работно време
през последните 10 години в тази държава
членка и притежават едно или повече от
удостоверенията за правоспособност или едно
или повече доказателства за професионална
квалификация.“
3. Алинеи 5 и 6 се изменят така:
„(5) Професионалният опит от една година
по ал. 3 не се изисква, ако доказателствата за
професионалната квалификация на заявителя
удостоверяват завършването на регулирано
образование и обучение. На квалификационното ниво по чл. 25, т. 3, буква „а“ се приравнява регулирано образование и обучение
или професионално обучение със специална
структура, посочено в чл. 25, т. 3, буква „б“,
когато това е удостоверено от държавата
членка по произход.
(6) Органът по признаване може да откаже
достъп до професията или до нейното упражняване на заявители, чиито удостоверения за
правоспособност попадат в чл. 25, т. 1, когато
изискваната за упражняването на професията
квалификация в Република България попада
в чл. 25, т. 5.“
§ 12. В чл. 29 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се отменя;
б) в т. 2 думите „обхваща съществено различно съдържание от изискваното“ се заменят
със „се различава съществено по съдържание
по отношение на професионалните дейности
в сравнение с обхвата на обучението“;
в) в т. 3 думите „заявителя, и несъответствието се изразява в липсата на конкретно
обучение, което се изисква в Република България, или в съществено различие в съдържанието му съгласно“ се заменят със „заявителя
и за които в Република България се изисква
обучение, чието съдържание се различава
съществено от посоченото в“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Съществено различие по ал. 1, т. 2
е налице, когато обучението, преминато от
заявителя, се характеризира със съществени
несъответствия по съдържание и продължителност в сравнение с продължителността и/
или съдържанието на обучението, изисквано в
Република България, и придобитите в резултат
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на това обучение знания, умения и компетентности не съответстват на необходимите
за упражняване на професията.“
§ 13. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Органът по признаване може да изиска
от заявителя да премине стаж за приспособяване или изпит за признаване на правоспособност, когато:
1. заявителят желае признаване на своите
професионални квалификации по чл. 25, т. 1,
когато изискваните професионални квалификации в Република България попадат в
чл. 25, т. 3, или
2. заявителят желае признаване на своите
професионални квалификации по чл. 25, т. 2,
когато изискваните професионални квалификации в Република България попадат в чл. 25,
т. 4 или 5.“
2. Създава се ал. 5:
„(5) Органът по признаване може да изиска
от заявителя да премине както стаж за приспособяване, така и изпит за признаване на
правоспособност, когато заявителят желае
признаване на своите професионални квалификации по чл. 25, т. 1, когато изискваните
професионални квалификации в Република
България попадат в чл. 25, т. 4.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и се изменя така:
„(6) При прилагане на ал. 1 органът по
признаване проверява дали знанията, уменията
и компетентностите, придобити от заявителя
в процеса на професионалния му опит или
чрез учене през целия живот и официално
валидирани за целта от компетентен орган в
друга държава членка или в трета държава,
могат изцяло или отчасти да компенсират
съществените несъответствия в обучението.“
4. Създават се ал. 7 и 8:
„(7) Решението за изискване за преминаване
на стаж за приспособяване или за полагане
на изпит за признаване на правоспособност
трябва да бъде надлежно мотивирано, като на
заявителя се предоставя следната информация:
1. нивото на професионална квалификация,
изисквано в Република България, и нивото на
професионална квалификация на заявителя
в съответствие с класификацията по чл. 25;
2. съществените различия по смисъла на
чл. 29, ал. 2, както и причините, поради които
тези различия не могат да бъдат компенсирани
от знанията, уменията и компетентностите,
придобити в хода на професионалния стаж
или чрез учене през целия живот, официално
валидирани за целта от компетентен орган.
(8) Органите по признаване гарантират,
че заявителите имат възможност да положат
изпит за признаване на правоспособност не
по-късно от 6 месеца от датата на решението
по ал. 7.“
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§ 14. Член 32 се отменя.
§ 15. В чл. 37, ал. 1 след думата „знанията“
се поставя запетая и думите „и уменията“ се
заменят с „уменията и компетентностите“.
§ 16. В чл. 41, ал. 3 след думите „25 юни
1991 г.“ се поставя запетая и се добавя „или
Хърватия, когато обучението е започнало
преди 8 октомври 1991 г.“.
§ 17. В чл. 43, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. продължителността му е най-малко
5 години, които могат да бъдат изразени и
с равностоен брой кредити по Европейската
система за трансфер на кредити (ECTS), и
включва не по-малко от 5500 часа теоретично
и практическо обучение, проведено от или
под ръководството на университет;“.
§ 18. В чл. 46 се създава ал. 4:
„(4) Доказателствата по ал. 2, издадени в
Италия на лекари, които са започнали обучението си за придобиване на специалност след
31 декември 1983 г. и преди 1 януари 1991 г., се
признават и когато съответното обучение не
отговаря на минималните квалификационни
изисквания на този закон, ако са придружени
със свидетелство, издадено от компетентен
италиански орган, удостоверяващо, че съответният лекар действително и законосъобразно
е упражнявал в Италия дейностите на лекар
специалист по същата специалност в продължение на най-малко 7 последователни години
през последните 10 години, предхож дащи
издаването на свидетелството.“
§ 19. В чл. 48 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 2 след думата „години“ се поставя
запетая и съюзът „или“ се заменя с „които
могат да бъдат изразени и с равностоен брой
кредити по Европейската система за трансфер
на кредити (ECTS), и включва не по-малко от“.
2. В т. 4:
а) в текста преди буква „а“ след думата
„знания“ се поставя запетая, съюзът „и“ се
заличава и след думата „умения“ се добавя
„и компетентности“;
б) в буква „а“ думата „подходящи“ се заменя с „цялостни“;
в) създават се букви „е“ – „н“:
„е) компетентност за самостоятелно определяне на необходимите здравни грижи,
като се използват актуалните теоретични и
клинични познания, и за планиране, организиране и полагане на здравни грижи при
лечението на пациенти с цел усъвършенстване
на професионалната практика;
ж) компетентност за ефективна съвместна
работа с останалите медицински специалисти,
включително участие в практическото обучение на медицински специалисти;
з) компетентност за насърчаване на лица,
семейства и групи от лица да водят здравословен начин на живот и да полагат грижи
за себе си;
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и) компетентност за самостоятелно пред
приемане на незабавни животоспасяващи
мерки и за вземане на мерки в случай на
криза и бедствие;
к) компетентност за самостоятелно предоставяне на съвети, указания и подкрепа на
лица, нуждаещи се от здравни грижи, и на
техните близки;
л) компетентност за независимо гарантиране на качество и за оценяване на здравните
грижи;
м) компетентност за осъществяване на
цялостна професионална комуникация и за
сътрудничество с представители на други
професии в сектора на здравеопазването;
н) компетентност за анализиране на качеството на здравните грижи с цел усъвършенстване на своята собствена професионална
практика като медицинска сестра.“
§ 20. В чл. 50 ал. 1 се отменя.
§ 21. Член 51 се изменя така:
„Чл. 51. Признават се следните доказателства за професионална квалификация по
професията „медицинска сестра“ на граждани
на държави членки, придобити в Румъния,
които не отговарят на минималните квалификационни изисквания на този закон, ако
са придружени със свидетелство за действително и законосъобразно упражняване на
дейностите на медицинска сестра в Румъния,
включително поемане на пълна отговорност
за планирането, организирането и полагането
на здравни грижи за пациенти, най-малко
три последователни години през последните
5 години, предшестващи датата на издаване
на свидетелството:
1. „Certificat de competenţ e profesionale de
asistent medical generalist“ с образование след
средното образование, придобито от „şcoală
postliceală“, удостоверяващ, че обучението е
започнало преди 1 януари 2007 г.;
2. „Diplomă de absolvire de asistent medical
generalist“ с кратък курс на висше образование,
удостоверяваща, че обучението е започнало
преди 1 октомври 2003 г.;
3. „Diplomă de licenţ ă de asistent medical
generalist“ с дълъг курс на висше образование,
удостоверяваща, че обучението е започнало
преди 1 октомври 2003 г.“
§ 22. В чл. 52, т. 1 след думата „години“ се
поставя запетая и се добавя „които в допълнение могат да бъдат изразени с равностоен
брой кредити по Европейската система за
трансфер на кредити (ECTS), и съдържа не
по-малко от 5000 часа“.
§ 23. В чл. 56 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 след думата „години“ се поставя
запетая и се добавя „което в допълнение може
да бъде изразено в равностоен брой кредити по Европейската система за трансфер на
кредити (ECTS)“.
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2. В т. 3:
а) в буква „а“ накрая се добавя „и на правото на Европейския съюз, свързано с тези
дейности“;
б) буква „б“ се изменя така:
„б) анатомията, физиологията, поведението
и физиологичните нужди на животните, както и умения и компетентности, необходими
за тяхното отглеждане, хранене, хуманното
отношение към тях, тяхното възпроизводство
и хигиена като цяло;“
в) буква „в“ се отменя;
г) буква „г“ се изменя така:
„г) клинични, епидемиологични и аналитични умения и знания, необходими за профилактиката, диагностиката и лечението на
заболяванията на животните, включително
анестезия, асептична хирургия и безболезнена
смърт, разглеждани поотделно или в група,
включително специални знания за заболяванията, които могат да се предадат на хората;“
д) в буква „д“ накрая се добавя „включително компетентности, свързани с проучвания
и сертифициране“;
е) буква „е“ се изменя така:
„е) хигиената и технологията на добиването,
производството и разпространението на храни
за животни или продукти с животински произход, предназначени за консумация от човека,
включително уменията и компетентностите,
необходими за разбирането и разясняването
на добрите практики в това отношение;“
ж) буква „ж“ се изменя така:
„ж) отговорното и разумно използване
на ветеринарни лекарствени продукти с цел
лечение на животните и гарантиране на безопасността на хранителната верига и опазването
на околната среда;“
з) буква „з“ се отменя.
§ 24. В чл. 58, т. 4 се правят следните
изменения:
1. В буква „а“ думата „достатъчни“ се заменя със „задълбочени“.
2. Букви „в“ и „г“ се изменят така:
„в) подходящи общомедицински познания
(биологични функции, анатомия и физиология) и познания по фармакология в областта
на акушерството и неонатологията, както и
знания за връзката между здравословното
състояние и физическата и социална среда
на човека и неговото поведение;
г) подходящ клиничен опит, придобит в
акредитирани лечебни заведения, който позволява на акушерката – независимо и като
поема изцяло и в необходимата степен отговорност освен при патологични случаи, да
осигури пренаталните грижи, самото раждане
и последващите манипулации в акредитирани
лечебни заведения и да следи пренаталната
фаза и раждането, да осигурява постнатални
грижи и да реанимира новородени до появата
на лекар;“.
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§ 25. В чл. 59 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 1, 2 и 3 се изменят така:
„1. продължителността на обучението е
най-малко три години, които в допълнение
могат да бъдат изразени в равностоен брой
кредити по Европейската система за трансфер
на кредити (ECTS), включващо най-малко
4600 часа теоретично и практическо обучение,
като най-малко една трета от минималната
продължителност представлява к линично
обучение;
2. продължителността на обучението е
най-малко две години, които в допълнение
могат да бъдат изразени в равностоен брой
кредити по Европейската система за трансфер
на кредити (ECTS), включващо най-малко
3600 часа, след придобиването на доказателство за професионална квалификация „медицинска сестра“ съгласно списъка по чл. 6,
ал. 1, т. 6, буква „б“;
3. продължителността на обучението е наймалко 18 месеца, които в допълнение могат да
бъдат изразени в равностоен брой кредити по
Европейската система за трансфер на кредити
(ECTS), което включва най-малко 3000 часа,
след п ри добиването на доказателст во за
професионална квалификация „медицинска
сестра“ съгласно списъка по т. 2, последвано
от едногодишен професионален опит, удостоверен със свидетелство.“
2. В ал. 2 след думите „по ал. 1“ запетаята
и думите „т. 1 и 3“ се заличават.
§ 26. В чл. 62 думите „на гражданите на
държави членки“ и „или чието обучение е
започнало в тази държава“ се заличават.
§ 27. В чл. 64 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 след думата „години“ се поставя
запетая и се добавя „които в допълнение
могат да бъдат изразени в равностоен брой
кредити по Европейската система за трансфер
на кредити (ECTS)“;
б) в т. 3 думите „проведен е“ се заменят
с „по време или в края на теоретичното и
практическото обучение е проведен“.
2. В ал. 2:
а) букви „д“ – „ж“ се изменят така:
„д) снабдяване, подготовка, изпитване,
складиране, дистрибуция и предоставяне на
безопасни и ефикасни лекарствени продукти
с необходимото качество в аптеки;
е) подготовка, изпитване, складиране и
предоставяне на безопасни и ефикасни лекарствени продукти с необходимото качество в
лечебни заведения за болнична помощ;
ж) предоставяне на информация и консултации относно лекарствените продукти, включително относно правилната им употреба;“
б) създават се букви „з“ – „к“:
„з) докладване за нежеланите реакции на
лекарствените продукти на компетентните
органи;
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и) подкрепа за пациентите по отношение
на лечението им, съобразена с личните потребности;
к) участие в местни или национални програми в областта на общественото здравеопазване.“
§ 28. В чл. 66 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
се правят следните изменения:
а) точка 1 се изменя така:
„1. продължителността му е:
а) най-малко 5 години в редовна форма
на обучение, което в допълнение може да
бъде изразено в равностоен брой кредити по
Европейската система за трансфер на кредити (ECTS), в университет или в друго висше
училище и завършва с полагане на изпит, или
б) най-малко 4 години в редовна форма
на обучение, което в допълнение може да
бъде изразено в равностоен брой кредити по
Европейската система за трансфер на кредити (ECTS), в университет или друго висше
училище и завършва с полагане на изпит,
заедно с удостоверение за завършена двегодишна професионална практика, проведена
в съответствие с ал. 2;“
б) точка 2 се отменя;
в) в т. 5, буква „и“ накрая се поставя запетая и се добавя „в рамките на устойчивото
развитие“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Практиката по ал. 1, т. 1, буква „б“
се провежда след завършване на първите
три години от обучението, като най-малко
през една година от нея се доразвиват придобитите по време на обучението знания,
умения и компетентности. Практиката се
провежда под ръководството на лице или
орган, оправомощен от компетентен орган в
държавата членка по произход, и се оценява
от компетентен орган в тази държава членка.“
§ 29. Членове 67 и 68 се отменят.
§ 30. В чл. 69 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думите „Извън случаите
по чл. 66“ запетаята и думите „67 и 68“ се
заличават, а думите „отговаря на изискванията по чл. 67, което“ се заменят с „отговаря
на изискванията по чл. 66, ал. 1, т. 3 – 5 и“.
2. В ал. 2 думите „чл. 66, т. 2“ се заменят
с „чл. 66, ал. 1, т. 1, буква „б“.
§ 31. В чл. 71 се създава ал. 3:
„(3) Алинеи 1 и 2 се прилагат и към удостоверенията за професионална квалификация
по професията „архитект“, посочени в списъка по чл. 6, ал. 1, т. 11, когато обучението е
започнало преди 18 януари 2016 г.“
§ 32. В чл. 72 се създава ал. 3:
„(3) За целите на достъпа до и упражняването на професията „архитект“ Република България признава за имащо същите последици
на територията на страната като издаваното
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от нея удостоверение за проведено обучение,
предоставяно към 5 август 1985 г. и започнало
не по-късно от 17 януари 2014 г., предвидено
от „Fachhochschulen“ във Федерална република
Германия, за период три години, което отговаря на изискванията по чл. 66, т. 3 – 5 и
дава достъп до посочените в чл. 70 дейности
в тази държава членка под професионалното
звание „архитект“, доколкото обучението е
последвано от четиригодишен професионален
стаж във Федерална република Германия,
удостоверен със свидетелство, издадено от
компетентен орган, в чийто регистър е вписан
архитектът, желаещ да се ползва от разпоредбите на директивата.“
§ 33. В част трета се създава глава трета
„а“ с чл. 72а и 72б:
„ Г л а в а

т р е т а

„ а “

АВТОМАТИЧНО ПРИЗНАВАНЕ НА ПРОФЕСИОН А ЛНИ К ВА ЛИФИК А ЦИИ ВЪЗ
ОС НОВА Н А ОБЩ И П РИ Н Ц И П И Н А
ОБУЧЕНИЕТО
Чл. 72а. (1) Общата рамка на обучението
не заменя учебните програми в държавата
членка, освен ако тя реши друго в съответствие с националното си право.
(2) Признават се необходимите за упражняване на регулирана професия удостоверения
за професионална квалификация, придобити
въз основа на общата рамка на обучение, при
условие че:
1. общата рамка на обучението дава възможност на повече специалисти да се преместят
от една държава членка в друга;
2. съответната професия, по отношение на
която се прилага общата рамка на обучението,
или образованието и обучението, водещи до
професията, са регулирани в най-малко една
трета от всички държави членки;
3. общият набор от знания, умения и компетентности съчетава знанията, уменията и
компетентностите, изисквани в системите за
образование и обучение, приложими в наймалко една трета от държавите членки, без
значение дали съответните знания, умения
и компетентности се придобиват в рамките
на общообразователен курс в университет
или друго висше училище или в рамките на
професионално обучение;
4. общата рамка на обучението се основава на нивата на Европейската квалификационна рамка, определени в приложение ІІ
към Препоръка на Европейския парламент
и на Съвета от 23 април 2008 г. за създаване
на Европейска квалификационна рамка за
обучение през целия живот (ОВ, С 111/1 от
6 май 2008 г.);
5. съответната професия не е обхваната от
друга обща рамка на обучението и не подлежи
на автоматично признаване в съответствие с
глава трета;
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6. общата рамка на обучението е изготвена
чрез прозрачен надлежен процес, включително
с участието на съответните заинтересовани
страни от държавите членки, в които професията не е регулирана;
7. общата рамка на обучението допуска
граждани на всяка държава членка до придобиване на професионална квалификация в
тази рамка, без предварително да се изисква
членство или регистрация в професионална
организация.
(3) Не се признават автоматично професионалните квалификации, придобити в съответствие с обща рамка на обучението, ако е
налице някое от следните условия:
1. на територията на Република България
не съществуват училища, висши училища
или друг вид образователни институции, които могат да предложат такова обучение за
съответната професия;
2. въвеждането на общата рамка на обучение
би засегнало неблагоприятно организацията
на системата на образование и професионално
обучение;
3. има съществени различия между общата
рамка на обучението и обучението в Република България, което води до сериозни рискове
за обществения ред, обществената сигурност
и общественото здраве, за безопасността на
потребителите на услуги или за опазването
на околната среда.
(4) Алинеи 2 и 3 се прилагат и за специалности в рамките на дадена професия, ако
тези специалности се отнасят до професионални дейности, достъпът и упражняването
на които са регулирани в държавите членки,
когато професията подлежи на автоматично
признаване по глава трета.
Чл. 72б. (1) Полагането на общ изпит в
обучението дава на притежателя на професионалната квалификация правото да упражнява
професията при същите условия, които се
прилагат към притежателите на професионални квалификации, придобити в страната.
(2) Общият изпит в обучението трябва:
1. да дава възможност на повече специалисти да се преместят от една държава членка
в друга;
2. да се прилага по отношение на регулирана професия или регулирани образование
и обучение, водещи до упражняване на тази
професия, в най-малко една трета от държавите членки;
3. да е изготвен чрез прозрачен надлежен
процес, включително с участието на съответните заинтересовани страни от държавите
членки, в които професията не е регулирана;
4. да допуска граждани на всяка държава
членка до участие в изпита и в практическата
организация на такива изпити в държавите
членки, без предварително да се изисква
членство или регистрация в професионална
организация.
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(3) Не се организира общ изпит в обучението
и не се признава автоматично квалификацията
на специалистите, придобита след положен
общ изпит в обучението, ако е налице някое
от следните условия:
1. професията не е регулирана на територията на Република България;
2. съдържанието на общия изпит в обучението няма да намали в достатъчна степен
характерните за територията на Република
България рискове за общественото здраве или
за безопасността на потребителите на услуги;
3. съдържанието на общия изпит в обучението ще намали значително привлекателност
та на достъпа до професията в сравнение с
изискванията в Република България.“
§ 34. В чл. 82 се създава т. 4:
„4. заявителят не е отстранен или лишен
от право да упражнява професията вследствие на тежко професионално нарушение
или присъда за престъпление по служба във
връзка с упражняването на някоя от неговите
професионални дейности.“
§ 35. Създава се чл. 82а:
„Ч л. 82а. Обмен ът на и нформа ц и я по
чл. 81 и 82 между компетентните органи по
признаване в различните държави членки
се извършва посредством Информационната
система за вътрешния пазар.“
§ 36. Създава се чл. 85а:
„Чл. 85а. (1) Когато упражняването на регулирана професия е обвързано с преминаването
на стаж за усвояване на професията, органът
по признаване признава стажа за усвояване
на професията, преминат в друга държава
членка, ако той е в съответствие с насоките
по ал. 4 и отчита стажовете за усвояване на
професията, преминати в трета държава.
(2) Органът по признаване може да установи подходящо ограничение на продължителността на частта от стажа за усвояване на
професията, която може да бъде премината
в чужбина.
(3) Признаването на стажа за усвояване
на професията не заменя изискванията за
полагане на изпит за упражняването є.
(4) Органът по признаване п ублик у ва
насоки относно организирането и признаването на стажове за усвояване на професията,
преминати в друга държава членка или в
трета държава, включително относно ролята
на ръководителя на стажа за усвояване на
професията.“
§ 37. В чл. 89 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 – 5:
„(2) Проверката на познанията по български
език е задължителна:
1. при упражняване на професия, която
има последици за безопасността на пациентите, или
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2. когато е налице сериозно и конкретно
съмнение относно достатъчната степен на
езикови знания на лицето с оглед професионалната дейност, която то ще извършва.
(3) Проверката по ал. 2 се извършва само
след издаването на Европейска професионална
карта или след признаването на професионалната квалификация.
(4) Проверката по ал. 2 се извършва по ред,
определен от съответния орган по признаване,
с изключение на проверката по отношение на
регулираните медицински професии, която
се извършва по реда на наредбата по чл. 186,
ал. 3, т. 1 от Закона за здравето, и трябва да
е пропорционална на дейността, която ще се
упражнява.
(5) Актът, с който се постановява резултатът
от проверката по ал. 2, подлежи на обжалване
при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 38. Наименованието на част пета се изменя така: „Административно сътрудничество
и обществена отговорност“.
§ 39. Създава се чл. 92а:
„Чл. 92а. Размяната на информация по
чл. 91 и 92 се осъществява чрез Информационната система за вътрешния пазар.“
§ 40. В чл. 93, ал. 1 се създават т. 5 и 6:
„5. изготвя анализи на предложения за
общи рамки на обучението и общи изпити в
обучението;
6. осъществява обмен на информация и
на добри практики относно изискването към
заявителя да премине стажа за приспособяване или да положи изпита за признаване на
правоспособност по чл. 29.“
§ 41. В част пета се създават чл. 95 – 98:
„Чл. 95. (1) Органите по признаване информират компетентните органи на всички
останали държави членки за лице, на което
административен орган, съсловна организация
или съд в Република България са постановили постоянно или временно ограничаване на
или лишаване от правото да упражнява на
територията на Република България изцяло
или отчасти следните професии:
1. лекар и общопрактикуващ лекар с документ за професионална квалификация, посочен
в списъка по чл. 6, ал. 1, т. 5, букви „а“ и „г“;
2. лекар-специалист със специалност, посочена в списъка по чл. 6, ал. 1, т. 5, буква „в“;
3. медицинска сестра с общ профил с документ за професионална квалификация, посочен
в списъка по чл. 6, ал. 1, т. 6, буква „б“;
4. лекар по дентална медицина с документ
за професионална квалификация, посочен в
списъка по чл. 6, ал. 1, т. 7, буква „б“;
5. лекар по дентална медицина – специалист, с документ за професионална квалификация, посочен в списъка по чл. 6, ал. 1,
т. 7, буква „в“;

ВЕСТНИК

С Т Р. 9

6. ветеринарен лекар с документ за професионална квалификация, посочен в списъка
по чл. 6, ал. 1, т. 8, буква „б“;
7. акушерка с документ за професионална
квалификация, посочен в чл. 6, ал. 1, т. 9,
буква „б“;
8. фармацевт с документ за професионална
квалификация, посочен в чл. 6, ал. 1, т. 10,
буква „б“;
9. притежател на удостоверение, издадено
от компетентните органи в държавата членка
по произход или местопребиваване, удостоверяващо, че неговото доказателство за професионална квалификация попада в обхвата на
Директива 2005/36/ЕО относно признаването
на професионалните квалификации, и чието
обучение отговаря на минималните изисквания по този закон, но е започнало преди референтните дати за квалификациите, посочени
в списъците по чл. 6, ал. 1, т. 5, букви „в“ и
„г“, т. 6, буква „б“, т. 7, букви „б“ и „в“, т. 8,
буква „б“, т. 9, буква „б“ и т. 10, буква „б“;
10. притежател на свидетелство за придобити права по чл. 39 – 42, чл. 46, 47, 50, 51,
чл. 54, ал. 2, 3 и 4, чл. 55 и чл. 61, 62 и 63;
11. друго лице, упражняващо дейности,
които имат последици за безопасността на
пациентите, когато лицето упражнява регулирана професия в посочената държава членка;
12. лице, упражняващо дейности, свързани
с образованието на ненавършили пълнолетие
лица, включително грижи за деца и образование на деца в предучилищна възраст, когато
специалистът упражнява регулирана професия
в посочената държава членка.
(2) Органите по признаване изпращат информацията по ал. 1 чрез Информационната
система за вътрешния пазар не по-късно от
три дни от датата на влизането в сила на административния акт или съдебното решение
за ограничаване или лишаване на лицето от
правото да упражнява дадената професионална дейност.
(3) Информацията по ал. 1 включва:
1. самоличност на лицето;
2. упражняваната професия;
3. информация относно административния
орган, съсловната организация или съда,
които са постановили ограничаването или
лишаването от право;
4. обхвата на ограничаването или лишаването от право;
5. срока, за който се прилага ограничаването или лишаването от право.
(4) Не по-късно от три дни от датата на постановяване на съдебното решение органите по
признаване информират чрез Информационната система за вътрешния пазар компетентните
органи на останалите държави членки относно самоличността на лица, подали молби за
признаване на професионални квалификации,
за които впоследствие съдилищата са уста-
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новили, че лицата са използвали подправени
документи за професионални квалификации
във връзка с признаването.
(5) Данните за лицата по ал. 1 и 4 се събират и обработват по реда на Закона за защита
на личните данни.
(6) Органите по признаване информират
незабавно компетентните органи на останалите държави членки относно промяната или
изтичането на срока на ограничаването или
лишаването от право по ал. 1.
(7) При изпращане на информацията по
ал. 1 органите по признаване уведомяват
писмено лицето за решението си да изпратят
информацията относно него и за правото му
да възрази срещу това решение пред органа
по признаване, както и за правото му да
претендира обезщетения за вреди, причинени
от погрешно изпратена информация до други
държави членки, като в този случай в решението за изпращане на информацията по ал. 1
се отбелязва, че то се разглежда в рамките
на производство, започнато от лицето.
(8) Данните по ал. 3 могат да бъдат обработвани в срока на тяхната валидност.
Информацията по ал. 1 се заличава в срок
три дни от датата на влизане в сила на решението за отмяна или от изтичането на срока
на ограничаването или лишаването от право.
Чл. 96. (1) На портала на Единното звено
за контакт, поддържан съгласно глава втора
от Закона за дейностите по предоставяне на
услуги, се публикува онлайн в ясен и изчерпателен вид:
1. списък на регулираните професии в Република България, включващ информация за
контакт с органите по признаване;
2. списък на професиите, за които има
Европейска професионална карта, нейното
действие и свързаните с нея такси, които
следва да бъдат заплатени от лицата, както
и компетентните органи, които я издават;
3. списък на професиите по чл. 20;
4. списък на регулираното образование и
обучение и обучението със специална структура по чл. 25, т. 3, буква „б“;
5. информация за изискванията, процедурите, необходимите документи и дължимите
такси за дейностите по чл. 13, 20, 77, 78 и 89 за
регулираните в Република България професии;
6. подробна информация относно средствата за правна защита по административен и
съдебен ред срещу актовете на органите по
признаване, издавани в изпълнение на правомощията им по този закон.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя и
актуализира от съответните органи по признаване и от помощния център по чл. 98, ал. 1.

ВЕСТНИК

БРОЙ 27

(3) Компетентните органи по признаване
чрез Единното звено за контакт предоставят
информация по всяко получено запитване в
най-краткия възможен срок с оглед конкретните обстоятелства и целта на запитването.
(4) Информацията по ал. 1 може да се
предоставя и на други официални езици на
Европейския съюз.
Чл. 97. (1) Органите по признаване и Единното звено за контакт създават възможности
за достъп до информация и документи и за
осъществяване на процедурите по този закон
дистанционно и по електронен път, като запазват правото си впоследствие в случай на
основателни съмнения или изключителна
необходимост да изискат заверени копия от
документите.
(2) Искането за предоставяне на заверен
документ не се смята за искане за предоставяне на липсващ документ, що се отнася до
сроковете в административното производство.
(3) Алинея 1 не се прилага по отношение
на провеждането на стаж за приспособяване и
на изпита за признаване на правоспособност.
(4) В случаите, когато е необходимо, процедурите по ал. 1 се осъществяват в съответствие със Закона за електронния документ и
електронния подпис.
Чл. 98. (1) Националният център за информация и документация към министъра на
образованието и науката изпълнява функциите
на помощен център по смисъла на чл. 57б от
Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на
професионалните квалификации.
(2) Помощният център по ал. 1 подпомага
гражданите и помощните центрове на останалите държави членки при признаването
на професионални квалификации съгласно
този закон, включително чрез информация
за националното законодателство относно
професиите и тяхното упражняване, социалното законодателство и когато е приложимо,
етичните правила.
(3) Помощният център по ал. 1 подпомага
гражданите при упражняване на правата им
по този закон в сътрудничество, когато е целесъобразно, с помощния център в държавата
членка по произход и органите по признаване.
(4) Органите по признаване в Република
България са длъжни да оказват пълно съдействие на помощния център по ал. 1 и когато
е целесъобразно, на помощния център в държавата членка по произход и да предоставят
цялата съответна информация за отделни
случаи на тези помощни центрове по искане
от тяхна страна и при спазване на Закона за
защита на личните данни.
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(5) При постъпило искане от Европейската
комисия помощният център по ал. 1 предоставя исканата информация във връзка със
запитвания, по които той работи, не по-късно
от два месеца от постъпването на искането.“
§ 42. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 8 след думата „професия“ се добавя
„на пълно работно време или равностойно
непълно работно време“.
2. В т. 10 думите „професионалните познания на заявителя“ се заменят с „професионалните знания, умения и компетентности
на заявителя, извършена или призната от
органите по признаване“.
3. Точка 15 се отменя.
4. Създават се т. 17 – 23:
„17. „Стаж за усвояване на професията“ е
времето, през което професията е упражнявана
под ръководство, в случай че това е условие за
упражняване на регулираната професия, като
това може да бъде по време на обучението за
придобиване на професионална квалификация
или след него.
18. „Европейска професионална карта“ е
електронно удостоверение за доказване на
признаването, че специалистът отговаря на
всички необходими условия да предоставя
услуги в приемащата държава членка на временен или случаен принцип, или за доказване
на признаването на професионални квалификации с цел установяване на територията на
друга държава членка.
19. „Учене през целия живот“ е общо образование, професионално образование и обучение,
неформално обучение и самостоятелно учене
през целия живот, което води до повишаване
на знанията, уменията и компетентностите,
като може да включва професионалната етика.
20. „Императивни съображения от общ интерес“ са съображенията, признати като такива
в практиката на Съда на Европейския съюз.
21. „Европейската система за трансфер на
кредити (ECTS)“ е системата за академични
кредити във висшето образование, използвана в Европейското пространство за висше
образование.
22. „Обща рамка на обучението“ е общ
набор от минимални знания, умения и компетентности, необходими за упражняването
на определена професия.
23. „Общ изпит в обучението“ е стандартизиран изпит за правоспособност, достъпен
в участващите държави членки и запазен за
притежатели на определена професионална
квалификация.“
§ 43. В § 5 от допълнителните разпоредби
след думите „посредници в търговията и в
разпространението на токсични продукти“
думите „и на“ се заменят със запетая и накрая се добавя „и на Директива 2013/55/ЕС
на Европейския парламент и на Съвета от
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20 ноември 2013 г. за изменение на Директива
2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации и на Регламент
(ЕС) № 1024/2012 относно административно
сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за
ИСВП“) (ОВ, L 354/132 от 28 декември 2013 г.).
Заключителни разпоредби
§ 44. В Закона за кадастъра и имотния
регистър (обн., ДВ, бр. 34 от 2000 г.; изм.,
бр. 45 и 99 от 2002 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 39
и 105 от 2005 г., бр. 29 и 30 от 2006 г., бр. 57
и 59 от 2007 г., бр. 36 и 91 от 2008 г., бр. 80 от
2009 г., бр. 19 и 39 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г.,
бр. 15, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49 и 98 от 2014 г.
и бр. 61 и 101 от 2015 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 12 се създава т. 13:
„13. организира дейността по признаване
на професионалната квалификация за регулираната професия „инженер в геодезията,
картографията и кадастъра“.“
2. В чл. 22 думите „се определя“ се заменят с „и условията и редът за признаване на
професионална квалификация за регулираната
професия „инженер в геодезията, картографията и кадастъра“ се определят“.
§ 45. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70
от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от
2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 81, 95 и 102 от
2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г.,
бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82,
93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62,
98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г.,
бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г., бр. 15,
30, 66, 68, 99, 104 и 106 от 2013 г., бр. 1, 98 и
107 от 2014 г., бр. 9, 72, 80 и 102 от 2015 г. и
бр. 17 от 2016 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 185, ал. 3, т. 2 думите „7-дневен
срок от“ се заменят с „деня, следващ“.
2. В чл. 186 се създава ал. 8:
„(8) С наредбата по ал. 3, т. 1 се определя
и редът за извършване на проверка на познанията по български език на лицата по ал. 1.“
§ 46. В Закона за камарите на архитектите
и инженерите в инвестиционното проектиране (обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г.; изм., бр. 65 от
2003 г., бр. 77 от 2005 г., бр. 30 и 79 от 2006 г.,
бр. 59 от 2007 г., бр. 13 от 2008 г., бр. 28 от
2009 г., бр. 15 от 2010 г., бр. 82 от 2012 г.,
бр. 66 и 83 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.) в
чл. 11 думите „министърът на регионалното
развитие и благоустройството приема наредба за“ се заменят със „съответният орган по
признаване определя“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 23 март 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2310
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УКАЗ № 83
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 мерките срещу финансирането на
тероризма, приет от ХLIIІ Народно събрание
на 23 март 2016 г.
Издаден в София на 31 март 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
мерките срещу финансирането на тероризма
(обн., ДВ, бр. 16 от 2003 г.; изм., бр. 31 от
2003 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 59 от 2006 г.,
бр. 92 и 109 от 2007 г., бр. 28 и 36 от 2008 г.,
бр. 33 и 57 от 2011 г. и бр. 38 и 102 от 2012 г.)
§ 1. Създават се чл. 4б и 4в:
„Чл. 4б. Мерките по чл. 3 се прилагат
спрямо:
1. физически лица, юридически лица, групи
и организации, спрямо които са наложени
санкции за тероризъм или финансирането
му с регламент на Европейския парламент
и на Съвета;
2. физическ и лица, юри ди ческ и лица,
групи и организации, посочени от Съвета за
сигурност на Организацията на обединените
нации като свързани с тероризъм или финансирането му или спрямо които са наложени
санкции за тероризъм или финансирането
му с резолюция на Съвета за сигурност на
Организацията на обединените нации – след
публикуване на информацията по чл. 5а,
ал. 1, т. 2;
3. физически лица, юридически лица, групи
и организации, включени в списък, приет с
решение на Министерския съвет.
Чл. 4в. (1) Мерките спрямо субектите по
чл. 4б, т. 1 се прилагат по реда, предвиден в
регламентите на Европейския парламент и
на Съвета, и по реда на този закон, когато
това е предвидено.
(2) Мерките спрямо субектите по чл. 4б,
т. 2 и 3 се прилагат по реда на този закон.“
§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 1 – 3 се изменят така:
„(1) По предложение на министъра на
външните работи, министъра на вътрешните
работи, председателя на Държавна агенция
„Национа лна сиг у рност“ или на главни я
прокурор Министерският съвет с решение
приема, допълва и изменя списъка по чл. 4б,
т. 3.
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(2) В списъка по ал. 1 се включват:
1. лица, срещу които е образувано наказателно производство за тероризъм, финансиране на тероризъм, набиране или обучаване
на отделни лица или групи от хора с цел
извършване на тероризъм, излизане или
влизане през границата на страната, както и
незаконно пребиваване в нея с цел участие в
тероризъм, образуване, ръководене или членуване в организирана престъпна група, която
си поставя за цел да извършва тероризъм или
финансиране на тероризъм, приготовление
към извършване на тероризъм, подправка
на официален документ с цел улесняване
извършване на тероризъм, явно подбуждане
към извършване на тероризъм или закана
за извършване на тероризъм по смисъла на
Наказателния кодекс;
2. лица, за които има достатъчно данни, че
осъществяват дейност, свързана с тероризъм
или с финансиране на тероризъм;
3. лица, посочени от компетентните органи
на друга държава.
(3) В случаите по ал. 2, т. 3 предложението
за приемане на решение на Министерския
съвет се прави от министъра на външните работи съгласувано с министъра на вътрешните
работи и председателя на Държавна агенция
„Национална сигурност“ след получено искане от компетентните органи на друга държава
до Министерството на външните работи.“
2. В ал. 4 думите „заедно с указания на
Държавна агенция „Национална сигурност“
за прилагането на мерките“ се заличават.
3. В ал. 5, изречение първо думите „ал. 2
и 3“ се заменят с „ал. 2“ и след думата „съд“
се добавя „по реда на Административнопроцесуалния кодекс“.
4. Създава се нова ал. 6:
„(6) Препис от решението на Върховния
административен съд, с което се уважава
жалбата по ал. 5, се изпраща на Министерския
съвет, който незабавно извършва необходимите промени. Решението на Министерския
съвет, с което се изменя списъкът, се обнародва и публикува по реда на ал. 4.“
5. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
след думата „отпаднало“ се добавя „министърът на външните работи“.
6. Алинея 7 се отменя.
7. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Прокурорите незабавно уведомяват
министъра на вътрешните работи, главния
прокурор и председателя на Държавна агенция
„Национална сигурност“, когато образуват
наказателно п роизводст во за тероризъм,
финансиране на тероризъм, набиране или
обучаване на отделни лица или групи от хора
с цел извършване на тероризъм, излизане
или влизане през границата на страната,
както и незаконно пребиваване в нея с цел
участие в тероризъм, образуване, ръководене
или членуване в организирана престъпна
група, която си поставя за цел да извършва
тероризъм или финансиране на тероризъм,
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приготовление към извършване на тероризъм, подправка на официален документ с цел
улесняване извършване на тероризъм, явно
подбуждане към извършване на тероризъм
или закана за извършване на тероризъм по
смисъла на Наказателния кодекс.“
§ 3. Създават се чл. 5а и 5б:
„Чл. 5а. (1) Министерството на външните
работи публикува незабавно на интернет
страницата си информация относно:
1. приетите регламенти на Европейския
парламент и на Съвета за налагане на санкции за тероризъм или за финансирането му;
2. приетите резолюции на Съвета за сигурност на Организацията на обединените
нации за налагане на санкции във връзка
с тероризъм или с неговото финансиране,
както и за промени в списъците на лицата
по тези резолюции;
3. приетите решения на Министерския
съвет по чл. 5, ал. 1.
(2) На интернет страницата на Министерството на външните работи се публикува
незабавно и консолидиран текст на списъка
по чл. 5, ал. 2.
Чл. 5б. (1) Държавна агенция „Национална
сигурност“ съгласувано с Министерството на
вътрешните работи дава указания за прилагане на мерките по чл. 3.
(2) Указанията по ал. 1 се публикуват на
интернет страниците на Министерството на
външните работи и на Държавна агенция
„Национална сигурност“.“
§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Блокират се всички финансови средства и други финансови активи или икономически ресурси, които са собственост на
лицата, посочени в чл. 4б, т. 2 и 3, независимо
в чие владение се намират, както и всички
финансови средства и други финансови активи или икономически ресурси, намиращи се
във владение, държани или контролирани от
лицата, посочени в чл. 4б, т. 2 и 3, с изключение на вещите и правата, върху които не
може да се насочва принудително изпълнение.
(2) Мярката по ал. 1 се прилага и за финансови средства и други финансови активи
или икономически ресурси, придобити след:
1. публикуване на информацията по чл. 5а,
ал. 1, т. 2;
2. обнародването на списъка по чл. 4б, т. 3.“
2. В а л. 3 д у ми те „пари чни средст ва,
финансови активи и друго имущество“ се
заменят с „финансови средства и други финансови активи или икономически ресурси“.
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) Всичко придобито и генерирано от
финансови средства и други финансови активи или икономически ресурси, намиращи
се във владение, държани или контролирани
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от лицата, посочени в чл. 4б, т. 2 и 3, също
се блокира от съответната дата по ал. 2.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея:
а) в текста преди т. 1 думите „парични
средства, финансови активи и друго имущество“ се заменят с „финансови средства и
други финансови активи или икономически
ресурси“;
б) в т. 5 думите „включени в списъка по
чл. 5“ се заменят с „посочени в чл. 4б, т. 2
и 3“.
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.
6. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“, а накрая
се добавя „по реда на Административнопроцесуалния кодекс“.
§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В а л. 1 д у ми те „пари чни средст ва,
финансови активи или друго имущество“ се
заменят с „финансови средства и други финансови активи или икономически ресурси“,
а думите „включени в списъка по чл. 5“ се
заменят с „посочени в чл. 4б, т. 2 и 3“.
2. В ал. 2 думите „включено в списъка
по чл. 5“ се заменят с „посочено в чл. 4б,
т. 2 и 3“.
§ 6. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 навсякъде думите „парични средства, финансови активи и друго имущество“
се заменят с „финансови средства и други
финансови активи или икономически ресурси“, а думите „включени в списъка по чл. 5“
се заменят с „посочени в чл. 4б, т. 2 и 3“.
2. В а л. 4 д у ми те „пари чни средст ва,
финансови активи или друго имущество“ се
заменят с „финансови средства и други финансови активи или икономически ресурси“.
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Третите добросъвестни лица, които
претендират самостоятелни права върху блокирани финансови средства и други финансови
активи или икономически ресурси, могат да
предявят претенциите си по исков ред след:
1. публикуване на информацията по чл. 5а,
ал. 1, т. 2;
2. обнародването на списъка по чл. 4б, т. 3.“
§ 7. В чл. 9 се създават ал. 10 и 11:
„(10) Уведомяването по ал. 3 може да се
извърши и по електронен път с квалифициран
електронен подпис или с издаден от Държавна
агенция „Национална сигурност“ сертификат
за достъп. При получаване на уведомлението
се извършва автоматично издаване на входящ
номер и дата, които се изпращат на подателя
с електронно съобщение.
(11) Условията и редът за издаване и използване на сертификата за достъп по ал. 10,
видовете документи и данните, които могат
да се подават чрез използването на квалифициран електронен подпис или сертификат
за достъп, и редът за тяхното подаване по
електронен път се определят с писмени указания на директора на дирекция „Финансово
разузнаване“ на Държавна агенция „Нацио-
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нална сигурност“. Указанията се публикуват
на интернет страницата на Държавна агенция
„Национална сигурност“.“
§ 8. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. (1) Мерките по чл. 3, ал. 1 се
преустановяват в 7-дневен срок от:
1. публикуването на информацията по
чл. 5а, ал. 1, т. 2 за заличаване на лице от
резолюциите на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации;
2. обнародването в „Държавен вестник“ на
решението на Министерския съвет, с което
физическите или юридическите лица, групите
и организациите са заличени от списъка по
чл. 4б, т. 3.
(2) В случаите, когато спрямо лицата по
чл. 4б, т. 2 са наложени и санкции за тероризъм или финансирането му с регламент на
Европейския парламент и на Съвета, мерките
по чл. 3, ал. 1 се преустановяват по реда на
регламента.“
§ 9. В чл. 15, ал. 1 думите „чл. 6, ал. 1“
се заменят с „чл. 6, ал. 1 – 4“.
§ 10. В чл. 16 ал. 1 се изменя така:
„(1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от органите на Министерството на вътрешните работи или на
Държавна агенция „Национална сигурност“,
а наказателните постановления се издават
от министъра на вътрешните работи или от
оправомощени от него длъжностни лица или
от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ или от оправомощено
от него длъжностно лице.“
§ 11. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения:
1. Наименованието се изменя така: „Допълнителна разпоредба“.
2. Параграф 1 се изменя така:
„§ 1. По смисъла на този закон:
1. „Финансови услуги“ са: извършване на
дейностите по чл. 2, ал. 1 и 2 от Закона за
кредитните инстит уции; застрахователни,
презастрахователни или свързани със застраховането услуги; публично предлагане на ценни книжа и търговия с ценни книжа; всички
форми на управление на парични средства
или имущества по занятие; всички форми на
управление на колективни инвестиции, управление на осигурителни дружества и фондове;
предоставяне и разпространение на финансова
информация, обработка на финансови данни
и съответния софтуер, произтичащи от доставчици на други финансови услуги, както
и консултантски, посреднически, счетоводни
и други спомагателни дейности, свързани с
описаните по-горе финансови услуги.
2. „Финансови средства и други финансови активи или икономическ и ресу рси“
са: имущество от всякакъв вид, независимо
материално или нематериално, движимо или
недвижимо, придобито по всякакъв начин,
както и юридически документи или инстру-
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менти под всякаква форма, в това число електронни или дигитални, удостоверяващи право
на собственост или други права върху него,
включително, но не само, банкови кредити,
пътнически чекове, банкови чекове, парични
преводи, дялове, ценни книжа, облигации,
менителници, акредитиви.
3. „Финансиране на тероризъм“ е прякото
или косвеното, незаконното и умишленото
предоставяне и/или събиране на финансови средства и други финансови активи или
икономически ресурси и/или предоставяне
на финансови услуги с намерение те да бъдат използвани или със съзнанието, че ще
бъдат използвани изцяло или частично за
извършване на тероризъм по смисъла на
Наказателния кодекс.
4. „Контрол върху финансови средства и
други финансови активи или икономически
ресурси“ включва контрола върху юридически лица по смисъла на специалните закони,
уреждащи съответния вид дейност, както и
случаите, в които лице, посочено в чл. 4б от
този закон, се явява действителен собственик
на клиент – юридическо лице по смисъла на
Закона за мерките срещу изпирането на пари.“
3. Параграфи 1а и 1б се отменят.
§ 12. В останалите текстове на закона
думите „парични средства, финансови активи и друго имущество“, съответно „парични
средства, финансови активи или друго имущество“ се заменят с „финансови средства и
други финансови активи или икономически
ресурси“.
Заключителна разпоредба
§ 13. В Закона за мерките срещу изпирането на пари (обн., ДВ, бр. 85 от 1998 г.; изм.,
бр. 1 и 102 от 2001 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 103
и 105 от 2005 г., бр. 30, 54, 59, 82 и 108 от
2006 г., бр. 52, 92 и 109 от 2007 г., бр. 16, 36,
67 и 69 от 2008 г., бр. 22, 23 и 93 от 2009 г.,
бр. 88 и 101 от 2010 г., бр. 16, 48, 57 и 96 от
2011 г., бр. 44, 60 и 102 от 2012 г., бр. 52 от
2013 г., бр. 1, 22 и 53 от 2014 г. и бр. 14 и 79
от 2015 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 11 се създават ал. 6 и 7:
„(6) Уведомяването по ал. 1 и 2 може да се
извърши и по електронен път с квалифициран
електронен подпис или с издаден от Държавна
агенция „Национална сигурност“ сертификат
за достъп. При получаване на уведомлението
се извършва автоматично издаване на входящ
номер и дата, които се изпращат на подателя
с електронно съобщение.
(7) Условията и редът за издаване и използване на сертификата за достъп по ал. 6,
видовете документи и данните, които могат
да се подават чрез използването на квалифициран електронен подпис или сертификат
за достъп, и редът за тяхното подаване по
електронен път се определят с писмени указания на директора на дирекция „Финансово
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разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“. Указанията се публикуват
на интернет страницата на Държавна агенция
„Национална сигурност“.“
2. В чл. 16, ал. 3 се създава изречение второ:
„Изпращането може да бъде извършено и по
електронен път по реда на чл. 11, ал. 6 и 7.“
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 23 март 2016 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2311

РЕШЕНИЕ

за откриване на Факултет по фармация в
структурата на Медицинския университет –
Плевен
Народното събрание на основание чл. 9,
ал. 2, т. 1 от Закона за висшето образование
РЕШИ:
1. Открива Факултет по фармация в структурата на Медицинския университет – Плевен.
2. Във Факултета по фармация се извършва
обучение по специалността от регулираните
професии „Фармаци я“ от професиона лно
направление „Фармация“ и област на вис
ше образование „Здравеопазване и спорт“
на образователно-квалификационна степен
„магистър“.
Решението е прието от 43-то Народно събрание на 30 март 2016 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2488

РЕШЕНИЕ

по Годишния доклад на министъра на правосъдието за изпълнението на решенията на
Европейския съд по правата на човека по
дела срещу Република България през 2014 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Републ ика България
РЕШИ:
Приема Годишния доклад на министъра на
правосъдието за изпълнението на решенията
на Европейския съд по правата на човека по
дела срещу Република България през 2014 г.
Решението е прието от 43-то Народно събрание на 31 март 2016 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2489
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ПРЕЗИ Д ЕН Т
Н А РЕП У Б Л И К АТА
УКАЗ № 57
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Робърт Гибсън с орден
„Св. св. Кирил и Методий“ първа степен за
големия му принос за развитието на връзките в областта на културата, изкуството,
образованието и науката между Република
България и Съединените американски щати.
Издаден в София на 22 март 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър на външните работи:
Даниел Митов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
2331

УКАЗ № 70
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОСТА НОВЯВА М:
Н а г ра ж да в а м г -н Г и йермо С а л в а дор
Асрак – извънреден и пълномощен посланик
на Република Аржентина в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен
за особено големите му заслуги за развитието
на българо-аржентинските отношения.
Издаден в София на 25 март 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Минист ър на външните работи:
Даниел Митов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
2416

УКАЗ № 71
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОСТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Арсен Схоян – извънреден и пълномощен посланик на Република
Армени я в Република Българи я, с орден
„Стара планина“ първа степен за изключи-
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телно големите му заслуги за развитието на
българо-арменските отношения.
Издаден в София на 25 март 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Минист ър на външните работи:
Даниел Митов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
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ПОСТА НОВЯВА М:
Насрочвам нов избор за кмет на кметство
Стояновци, община Роман, област Враца, на
5 юни 2016 г.
Издаден в София на 31 март 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
2510

2417

УКАЗ № 84
УКАЗ № 72
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОСТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Шин Мен-хо – извънреден и пълномощен посланик на Република
Корея в Република България, с орден „Стара
планина“ първа степен за изк лючително
големите му заслуги за развитието на българо-корейските отношения.
Издаден в София на 25 март 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Минист ър на външ ни т е рабо т и:
Даниел Митов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
2418

УКАЗ № 75
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
ПОСТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Токачка, община Крумовград, област Кърджали, на 5 юни 2016 г.
Издаден в София на 31 март 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
2509

УКАЗ № 76
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 465,
т. 5 от Изборния кодекс

На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
ПОСТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на кметство Горско Дюлево, община Момчилград,
област Кърджали, на 5 юни 2016 г.
Издаден в София на 1 април 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
2540

УКАЗ № 85
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 465,
т. 5 от Изборния кодекс
ПОСТА НОВЯВА М:
Насрочвам нов избор за кмет на кметство
Старо село, община Радомир, област Перник,
на 5 юни 2016 г.
Издаден в София на 1 април 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
2541

УКАЗ № 86
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 465,
т. 5 от Изборния кодекс
ПОСТА НОВЯВА М:
Насрочвам нов избор за кмет на кметство
Мъдрево, община Кубрат, област Разград, на
5 юни 2016 г.
Издаден в София на 1 април 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
2542
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65
ОТ 28 МАРТ 2016 Г.

за определяне възнаграждението за звание
на офицерите и сержантите в Националната
служба за охрана
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Размерът на основното месечно
възнаграждение в съответствие с присвоеното звание на офицерите и сержантите от
Националната служба за охрана се определя
съгласно приложението (поверително).
Чл. 2. Размерът на възнаграждението по
чл. 1 се определя в съответствие с базата,
определена в Закона за държавния бюджет на
Република България за съответната година.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 64, ал. 2 и във връзка с чл. 65 от
Закона за Националната служба за охрана.
§ 2. Необходимите средства за прилагане
на постановлението се осигуряват в рамките
на разходите за персонал, определени в Закона
за държавния бюджет на Република България
за съответната година.
§ 3. В Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията,
приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.;
попр., бр. 75 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80 и 103
от 2012 г., бр. 30 и 37 от 2015 г.), в преходните
и заключителните разпоредби се създава § 5а:
„§ 5а. Длъжностните нива и длъжностните
наименования на служителите по служебно и
по трудово правоотношение в Националната
служба за охрана се приравняват на длъжностните нива и длъжностните наименования,
определени за централната администрация.“
§ 4. Изпълнението на постановлението се
възлага на началника на Националната служба
за охрана.
§ 5. Постановлението се прилага от 1 януари 2016 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2386

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66
ОТ 28 МАРТ 2016 Г.

за приемане на Правилник за прилагане на
Закона за Държавна агенция „Разузнаване“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Правилник за
прилагане на Закона за Държавна агенция
„Разузнаване“.
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Заключителни разпоредби
§ 1. В чл. 3, ал. 1 от Постановление № 120
на Министерския съвет от 2012 г. за създаване
на Междуведомствен съвет по отбранителна
индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.;
изм. и доп., бр. 5 от 2015 г.) думите „директорът на Националната разузнавателна служба“
се заменят със „заместник-председател на
Държавна агенция „Разузнаване“.
§ 2. В чл. 1, ал. 6 от Постановление № 71
на Министерския съвет от 2005 г. за създаване на Междуведомствен съвет по участието
на Република България в НАТО и в Общата
политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 36 от 2005 г.; изм. и
доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 26 от 2006 г., бр. 34,
44, 53 и 64 от 2008 г., бр. 71 и 77 от 2009 г.,
бр. 61 от 2010 г. и бр. 68 от 2012 г.) думите
„директорите на Националната разузнавателна служба, служба „Военна информация“ и
служба „Военна полиция“ се заменят с „председателя на Държавна агенция „Разузнаване“ и
директорите на служба „Военна информация“
и служба „Военна полиция“.
§ 3. В чл. 2, ал. 2 от Постановление № 50
на Министерския съвет от 2012 г. за определяне на Държавна агенция „Национална
сигурност“ за Национален координационен
център по контрапролиферация (обн., ДВ,
бр. 20 от 2012 г.; изм., бр. 62 от 2013 г.) думите
„Националната разузнавателна служба“ се
заменят с „Държавна агенция „Разузнаване“.
§ 4. В Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на
стратегическите обекти и дейности, които са
от значение за националната сигурност (обн.,
ДВ, бр. 59 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 71 и 77 от
2011 г., бр. 67 от 2012 г., бр. 5 и 21 от 2013 г.,
бр. 107 от 2014 г., бр. 28 и 57 от 2015 г. и бр. 22
от 2016 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 1, ал. 2 думите „Националната разузнавателна служба“ се заменят с „Държавна
агенция „Разузнаване“.
2. В § 3, ал. 1 и § 4 от преходните и заключителните разпоредби думите „директорът
на Националната разузнавателна служба“ се
заменят с „председателят на Държавна агенция „Разузнаване“.
§ 5. В чл. 7, ал. 2 от Правилника за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър, приет с Постановление № 288
на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ,
бр. 109 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 78 и 96 от
2005 г., бр. 63 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г.,
бр. 107 от 2011 г. и бр. 40 от 2015 г.), думите
„Националната разузнавателна служба“ се
заменят с „Държавна агенция „Разузнаване“.
§ 6. В Правилника за прилагане на Закона
за защита на класифицираната информация,
приет с Постановление № 276 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 115 от
2002 г.; изм. и доп., бр. 22 от 2003 г., бр. 6
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от 2004 г., бр. 56 от 2006 г., бр. 84 от 2007 г.,
бр. 44 и 91 от 2008 г., бр. 7 от 2009 г. и бр. 5
от 2010 г.), навсякъде думите „Националната
разузнавателна служба“ се заменят с „Държавна агенция „Разузнаване“.
§ 7. В чл. 751, ал. 1 от Правилника за
прилагане на Закона за митниците, приет
с Постановление № 270 на Министерския
съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 149 и 150 от
1998 г.; попр., бр. 154 от 1998 г.; изм. и доп.,
бр. 25 от 1999 г., бр. 14 от 2000 г., бр. 4 и 82
от 2001 г., бр. 79 от 2002 г., бр. 94 от 2003 г.,
бр. 96 от 2005 г., бр. 68 от 2006 г., бр. 46 от
2007 г., бр. 17 от 2008 г., бр. 100 от 2009 г.,
бр. 58 от 2010 г., бр. 73 от 2013 г. и бр. 63 от
2014 г.), думите „Националната разузнавателна служба“ се заменят с „Държавна агенция
„Разузнаване“.
§ 8. В Правилника за прилагане на Закона
за държавния протокол, приет с Постановление № 172 на Министерския съвет от 2009 г.
(ДВ, бр. 57 от 2009 г.), в чл. 87, ал. 1 т. 27 се
изменя така:
„27. председателят на Държавна агенция
„Разузнаване“, началникът на Националната
служба за охрана и началниците на главните
щабове на видовете въоръжени сили;“.
§ 9. В чл. 40, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, приет с Постановление
№ 23 на Министерския съвет от 2008 г. (обн.,
ДВ, бр. 17 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 7 и 101
от 2009 г., бр. 27, 56, 80, 84, 85 и 108 от 2013 г.
и бр. 44 и 68 от 2015 г.), думите „Националната разузнавателна служба“ се заменят с
„Държавна агенция „Разузнаване“.
§ 10. Параграф 10 от преходните и заключителните разпоредби на Правилника за
прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с
Постановление № 46 на Министерския съвет
от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 2010 г.; изм. и
доп., бр. 63 от 2010 г., бр. 53, 63 и 68 от 2011 г.,
бр. 36, 54, 92 и 99 от 2012 г., бр. 48, 37 и 77 от
2014 г. и бр. 40 от 2015 г.), се отменя.
§ 11. В чл. 37, ал. 2 от Наредбата за криптографската сигурност на класифицираната
информация, приета с Постановление № 263
на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ,
бр. 102 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 44 от 2008 г.,
бр. 57 от 2009 г. и бр. 5 от 2010 г.), думите
„Националната разузнавателна служба“ се
заменят с „Държавна агенция „Разузнаване“.
§ 12. В чл. 7, ал. 1 от Наредбата за определяне на процедурните правила и техническите
параметри за работа на радиослужба „Радиоразпръскване“, приета с Постановление № 218
на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ,
бр. 76 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2005 г.
и бр. 32 от 2006 г.), думите „Националната
разузнавателна служба“ се заменят с „Държавна агенция „Разузнаване“.
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§ 13. В чл. 9, ал. 1, т. 2 от Наредбата за
планиране на граждански ресурси за отбрана,
приета с Постановление № 267 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 93 от 2010 г.;
изм., бр. 83 от 2011 г. и бр. 49 от 2012 г.), думите „Националната разузнавателна служба“ се
заменят с „Държавна агенция „Разузнаване“.
§ 14. В чл. 16, ал. 6 от Наредбата за реда,
начина и компетентните органи за установяване на критичните инфраструктури и обектите им и оценка на риска за тях, приета с
Постановление № 256 на Министерския съвет
от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 81 от 2012 г.; изм. и
доп., бр. 19 от 2013 г.), думите „Националната
разузнавателна служба“ се заменят с „Държавна агенция „Разузнаване“.
§ 15. В приложение № 1 към чл. 11, ал. 2
и чл. 16, раздел ІІ, т. 6 от Наредбата за служебните командировки и специализации в
чужбина, приета с Постановление № 115 на
Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ,
бр. 50 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 80 и 86 от
2004 г., бр. 36 и 96 от 2005 г., бр. 2 от 2006 г.,
бр. 23 и 98 от 2007 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 10
от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 19, 105 и 106
от 2011 г., бр. 61 от 2012 г. и бр. 51 и 57 от
2015 г.), думите „Директорите на Националната разузнавателна служба и на Националната
служба за охрана“ се заменят с „Председателят
на Държавна агенция „Разузнаване“ и началникът на Националната служба за охрана“.
§ 16. В чл. 3, т. 12 от Наредбата за условията и реда за издаване на дипломатически
и служебни паспорти от Министерството на
външните работи, приета с Постановление
№ 29 на Министерския съвет от 2004 г. (обн.,
ДВ, бр. 11 от 2004 г.; Решение № 8265 от 2004 г.
на Върховния административен съд – бр. 96 от
2004 г.; изм. и доп., бр. 57 от 2015 г.), думите
„Националната разузнавателна служба“ се
заменят с „Държавна агенция „Разузнаване“.
§ 17. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

ПРАВИЛНИК

за прилагане на Закона за Държавна агенция
„Разузнаване“
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се урежда прилагането
на Закона за Държавна агенция „Разузнаване“
(ЗДАР), наричана по-нататък „Aгенцията“.
Чл. 2. Агенцията е служба за сигурност,
непосредствено подчинена на Министерския
съвет, която придобива, обработва, анализира, съхранява и предоставя разузнавателна
информация, оценки и прогнози на:
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1. председателя на Народното събрание;
2. президента на републиката;
3. министър-председателя и министрите;
4. ръководителите на службите за сигурност
и на службите за обществен ред и на ръководители на агенции и институции съобразно
фу нк циите им, свързани с национа лната
сигурност.
Г л а в а

в т о р а

УСТРОЙСТВО, УПРАВЛЕНИЕ И
КОНТРОЛ НА АГЕНЦИЯТА
Раздел I
Председател и заместник-председатели.
Инспектор
Чл. 3. (1) Агенцията се ръководи и представлява от председател.
(2) При изпълнение на своите функции
председателят се подпомага от трима заместник-председатели.
(3) Председателят, заместник-председателите и инспекторът имат всички права и
задължения на държавни служители по ЗДАР
освен тези, които противоречат или са несъвместими с техния правен статус.
Чл. 4. (1) Основното месечно възнаграждение на председателя на Агенцията се определя със заповед на министър-председателя
до размерите, предвидени за съответния ранг
и степен в Агенцията съгласно вътрешните
правила за работната заплата и разполагаемите
средства по бюджета на Агенцията.
(2) Размерите на допълнителните възнаграждения по чл. 65 ЗДАР, на сумите по
чл. 67 ЗДАР и на отличията и наградите по
чл. 76 ЗДАР за председателя се съгласуват с
министър-председателя.
Чл. 5. (1) Основните месечни възнаграждения на заместник-председателите на Агенцията
и на инспектора се определят със заповед на
председателя на Агенцията при условията, по
реда и до размерите, предвидени за съответния
ранг и степен съгласно вътрешните правила за
работната заплата и разполагаемите средства
по бюджета на Агенцията.
(2) Размерите на допълнителните възнаграждения по чл. 65 ЗДАР, на сумите по чл. 67
ЗДАР и на отличията и наградите по чл. 76
ЗДАР, както и условията и редът за предоставянето им на заместник-председателите и
инспектора се определят с акт на председателя
на Агенцията.
Чл. 6. (1) Работното време, почивките и
отпуските на председателя, заместник-председателите и инспектора се определят при
условията, по реда и в размерите, предвидени
в ЗДАР.
(2) Министър-председателят разрешава
ползването на отпуск на председателя на
Агенцията, а председателят на Агенцията
разрешава ползването на отпуск на заместник-председателите и инспектора.
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Чл. 7. (1) Председателят на А генцията
изпълнява правомощията си на територията
на страната, без да се издава заповед за командироване. В тези случаи председателят
изготвя финансова справка.
(2) Председателят на Агенцията се командирова в чужбина от министър-председателя.
(3) Заместник-председателите и инспекторът се командироват в страната и в чужбина
от председателя на Агенцията.
Раздел ІI
Организация на Агенцията
Чл. 8. (1) Председателят на Агенцията
утвърждава:
1. структурата на Агенцията, числения състав на структурните звена и направленията,
в които тези звена осъществяват функциите
и дейностите си;
2. класификатора на длъжностите в Агенцията;
3. длъжностно (щатно) разписание;
4. длъжностните характеристики.
(2) С класификатора на длъжностите се
определят наименованията на длъжностите,
видът на правоотношението и минималните
изисквания за заемането на длъжностите
(образователна степен, ранг и степен, професионален опит и/или стаж в Агенцията).
(3) С длъжностното разписание се разпределя численият състав в структурните звена
на Агенцията и се определят мястото, броят,
видът на правоотношението и основните
характеристики на длъжностите, както и
минималните изисквания за заемането им.
(4) Председателят на Агенцията в рамките
на общата численост на служителите може
да поддържа резерв от неразпределени по
структурните звена щатни бройки за държавни
служители и за лица, работещи по трудово
правоотношение.
(5) Резервът по ал. 4 се използва за оптимизиране на числеността на структурните
звена при промени във функциите им или при
извънредни промени в средата за сигурност.
(6) С длъжностните характеристики се
определят пълно и изчерпателно изискванията за заемане на длъжността и правата,
задълженията и отговорностите, произтичащи от нея.
Чл. 9. (1) Численият състав на Агенцията
включва държавните служители по ЗДАР и
лицата, работещи по трудови правоотношения.
(2) Численият състав на Агенцията се
води на отчет в звеното по управление на
човешките ресурси.
Чл. 10. (1) Агенцията е организирана в
дирекции, отдели и други звена.
(2) Дирекциите и отделите са структурни
звена за осъществяване на функции и дейности
по чл. 26, ал. 3 ЗДАР.
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Раздел IIІ
Функции на ръководителите на самостоятелни
звена в Агенцията. Функции на служителя по
сигурността на информацията, финансовия
контрольор и звеното за вътрешен одит
Чл. 11. (1) Дирекциите се ръководят от
директори, които са непосредствено подчинени на председателя на Агенцията или на
оправомощен от него заместник-председател.
(2) Отделите се ръководят от началници,
които са непосредствено подчинени на председателя на Агенцията или на директорите
на съответните дирекции.
Чл. 12. Директорите на дирекции, началниците на отдели и ръководителите на
самостоятелни звена в Агенцията:
1. планират, организират, контролират,
отчитат и носят отговорност за дейността на
съответното звено;
2. изпълняват заповедите и разпорежданията на ръководителите си в административната
йерархия на Агенцията и се отчитат пред тях;
3. възлагат задачи на работещите в структурното звено и отговарят за срочното и качественото изпълнение на тези задачи;
4. изпълняват и други задачи в рамките
на законовата компетентност на Агенцията и
определените им по длъжност правомощия;
5. осигуряват взаимодействието с другите
структурни звена в Агенцията в съответствие
с установените организационни връзки и
разпределението на дейностите между тях;
6. осигуряват взаимодействието с ведомства, организации и външни лица в съответствие с произтичащите от длъжността им
задължения;
7. правят предложения за предприемане на
конкретни мерки за подобряване на дейността
в ръководеното от тях звено;
8. правят предложения във връзка с управлението на човешките ресурси в ръководеното от тях звено, като предлагат назначаване, преназначаване на друга длъжност,
промяна на работното място, повишаване
или понижаване в ранг и степен, материално
стимулиране, награждаване и освобождаване
на служителите в ръководеното от тях звено;
9. атестират служителите в ръководеното
от тях звено;
10. налагат дисциплинарните наказания
по чл. 81, ал. 1, т. 1 и 2 ЗДАР, когато са оправомощени от председателя.
Чл. 13. (1) Служителят по сигурността на
информацията изпълнява задачите, произтичащи от Закона за защита на класифицираната
информация и подзаконовата уредба, свързана
с прилагането му, като отговаря за надлежното
създаване, обработване, съхраняване, защита
и предаване на класифицирана информация
в Агенцията. Той е пряко подчинен на председателя на Агенцията.

ВЕСТНИК

БРОЙ 27

(2) За изпълнение на задачите служителят
по сигурността на информацията се подпомага
от административно звено по сигурността на
информацията.
(3) При изпълнение на правомощията си
служителят по сигурността на информацията
може да дава становища и да издава указания.
Чл. 14. (1) Финансовият контрольор е пряко
подчинен на председателя на агенцията.
(2) Финансовият контрольор:
1. осъществява предварителен контрол за
законосъобразност на всички документи и
действия, свързани с финансовата дейност и
други дейности, съгласно Закона за финансово
управление и контрол в публичния сектор
и вътрешните правила за осъществяване на
предварителен контрол без особените разходи
и специалните дейности на Агенцията;
2. осъществява проверки преди вземането
на решения за поемане на задължения и извършване на разход със средства, получени
от държавния бюджет;
3. изразява мнение относно законосъобразността на предложенията за поемане
на задължения или извършване на разходи
съгласно законоустановените процедури.
Чл. 15. Звеното за вътрешен одит е на
пряко подчинение на председателя на Агенцията и осъществява вътрешен одит по Закона
за вътрешния одит в публичния сектор и в
съответствие с чл. 25 ЗДАР.
Чл. 16. Звеното за вътрешен одит:
1. планира, извършва и докладва дейността
по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния
сектор, стандартите за вътрешен одит, Етичния
кодекс на вътрешните одитори, статута на
вътрешния одит и утвърдената от министъра
на финансите методология за вътрешен одит
в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска
тригодишен стратегически план и годишен
план за дейността си, които се утвърждават
от председателя на Агенцията;
3. изготвя одитен план за всеки одитен
ангажимент за даване на увереност, който
съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на
ангажимента;
4. предоставя на председателя на Агенцията
независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово
управление и контрол;
5. оценява процесите за идентифициране,
оценяване и управление на риска, въведени
от председателя на Агенцията;
6. проверява и оценява:
а) съответствието на дейностите със законодателството, вътрешните актове и договори;
б) надеж дност та и всеобхватност та на
финансовата информация;
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в) създадената организация по опазване на
активите и информацията;
г) ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите;
д) изпълнението на задачите, договорите,
поетите ангажименти и постигането на целите;
7. консултира председателя на Агенцията с
цел да се подобрят процесите на управление
на риска и контрола;
8. докладва и обсъжда с председателя на
Агенцията и с ръководителите на структурите,
чиято дейност е одитирана, резултатите от
всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;
9. дава препоръки в одитните доклади за
подобряване на адекватността и ефективността
на системите за финансово управление и контрол, изготвя план за действие за изпълнение
на препоръките, одобрен от председателя на
Агенцията, и извършва проверки за проследяване на изпълнението на препоръките;
10. подпомага инспектора при извършване
на контролни и други проверки на управлението и разпореждането с материални средства;
11. изготвя и представя на председателя
на Агенцията годишен доклад за дейността
по вътрешен одит в съответствие с чл. 40 от
Закона за вътрешния одит в публичния сектор;
12. осигурява повишаването на професионалната квалификация на вътрешните одитори
и осъществява контакти с другите звена за
вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики.
Г л а в а

т р е т а

ДЪРЖАВНА СЛУЖБА В АГЕНЦИЯТА
Раздел I
Постъпване на служба
Чл. 17. (1) За постъпване на държавна
служба по ЗДАР кандидатите в процеса на
кандидатстване подават заявление и представят следните документи:
1. автобиография;
2. копие на диплома за завършено образование (при издадена диплома от чуждо учебно
заведение – удостоверителен док у мент от
компетентен орган за признато в Република
България образование);
3. свидетелство за съдимост;
4. за кандидати, които са били на военна
служба или в служебни правоотношения в
структурите по чл. 50, ал. 2 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България (ЗОВСРБ) – удостоверение за състоянието по военния отчет, издадено от органите
за водене на военния отчет по местоживеене;
5. удостоверение от районния психодиспансер;
6. документи, удостоверяващи трудов и/
или служебен стаж;
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7. декларация за даване на съгласие по
чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни;
8. други документи, необходими за заемане
на длъжността.
(2) Кандидатите попълват и подписват:
1. въпросник по утвърден образец;
2. въпросник за психологическо проучване
по утвърден образец;
3. декларация, че нямат наложено дисциплинарно наказание „уволнение“;
4. декларация, че не са упражнили право
на пенсия за осигурителен стаж и възраст
по чл. 68 или 69 от Кодекса за социално
осигуряване;
5. декларация за неразгласяване на информация, до която кандидатът има достъп
при кандидатстването му в Агенцията, и за
неразгласяване на личните данни на лицата, с
които е контактувал при това кандидатстване,
както и съгласие за събиране на данни във
връзка с кандидатурата по утвърден образец;
6. декларация, свързана с изискванията по
чл. 44, ал. 2 ЗДАР.
(3) Кандидатите се подлагат на медицинско изследване за установяване годността за
държавна служба в Агенцията.
(4) За длъжностите, за които се изисква
достъп до класифицирана информация, кандидатите за работа в Агенцията попълват и
подават необходимите документи за проучване
за надеждност съгласно Закона за защита на
класифицираната информация (ЗЗКИ).
Чл. 18. (1) Кандидатите за държавни служители подлежат на проверка за психологическа
пригодност.
(2) Проверката за психологическа пригодност се осъществява чрез провеж дане
на психологическо изследване от експерти
психолози.
Чл. 19. (1) Кандидатите за служители по
Кодекса на труда подават заявление до председателя и прилагат документите по чл. 17
с изключение на посочения в ал. 2, т. 4 на
същия член.
(2) Кандидатите за служители по Кодекса
на труда попълват декларация, свързана с
изискването по чл. 44, ал. 2 ЗДАР.
Чл. 20. С акт на председателя на Агенцията се определят специфичните изисквания за
заемане на отделни длъжности в Агенцията
и изискваните за тях документи.
Раздел II
Служебно правоотношение и кариерно
развитие
Чл. 21. (1) Ранговете в Агенцията са съответни на изпълняваните дейности и функции,
образованието, к ва лификаци ята, опита и
заеманите длъжности.
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(2) Ранговете имат степени, които отразяват
професионалните знания и опит на държавните
служители. Най-високата степен във всеки
ранг е първа степен.
(3) Степените в ранговете са:
1. главен разузнавач – четвърта, трета,
втора и първа степен;
2. старши разузнавач – четвърта, трета,
втора и първа степен;
3. разузнавач – четвърта, трета, втора и
първа степен;
4. младши разузнавач – четвърта, трета,
втора и първа степен;
5. главен сътрудник – четвърта, трета, втора
и първа степен;
6. сътрудник – четвърта, трета, втора и
първа степен.
(4) Минималният срок за престояване в
ранг със съответната степен е една година.
Ч л. 22. (1) Ра н г ове т е и с т епен и т е на
д ържавни те сл у ж и т ели се п рисъж дат о т
председателя на Агенцията във възходяща
последователност.
(2) За ръководните длъжности с акт на
председателя могат да се определят изисквания
за минимален стаж и професионален опит в
Агенцията и условия за присъждане на ранг
„главен разузнавач“ без спазване на ал. 1.
Ч л. 23. (1) За заема не на оп ределен и
длъжности с акт на председателя могат да
се определят изисквания за минимален стаж
в Агенцията или минимален професионален
опит.
(2) Минималният професионален опит, необходим за заемане на длъжността, включва
времето, през което служителят е извършвал
дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната
характеристика за съответната длъжност.
Чл. 24. (1) При постъпване за първи път на
служба в Агенцията на лицата, които нямат
трудов стаж, председателят присъжда ранг
„младши разузнавач – четвърта степен“.
(2) При постъпване за първи път на служба
в Агенцията на лицата, които отговарят на
изискванията за години професионален опит
в осъществяване на съответната дейност,
председателят присъжда ранг и степен, съответстващи на минимално предвидените в
класификатора на длъжностите в Агенцията
за съответната длъжност.
Чл. 25. (1) Когато кандидатът се назначава
за първи път на държавна служба в Агенцията, в
двугодишния срок за изпитване председателят
на Агенцията може да прекрати служебното
правоотношение без предизвестие.
(2) Срокът за изпитване не се прекъсва в
случай на изменение на правоотношението.
(3) Ако в срока по ал. 1 служебното правоотношение бъде прекратено, при последващо
постъпване на държавна служба започва да
тече нов срок за изпитване.
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Чл. 26. Служебното правоотношение на
държавния служител не може да бъде едностранно изменяно освен в случаите и по реда,
предвидени в този правилник.
Чл. 27. (1) Служителите се повишават в
по-висок ранг, степен или длъжност съобразно
длъжностното разписание.
(2) Повишаванет о в ранг, степен и ли
длъжност може да се извършва въз основа
на годишната оценка на изпълнението на
длъжността на държавния служител:
1. при една годишна атестационна оценка
„1“ или „2“ – за ранговете „младши разузнавач“ и „разузнавач“, и при две последователни
годишни атестационни оценки „1“ или „2“ – за
ранг „старши разузнавач“;
2. при две последователни годишни атестационни оценки „3“ – за ранговете „младши
разузнавач“ и „разузнавач“, и при три последователни годишни атестационни оценки
„3“ – за ранг „старши разузнавач“.
(3) Понижаването в ранг, степен или длъжност на служителите може да се извърши в
следните случаи:
1. при две последователни атестационни
оценки „4“;
2. при налагане на дисциплинарно наказание „понижаване в ранг, степен или длъжност
за срок от три месеца до една година“;
3. при преназначаване на длъжност, за
която се изискват по-ниски ранг или степен.
Чл. 28. (1) Не се повишават в ранг държавните служители с наложени дисциплинарни
наказания по чл. 81, ал. 1, т. 3 и 4 ЗДАР за
срока на изтърпяване на наказанието.
(2) Времето, прослужено при наложено
дисциплинарно наказание „понижаване в
ранг, степен или длъжност“, не се зачита при
изчисляване на срока за повишаване в ранг,
степен или длъжност.
Чл. 29. (1) Преназначаване в длъжност се
извършва съобразно длъжностното разписание, ако държавният служител отговаря
на установените за съответната длъжност
изисквания.
(2) При преназначаване в длъжност се допуска присъждане на един ранг по-нисък от
притежавания, ако длъжността, на която се
преназначава служителят, го изисква.
(3) Преназначаване на длъжност се извършва в следните случаи:
1. по желание на служителя;
2. при служебна необходимост, мотивирана
в заповедта за преназначаване;
3. при извеждане на и от прикритие;
4. при провеждане на професионална подготовка в Агенцията.
(4) След прекратяване на дългосрочна
за д г ра н и ч на кома н д и ровк а сл у ж и т ел и т е
заемат длъжността, която са заемали преди
командироването им, или сходна на нея при
спазване на ал. 1.
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Чл. 30. (1) При заместване на държавен
служител заповедта по чл. 55, ал. 1 ЗДАР се
изготвя по предложение на непосредствения
ръководител на отсъстващия служител и се
съгласува с ръководителя на заместващия го
служител.
(2) В случаите на служебната необходимост
по смисъла на чл. 55, ал. 3 ЗДАР предложението за заместване съдържа мотиви за
възникналата необходимост.
Чл. 31. (1) При служебна необходимост
председателят на А генцията или оправомощено от него длъжностно лице може да
командирова държавния служител временно
да изпълнява службата си в друго населено
място в страната или извън нея.
(2) Командироване по ал. 1 се извършва
за не повече от 12 месеца без прекъсване.
(3) Допуска се командироване по ал. 1 за
по-дълъг срок от време само след изрично
изразено писмено съгласие на държавния
служител за това.
(4) За времето на командировка държавният
служител има право да получи освен брутната
си заплата още и пътни, дневни и квартирни
пари при условия и в размери, определени с
акт на Министерския съвет.
Чл. 32. Не се допуска командироване на
бременни жени, жени в напреднал етап на
лечение инвитро и майки с деца до 3-годишна
възраст без тяхното писмено съгласие.
Чл. 33. Други извънредни ситуации по
смисъла на чл. 73, ал. 8 ЗДАР са налице в
случаите на събитие, оказващо негативно
въздействие върху състоянието на защитеност
на националната сигурност, и се обявяват със
заповед на председателя на Агенцията.
Раздел ІІІ
Условия и ред за атестиране на служителите
на Агенцията
Чл. 34. (1) Атестирането на служителите
се извършва от непосредствените им ръководители.
(2) Атестирането на служителите се извършва:
1. чрез междинно атестиране – за оценка
за постигнати резултати в служебната дейност
за периоди в календарната година, определени
с акт на председателя на Агенцията;
2. чрез годишно атестиране – за цялостна
оценка на изпълнение на длъжността за календарната година.
(3) Атестирането се извършва чрез попълване на атестационни карти, чиито образци,
условия и ред за попълване се определят с
акт на председателя на Агенцията.
Чл. 35. (1) Общата оценка за съответния
период на атестиране се мотивира и се определя въз основа на оценки по система от
критерии.
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(2) Сис т емата о т к ри т ери и, по кои т о
се извършва оценяването на служителите,
включва:
1. степен на реализация на целите и на
задълженията, определени в нормативните
актове, длъж ностната характеристика на
заеманата длъжност, актовете и разпорежданията на председателя на Агенцията и на непосредствените ръководители на служителя;
2. професионална компетентност в работата, включваща познаване на спецификата
на рабо тата, ориен тац и я к ъм резул тат и,
аналитична компетентност, способност за
самостоятелна работа и работа в екип, възможност за комуникация, умения за изготвяне
на служебни документи;
3. степен на натовареност съобразно сложността и обема на възложените задачи;
4. инициативност и проява на творчество
в работата;
5. спазване на служебната дисциплина и
професионалната етика;
6. организационни и управленски умения,
представителни функции – за ръководители
на структурни звена;
7. други критерии в зависимост от специфичните функции и дейности на структурните
звена.
(3) Оценките по системата от критерии
имат следния цифров израз и значение:
1. оценка 1 – отлично изпълнение, атестираният служител изключително ефективно
изпълнява работата си, значително над установените изисквания за заеманата длъжност
и реализира изключително високи резултати
по показателите, разписани в атестационната
карта;
2. оценка 2 – много добро изпълнение,
атестираният служител ефективно изпълнява работата си над установените изисквания
за заеманата длъжност и реализира високи
резултати по показателите, разписани в атестационната карта;
3. оценка 3 – добро изпълнение, атестираният служител изпълнява работата си в
съответствие с установените изисквания за
заеманата длъжност и реализира положителни резултати по показателите, разписани
в атестационната карта;
4. оценка 4 – незадоволително изпълнение,
атестираният служител показва незадоволителни резултати по показателите, разписани
в атестационната карта, и изпълнението не
отговаря напълно на изискванията за заеманата длъжност;
5. оценка 5 – лошо изпълнение, атестирани ят сл у ж ител изпълн ява работата си
под нивото на изискванията за заеманата
длъжност и системно показва незадоволителни резултати по показателите, разписани
в атестационната карта.

С Т Р.

24

ДЪРЖАВЕН

(4) Механизмът за формиране на оценките
при междинното и годишното атестиране се
определя с акт на председателя на Агенцията.
Чл. 36. (1) Атестирането се извършва, ако
служителят е изпълнявал длъжността през
най-малко половината работни дни от оценявания период.
(2) При назначаване на друга длъжност
служителят се оценява за изпълнението на
тази длъжност, която е заемал през по-голямата част от атестационния период. В случай че назначаването е в друго структурно
звено, оценката се прави от непосредствения
ръководител на структурното звено, в което
служителят е работил през по-голямата част
от атестационния период.
Чл. 37. (1) Атестиращият ръководител запознава служителя с атестационната оценка
срещу подпис.
(2) Служители, които изпълняват работата си извън територията на страната, се
запознават с атестациите си при първото си
завръщане в страната.
(3) Служителите могат да правят възражения срещу атестационната оценка в срок до
пет работни дни от запознаването със съответната оценка пред атестиращия ръководител.
Възраженията се изготвят в писмена форма
и се отразяват в атестационната карта или в
отделен документ.
(4) В срок до три работни дни атестиращият
ръководител може писмено да потвърди оценката или да я коригира в полза на служителя.
В случай че потвърди първоначалната атестационна оценка, той предоставя документите за
разглеждане на атестационна комисия начело
с горестоящия в йерархията ръководител и
двама членове, определени от него.
(5) Комисията се произнася с мотивирано
писмено решение в срок до пет работни дни
от получаване на документите, с което оставя възражението без уважение или коригира
атестационната оценка в полза на служителя.
Решението на комисията е окончателно.
(6) При атестационни оценки „4“ или „5“
председател на комисията е председателят на
Агенцията или оправомощен от него заместник-председател и членове са ръководителят
на звеното, отговорно за човешките ресурси,
и инспекторът.
(7) Решенията на председателя на Агенцията по отправени до него възражения по
атестационни оценки, в качеството му на
атестиращ ръководител, са окончателни.
(8) Атестиращите ръководители носят
дисциплинарна отговорност за неизпълнение
на задължението си за своевременното и
обективното оценяване на подчинените им
служители.
Чл. 38. Атестационните карти се съхраняват в служебното дело на служителя.
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Раздел ІV
Професионална подготовка, обучение и
повишаване на квалификацията
Чл. 39. (1) Професионалната подготовка
на служителите се провежда в Агенцията
при условия и по ред, определени с акт на
председателя на Агенцията.
(2) Председателят на Агенцията утвърждава
списък на длъжностите, за които професионална подготовка е задължителна.
Чл. 40. (1) Професионалното обучение на
държавните служители от Агенцията може да
се извършва във висши училища и в други
учебни заведения на територията на страната
или в други държави.
(2) Когато нуждите на Агенцията налагат,
служителите след писмено разрешение от
председателя на Агенцията могат да кандидатстват и да се обучават за придобиване на
образователно-квалификационни, образователни и научни степени в области, професионални направления и специалности на
висшето образование във висши училища у
нас и в чужбина, като разходите са за сметка
на Агенцията.
(3) Служителят на Агенцията, приет за обучение при условията на ал. 2, сключва договор
с председателя на Агенцията за повишаване
на квалификацията на служителя чрез придобиване на степен на висшето образование.
(4) С договора по ал. 3 се определят:
1. степента в област, професионално направление и специалност на висшето образование, за придобиването на която служителят
ще се обучава;
2. мястото, формата и времето на обучение;
3. условията за ползване на отпуск за обучение в учебно заведение по чл. 75, ал. 1 ЗДАР;
4. задължението след заемане на длъжност,
изискваща придобитата степен на висшето образование, служителят да служи в Агенцията
от една до три години;
5. отговорност та при неизпълнение на
задълженията по т. 4.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

УСЛОВИ Я И РЕД ЗА ПРИК РИВА НЕТО
Н А С Л У Ж И Т Е Л И Н А А Г ЕН Ц И Я ТА В
ДЪРЖ АВНИ ОРГАНИ, ОРГАНИЗАЦИИ И
В ДРУГИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
Чл. 41. При изпълнение на служебните си
задължения служителите на Агенцията могат
да заемат длъжности на или под прикритие в
държавната администрация или в юридически
лица, граждански дружества и като лица,
упражняващи свободни професии.
Чл. 42. Прикриването на служители на
Агенцията, както и тяхната дейност се осъществяват при спазване на принципите на
законност и конспиративност.
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Чл. 43. (1) Служителите на и под прикритие са служители на Агенцията с особен
статут, които имат правата и задълженията,
предвидени в ЗДАР и в съответния закон,
приложим за заеманата длъжност по прикриващо правоотношение.
(2) Служителите на и под прикритие задължително преминават първоначална професионална подготовка.
Чл. 44. Служителите на и под прикритие
осъществяват дейността си по начин, който
не застрашава прикритието от разкриване.
Чл. 45. (1) За работата си на и под прикритие служителят на Агенцията получава
доходи и обезщетения, предвидени за заеманата
длъжност или за изпълняваната професия.
(2) Доходите по ал. 1 се полу чават от
служителя на или под прикритие и задължителните осигурителни вноски върху тях се
внасят при условията и по реда, установени
за прикриващото правоотношение.
Чл. 46. (1) Когато полученият нетен месечен доход за работата на или под прикритие
е по-нисък от полагащото се нетно трудово
възнаграждение за заеманата длъжност в
Агенцията, Агенцията изплаща разликата на
служителя и внася разликата в дължимите
данъци и осигурителни вноски.
(2) Разликата в д ъ л ж им и т е да н ъц и и
осигурителни вноски на служителите на и
под прикритие се внася по ред, определен от
Националната агенция за приходите и Националния осигурителен институт, съгласуван
с Агенцията.
(3) Когато полученият нетен месечен доход
за работата на или под прикритие е по-висок
от полагащото се нетно трудово възнаграждение за заеманата длъжност в Агенцията,
разликата е в полза на служителя с изключение на случаите, определени с решение на
Министерския съвет.
(4) Условията и редът за получаване на
командировъчни средства от служителите
на или под прикритие по прикриващото
правоотношение се уреждат с решение на
Министерския съвет.
Чл. 47. Служителите на прикритие в държавната администрация имат право на отпуски
при условията и в размерите, предвидени за
прикриващото правоотношение.
Чл. 48. (1) Служителите на и под прикритие
в юридически лица, граждански дружества и
като лица, упражняващи свободни професии,
имат право на и ползват отпуски при условията
и в размерите, предвидени за длъжността по
прикриващото правоотношение.
(2) Служителите по ал. 1, които могат сами
да определят броя на дните на платения си
годишен отпуск или дните, в които няма да
полагат труд или да извършват дейност по
прикриващото правоотношение, имат право
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на възнаграждение за тези дни до размера на
възнаграждението за полагащия им се платен
годишен отпуск в Агенцията.
(3) Когато размерът на платения годишен
отпуск, полагащ се за заеманата длъжност в
Агенцията, е по-голям от платения годишен
отпуск по ал. 1, служителят има право:
1. да ползва разликата след извеждане от
прикритие;
2. на обезщетение за неизползваната част
от отпуска при прекратяване на правоотношението с Агенцията.
Чл. 49. (1) При пенсиониране на служителите, работили на и под прикритие, документите
се издават от Агенцията за категорията труд
и за осигурителния стаж и доход за заеманата
от тях длъжност в Агенцията.
(2) Служителите на Агенцията не могат да
се ползват при пенсиониране с права, различни
от тези, които им се полагат като служители
на Агенцията, независимо от правоотношенията им за периода, през който са били на
или под прикритие.
Г л а в а

п е т а

ДИСЦИПЛИНАРНА ОТГОВОРНОСТ НА
Д ЪРЖ А ВН И Т Е С Л У Ж И Т Е Л И. РЕД ЗА
ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАРНОТО
ПРОИЗВОДСТВО, НА ЛАГАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАРНО НАК АЗАНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕТО МУ
Чл. 50. (1) Дисциплинарното производство
представлява съвкупност от действия по събиране на доказателства във връзка с извършеното дисциплинарно нарушение, както и
по налагане на дисциплинарното наказание.
(2) Дисциплинарното производство започва
по инициатива на дисциплинарно наказващия
орган. Когато дисциплинарното нарушение е
констатирано от друг служител, той незабавно
писмено уведомява дисциплинарно наказващия орган.
Чл. 51. (1) Дисциплинарните наказания
се налагат не по-късно от два месеца от откриването на нарушението и не по-късно от
пет години от извършването му.
(2) Сроковете по ал. 1 спират да текат,
докато държавният служител е в законоустановен отпуск или по отношение на него е
взета мярка за неотклонение задържане под
стража или домашен арест.
(3) Когато дисциплинарното нарушение
съставлява престъпление или административно нарушение, сроковете по ал. 1 започват
да текат от влизането в сила на съдебния акт
или на наказателното постановление.
Чл. 52. Дисциплинарното нарушение се
счита за открито, когато са налице достатъчно данни относно извършеното нарушение и
самоличността на нарушителя, включително:
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1. п ри извършена фи на нс ова ревизи я
(одит) – от датата на получаване на акта за
извършената ревизия (одит) от дисциплинарно
наказващия орган;
2. при извършена проверка от инспектора – от датата на утвърждаване на протокола
от проверката от дисциплинарно наказващия
орган;
3. при извършена служебна проверка – от
датата на утвърждаване на протокола за служебната проверка от дисциплинарно наказващия орган, назначил служебната проверка.
Чл. 53. (1) Дисциплинарно производство
по анонимен сигнал не се образува.
(2) Анонимни са сигналите, при които не
са посочени имена и адрес на подателя или
посочените такива са недействителни или не
съществуват.
(3) По анонимни сигнали, съдържащи данни за извършени нарушения от служител при
изпълнение на служебните му задължения,
председателят може да разпореди извършването на проверки.
Чл. 54. Дисциплинарно наказващият орган
възлага извършване на дисциплинарна проверка в един от следните случаи:
1. ако е необходимо събиране на доказателствата от значение за случая;
2. ако са налице данни за дисциплинарно
нарушение, за което може да се наложи дисциплинарно наказание по чл. 81, ал. 1, т. 3,
4 или 5 ЗДАР.
Чл. 55. (1) Дисциплинарната проверка започва с писмена заповед на дисциплинарно
наказващия орган. В заповедта се определят
комисия, която да извърши проверката, и срок
за извършването є. За извършената проверка се
съставя протокол, който заедно с материалите
от дисциплинарната проверка се изпраща на
дисциплинарно наказващия орган.
(2) Протоколът от дисциплинарната проверка съдържа:
1. данни за нарушителя;
2. описание на нарушението (деяние, действие или бездействие, време, място, начин на
извършване);
3. вредни последици и причинна връзка с
нарушението;
4. данни за вината на нарушителя за извършване на конкретното нарушение;
5. причините и условията, довели до извършване на нарушението;
6. предложение за търсене на дисциплинарна отговорност, както и за вида на дисциплинарното наказание.
(3) Получаването от дисциплинарно наказващия орган на протокола по ал. 1 и материалите от дисциплинарната проверка се счита
за момент на откриване на нарушението.
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Чл. 56. Когато фактическите основания,
мотивирали издаването на заповедта за налагане на дисциплинарно наказание, съставляват
класифицирана информация, те се отразяват
в отделен документ, чийто регистрационен
номер се посочва в съобразителната част
на заповедта. Служителят, привлечен към
дисциплинарна отговорност, се запознава
с документа срещу подпис. Документът се
прилага заедно със заповедта към служебното
досие на наказаното лице.
Чл. 57. (1) Дисциплинарните наказания,
наложени на държавните служители, се заличават по реда на чл. 88 ЗДАР.
(2) Срокът на изтърпяване на дисциплинарното наказание се взема предвид при
израстване в кариерата, при повишаване на
професионалната квалификация и при определяне на допълнителните възнаграждения
на наказания служител.
Чл. 58. Председателят на Агенцията издава
заповед с цел установяване на единна дисциплинарна практика в Агенцията и законосъобразност по провеждане на дисциплинарните
производства и налагане на дисциплинарни
наказания.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Прави лник ът се
приема на основание § 27 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за
Държавна агенция „Разузнаване“.
2389

РЕШЕНИЕ № 218
ОТ 29 МАРТ 2016 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни материа ли – пясъци и чакъли, от
находище „Антената“ в землищата на кв.
Враждебна, кв. Бенковски и кв. Орландовци,
Столична община, област София-град, на ЕТ
„Инерт-94 – Цветелин Петров“, София
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона за
подземните богатства, чл. 95е, ал. 1 от Закона
за концесиите във връзка с чл. 71 от Закона
за подземните богатства, § 63 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните
химически вещества и техните прекурсори
(ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и мотивирано предложение на министъра на енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет – експлоатация на подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богат-
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ства (ЗПБ) – строителни материали – пясъци
и чакъли, представляващи изключителна държавна собственост, от находище „Антената“ в
землищата на кв. Враждебна, кв. Бенковски
и кв. Орландовци, Столична община, област
София-град, който се извършва със средства
на концесионера и на негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
236 347 кв. м, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 17 в Координатна
система „1970 г.“, съгласно приложението. В
тези граници концесионната площ включва:
2.1. Находище „Антената“ с площ 225 926
кв. м, индивидуализирана с координатите на
точки от № 1 до № 17 по външния контур
на запасите, съгласно схема и координатен
регистър в Координатна система „1970 г.“ – неразделна част от концесионния договор.
2.2. Допълнителни площи, необходими за
осъществяване на дейностите по концесията
извън добива.
3. Определя срок на концесията 35 години. Началният срок на концесията е датата
на влизане в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила на
последната от датите, на която са изпълнени
следните условия:
4.1. Влизане в сила на решение по оценка на въздействието върху околната среда
(ОВОС), с което се одобрява осъществяването
на инвестиционното предложение за добив и
първична преработка на подземни богатства
от находището, или на решение, с което е
преценено да не се извършва ОВОС, постановено по реда на глава шеста от Закона за
опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 31
от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).
4.2. Предоставяне на банковата гаранция
по т. 9.1.1.
5. До влизането в сила на концесионния
договор концесионерът има права на възложител на инвестиционно предложение по
смисъла на Закона за опазване на околната
среда.
6. Определя пряко за концесионер ЕТ
„Инерт-94 – Цветелин Петров“, София – титуляр на Удостоверение за търговско откритие
№ 0302 от 30 юни 2008 г., издадено от министъра на околната среда и водите.
7. Концеси ята да се осъществява при
следните условия:
7.1. Добивът на подземното богатст во
по т. 1 се осъществява след съгласуване от
министъра на енергетиката на проектите и
плановете по т. 8.2.3, изготвени въз основа на
мерките и условията на решението по т. 4.1.
Решението е приложение – неразделна част
от проекта по т. 8.2.3.1.
7.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните
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недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии
и земеделските земи, културните ценности,
националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната
инфраструктура.
7.3. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията и по реда на действащото законодателство.
7.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
7.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
7.4.2. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените технически и технологични
стандарти;
7.4.3. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
7.4.4. да спазва у казани ята, давани от
министъра на енергетиката при съгласуване
на проектите;
7.4.5. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
7.4.6. да не разкрива и да не предоставя на трети лица придобитата геоложка и
техническа документация и информация по
чл. 13 ЗПБ, свързана с обекта на концесия,
без изрично писмено съгласие от министъра
на енергетиката.
7.5. За упражняването на правата и изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
7.6. Концесионерът може да упражнява
правата, произтичащи от предоставената концесия, само върху земя от концесионната площ,
върху която е придобил съответни права и е
променил предназначението є при условията
и по реда на действащото законодателство.
7.7. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между площта на
находището и местни и/или републикански
пътища.
8. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да добива пясъци и чакъли от находището по т. 1;
8.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – пясъци и чакъли;
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8.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на
подземните богатства за срока на концесията;
8.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на
находище „А нтената“, ск ладиране, преработка, транспорт и продажба на подземните
богатства по т. 1;
8.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
8.1.6. да ползва за срока за концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
8.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти и
планове по това решение и по концесионния
договор;
8.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
8.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
8.2.1.4. не застрашава компонентите на
околната среда;
8.2.1.5. осигури управлението на минните
отпадъци от добива и първичната преработка;
8.2.2. да извършва дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
8.2.3. да изработи и съгласува с министъра
на енергетиката, а при необходимост – и с
други компетентни държавни органи, при
условия, по ред и в срокове, определени в
концесионния договор:
8.2.3.1. цялостен работен проект за добив
и за първична преработка;
8.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост от
това; за измененията и допълненията в цялостния проект да се уведоми РИОСВ – София,
за уточняване на необходимостта от провеждане на процедури по реда на нормативната
уредба по околна среда преди съгласуването
по т. 8.2.3;
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8.2.3.3. годишни работни проекти за добив
и за първична преработка;
8.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта
по т. 8.2.3.1; концесионерът представя на
министъра на енергетиката на всеки 5 години от срока на концесията актуализация
на проекта за ликвидация или консервация
на миннодобивния обект и рекултивация на
засегнатите земи;
8.2.3.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от съответния проект по т. 8.2.3.3;
8.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци;
8.2.4. да уведомява компетентните държавни органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии
и земеделските земи, културните ценности,
националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната
инфраструктура;
8.2.5. да съставя и да води геоложка и
техническа документация за дейностите по
концесията съгласно изискванията на действащото законодателство;
8.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
8.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и
действително продадени количества пясъци
и чакъли и среднопретеглената им продажна
цена за отчетния период, както и отчети за
дължимото концесионно плащане за съответното шестмесечие – до 15 дни след изтичане
на отчетния период;
8.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите и ресурсите, включващ необходимите
документи и доказателства, удостоверяващи
верността на посоченото в отчета;
8.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи;
8.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията,
на оправомощени органи и/или лица;
8.2.8. да спазва изискванията на Закона за
културното наследство;
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8.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
8.2.10. да извърши ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи за своя сметка при условия и в срокове,
определени в съгласувания проект по т. 8.2.3.4;
8.2.11. при прекратяване на концесионния договор да предаде обекта на концесия
по т. 1 при условия и по ред, определени в
концесионния договор.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
8.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
8.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 8.2.6;
8.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
8.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
8.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло
или част от банковата гаранция по т. 9.1;
8.3.5. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение
от страна на концесионера на което и да е от
основните задълженията по това решение и
по договора и/или при нарушаване на условие
за осъществяване на концесията.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
8.4.2. да осъществява контрол за спазване
условията по концесията и изпълнение на
задълженията по концесионния договор;
8.4.3. да не разкрива и да не предоставя
на трети лица документация и информация
по чл. 13 ЗПБ, свързана с обекта на концесията, без изрично писмено съгласие от
концесионера.
9. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
9.1. Безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на
всички задължения по концесионния договор,
в т.ч. концесионно плащане, извършване на
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годишна вноска от обезпечението по т. 9.2,
данък върху добавената стойност (ДДС), лихви
за забавено изпълнение на задължението за
концесионно плащане, както и неустойки при
неизпълнение на всяко непарично задължение:
9.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е 14 256 лв. и се предоставя
не по-късно от 7 дни след датата на изпълнение на условието по т. 4.1;
9.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходната
година с начислен ДДС и се предоставя
на концедента до 31 януари на съответната
година;
9.1.3. банковите гаранции по т. 9.1.1 и
9.1.2 следва да са валидни до 28 февруари на
следващата година;
9.1.4. при усвояване, изцяло или на част
от гаранциите по т. 9.1, концесионерът е длъжен да възстанови техния размер в 10-дневен
срок от уведомлението на концедента за
усвояването є.
9.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
9.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
на договорните задължения или при нарушаване на условие по концесията. Формите на
неизпълнение, условията и редът за тяхното
установяване, както и видът и размерът на
санк циите се определ ят в концесионни я
договор.
10. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се
дължи ДДС, както следва:
10.1. Парични плащания за срока на концесията, дължими на 6-месечни вноски, като
срокът на плащане е 30-о число на месеца,
следващ отчетния период.
10.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
10.3. Размерът на всяко плащане се определя конкретно за всяка 6-месечна вноска,
като 7 на сто от базата за изчисляване на
концесионното възнаграждение се умножи
по добитото количество подземно богатство
за съответния отчетен период съгласно чл. 1,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното
възнаг ра ж дение за добив на ст рои телни
и ск а л но о бл и цов ъч н и мат ериа л и – п ри-
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ложение № 4 към чл. 11 от Наредбата за
принципите и методиката за определ яне
на концесионното възнаграждение за добив
на подземни богатства по реда на Закона
за подземните богатства, приета с Постановление № 127 на Министерския съвет от
1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 46 от 2007 г.).
10.4. Размерът на концесионното плащане
за единица добито подземно богатство по
т. 10.3 не може да бъде по-нисък от стойността, получена съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква
„в“ – пясъци и чакъли, ал. 4 от Методиката
по т. 10.3 – приложение № 4 към чл. 11 от
Наредбата, Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно краткосрочната
статистика и Регламент (ЕО) № 1158/2005 г.
на Европейския парламент и на Съвета от 6
юли 2005 г. за изменение на Регламент (ЕО)
№ 1165/98 на Съвета.
10.5. Минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да
бъде по-нисък от сумата, определена на базата
на 30 на сто от предвидения средногодишен
добив за срока на концесията – 10 800 тона/
шестмесечие пясъци и чакъли, и предвидените стойности за единица добито подземно
богатство съгласно т. 10.4.
10.6. Размерът на концесионното плащане по т. 10.3 и минималният размер на
концесионното плащане по т. 10.4 и 10.5 се
променят с допълнително споразумение към
концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо реда за тяхното
определяне.
10.7. Министърът на енергетиката превежда по бюджета на Столична община част от
извършеното концесионно плащане в размер
50 на сто, определена при условията и по
реда на чл. 81, ал. 2 от Закона за концесиите,
без ДДС.
11. Концесионерът не дължи концесионно
плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за
техническа ликвидация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
при условие че не се извършва добив на
подземни богатства, при условия и по ред,
определени в концесионния договор.
12. Оправомощава министъра на енергетиката:
12.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с ЕТ „Инерт-94 – Цветелин Петров“ – София, в шестмесечен срок
от влизането в сила на решението за предоставяне на концесия.
12.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
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12.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
12.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки на
концесионната площ на находище „Антената“
Координатна система „1970 г.“
Точка
№

Координати
X (север), м

Y (изток), м

1

4607980.0

8504580.0

2

4607900.0

8504660.0

3

4607714.6

8504630.5

4

4607490.0

8504930.0

5

4607600.0

8505000.0

6

4607550.0

8505090.0

7

4607440.0

8505019.0

8

4607232.0

8504956.0

9

4607310.0

8504790.0

10

4607230.9

8504579.0

11

4607228.3

8504563.2

12

4607225.4

8504564.3

13

4607220.0

8504550.0

14

4607500.0

8504460.0

15

4607600.0

8504530.0

16

4607780.0

8504380.0

17

4607880.0

8504470.0
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РЕШЕНИЕ № 219
ОТ 29 МАРТ 2016 Г.

за изменение и допъ лнение на Решение
№ 622 на Министерския съвет от 2009 г. за
предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални
минерали – пясъци, годни за шихтоване на
меден концентрат, от находище „Манастира
Св. Тодор“, разположено в землищата на с.
Доброславци и с. Балша, район Нови Искър,
област София
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона
за подземните богатства, § 63 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
изменение на Закона за забрана на химиче-
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ското оръжие и за контрол на токсичните
химически вещества и техните прекурсори
(ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и мотивирано предложение на министъра на енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Точка 6.1 се изменя така:
„6.1. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии
и земеделските земи, културните ценности,
националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната
инфраструктура от републиканската пътна
мрежа.“
2. Точка 6.3 се изменя така:
„6.3. Добивът на подземното богатство
по т. 1 се осъществява след съгласуване от
министъра на енергетиката на проектите
и плановете по това решение, съобразени
с мерките и препоръките от решението по
т. 8.1. Концесионерът предприема необходимите процедурни действия пред компетентния
орган по околна среда в 14-дневен срок от
подписването на концесионния договор. До
влизането в сила на концесионния договор
концесионерът има права на възложител на
инвестиционно предложение по смисъла на
Закона за опазване на околната среда.“
3. Създава се т. 6.8:
„6.8. При добивните и други съпътстващи
дейности концесионерът е длъжен:
6.8.1. да не допуска наднормено натоварване със замърсители на околната среда на
обектите, подлежащи на здравна защита
съгласно § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление
№ 59 на Министерския съвет от 2003 г. (ДВ,
бр. 25 от 2003 г.);
6.8.2. да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони
около водоизточниците и съоръженията за
питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни
и хигиенни нужди, съгласно Наредба № 3
от 2000 г. за условията и реда за проучване,
проектиране, утвърждаване и експлоатация на
санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово
водоснабдяване и около водоизточниците
на минерални води, използвани за лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нужди
(ДВ, бр. 88 от 2000 г.);
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6.8.3. да спазва всички правила за радиационна защита, в случай че добивните и други
съпътстващи дейности по предоставената
концесия за добив на подземни богатства
засягат или граничат с бивш обект за добив
и преработка на уранова суровина с нисък
радиационен риск – обект „Кътина“, с. Кътина, район Нови Искър, Столична община,
област София-град.“
4. Точка 7.2.4.2 се изменя така:
„7.2.4.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това; при изменения и допълнения на цялостния проект да се уведомява Регионалната
инспекция по околната среда и водите – София, за уточняване на необходимостта от
провеждане на процедури по реда на нормативната уредба по опазване на околната
среда преди одобряването от министъра на
енергетиката;“.
5. Създава се нова т. 7.2.10:
„7.2.10. да спазва стриктно Закона за културното наследство;“.
6. Точки 7.2.10 и 7.2.11 стават съответно
т. 7.2.11 и 7.2.12.
7. Точка 8 се изменя така:
„8. Определя за начален срок на концесията
датата на влизане в сила на концесионния
договор. Концесионният договор влиза в сила
от датата, на която са изпълнени едновременно
следните условия:
8.1. влизане в сила на положително решение
по оценка на въздействието върху околната
среда (ОВОС) или на решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, по реда на
Закона за опазване на околната среда и оценка
за съвместимостта на проекта с предмета и
целите на опазване на защитените зони.
8.2. Предоставяне на банковата гаранция
по т. 9.1.1.“
8. Точка 9.1 се изменя така:
„9.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния
договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване на годишна вноска от обезпечението
по т. 9.2, данък върху добавената стойност
(ДДС), лихви за забавено изпълнение на
за д ъ л жен ие т о за кон цесион но п ла ща не,
както и неустойки при неизпълнение или
при забавено или неточно изпълнение на
всяко едно непарично задължение или при
нарушаване на условие по концесията:
9.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е в размер 4613 лв. и се
предоставя не по-късно от 7 дни след датата
на изпълнение на условието по т. 8.1;
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9.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е сума в размер 100 на сто от стойността на концесионното плащане с начислен
ДДС за предходната година и се предоставя на
концедента до 31 януари на текущата година;
9.1.3. банковите гаранции по т. 9.1.1 и
9.1.2 следва да са валидни до 28 февруари на
следващата година;
9.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранциите по т. 9.1 концесионерът е длъжен
да възстанови техния размер в 10-дневен срок
от уведомлението на концедента за усвояването им.“
9. Точка 10 се изменя така:
„10. Определя годишно парично концесионно плащане за единица добито подземно
богатство за съответния период, върху което
се дължи и ДДС, както следва:
10.1. Парични концесионни плащания за
срока на концесията, дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
10.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
10.3. Размерът на всяко плащане се определя за единица добито подземно богатство
за съответния период като четири на сто от
базата за изчисляване на концесионното плащане, която е среднопретеглената продажна
цена за съответния период и се определя на
основата на данни, предоставени от концесионера, но не по-ниска от пазарната цена,
определена на база неконтролирани сделки
между несвързани лица, а при износ – не
по-ниско от минималната цена за съответния продукт по данни от Минералс Прайз
Уотч, съгласно чл. 2, т. 1 и 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на
концесионното възнаграждение за метални
полезни изкопаеми, за неметални полезни
изкопаеми – индустриални минерали, и за
скъпоценни и полускъпоценни камъни – приложение № 3 към чл. 10 от Наредбата за
принципите и методиката за определ яне
на концесионното възнаграждение за добив
на подземни богатства по реда на Закона
за подземните богатства, приета с Постановление № 127 на Министерския съвет от
1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 46 от 2007 г.).
10.4. Размерът на концесионното плащане
за единица добито подземно богатство по
т. 10.3 не може да бъде по-нисък от стойността, получена съгласно чл. 2, т. 3, буква
„о“ – други индустриални суровини, и т. 4 от
Методиката – приложение № 3 към чл. 10 от
наредбата, и Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно краткосрочната
статистика и Регламент (ЕО) № 1158/2005 г.

ВЕСТНИК

БРОЙ 27

на Европейския парламент и на Съвета от 6
юли 2005 г. за изменение на Регламент (ЕО)
№ 1165/98 на Съвета.
10.5. Минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период
(шестмесечие) от срока на концесията не
може да е по-нисък от сумата, определена на
база 30 на сто от предвидения средногодишен
добив за срока на концесията – 3150 тона/
шестмесечие добити пясъци, и предвидените стойности за единица добито подземно
богатство по т. 10.4.
10.6. Размерът на концесионното плащане по т. 10.3 и минималният размер на
концесионното плащане по т. 10.4 и 10.5 се
променят с допълнително споразумение към
концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо реда за тяхното
определяне.“
10. Точка 13 се изменя така:
„13. Министърът на енергетиката внася
по бюджета на Столичната община част от
извършеното концесионно плащане в размер
50 на сто при условията и по реда на чл. 81,
ал. 2 от Закона за концесиите без ДДС.“
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2412

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА № 8121з-244
от 22 март 2016 г.

за приемане на курсанти, студенти и докторанти в Академията на Министерството на вът
решните работи за учебната 2016/2017 година
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията
и редът за кандидатстване, специализиран
подбор, класиране, записване и зачисляване
на курсанти, студенти и докторанти в Академията на Министерството на вътрешните
работи (АМВР) за учебната 2016/2017 година.
Чл. 2. (1) Приемането на курсанти и студенти в АМВР за учебната 2016/2017 година
се извършва по специалности, образователно-квалификационни степени (ОКС), форми
и срок на обучение съгласно таблица № 1.
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Таблица № 1

№

Образователноквалификационна
степен

Специалност

Форма на
обучение

Срок на
обучение в
години

Статут

редовна

4

курсант

задочна

5

студент

1.

Противодействие на престъпността и опазване на бакалавър
обществения ред
магистър

задочна

1,5

студент

2.

Гранична полиция

бакалавър

редовна

4

курсант

3.

Защита на националната сигурност

магистър

задочна

1,5

студент

4.

Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред

магистър

задочна

1,5

студент

5.

Психологично подпомагане на оперативно-издирвателната дейност

магистър

задочна

1,5

студент

6.

Публична администрация

бакалавър

задочна

4

студент

задочна

1,5

студент

редовна

4

курсант

магистър
бакалавър

7.

Пожарна и аварийна безопасност
магистър

задочна
задочна

5

студент

1,5

студент

2,5

студент

(2) Срокът на обучение, посочен в таблица № 1 за специалността „Пожарна и аварийна
безопасност“, за придобиване на ОКС „магистър“ в задочна форма на обучение е 1,5 години
за кандидати, които притежават ОКС не по-ниска от „бакалавър“ по същата специалност или
по специалността „Кризисен мениджмънт“, а е 2,5 години при други специалности от техническите науки.
(3) Приемането на докторанти в АМВР в задочна форма на обучение се извършва по докторски програми съгласно таблица № 2 и предварително определени теми в приложение № 1.
Таблица № 2
№

Докторски програми

Форма на
обучение

1.

Техника на безопасността на труда и противопожарната техника

задочна

2.

Защита на населението и народното стопанство в критични ситуации

задочна

3.

Организация и управление извън сферата на материалното производство (национална
сигурност)

задочна

4.

Наказателно право

задочна

5.

Наказателен процес

задочна

6.

Криминалистика

задочна

7.

Криминология

задочна

8.

Административно право и административен процес

задочна

9.

Психология на дейността

задочна

Чл. 3. (1) Броят на местата за прием на курсанти, студенти и докторанти за учебната
2016/2017 година в АМВР по специалности, степени и форми на обучение се определя със
заповед на министъра на вътрешните работи.
(2) В заповедта по ал. 1 се определят квоти за:
1. нуждите на:
а) Министерството на вътрешните работи (МВР), включително за деца на загинали служители на МВР по § 6;
б) главните дирекции „Охрана“ и „Изпълнение на наказанията“ към министъра на правосъдието и други ведомства въз основа на сключен договор по чл. 47, ал. 4 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР);
2. обучение на студенти срещу заплащане по Закона за висшето образование (ЗВО).
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(3) Заповедта по ал. 1 определя таксите за
кандидатстване и обучение и се основава на
ежегодното решение на Министерския съвет
за приемане на студенти и докторанти съгласно чл. 9, ал. 3, т. 6 и 7 ЗВО и на решение на
академичния съвет за обучение на студенти
срещу заплащане по ЗВО.
Ч л. 4. (1) Приема не т о на к у рса н т и в
АМВР за придобиване на ОКС „бакалавър“
в редовна форма на обучение се извършва
чрез класиране с балообразуващи оценки от
дипломата за средно образование, от проверката за физическата годност и след успешно
преминаване на целия специализиран подбор,
а за специалността „Пожарна и аварийна
безопасност“ – и след полагане на писмен
конкурсен изпит – тест.
(2) Приемането на студенти, субсидирани
от държавата, в АМВР за придобиване на ОКС
„бакалавър“ в задочна форма на обучение се
извършва чрез класиране с балообразуващи
оценки от дипломата за средно образование,
а за специалността „Пожарна и аварийна
безопасност“ – и след полагане на писмен
конкурсен изпит – тест.
(3) Приемането за обучение в АМВР за придобиване на ОКС „магистър“, задочна форма
на обучение, се извършва чрез класиране с
балообразуващи оценки от диплома за завършена образователно-квалификационна степен
на висшето образование и след полагане на
конкурсен изпит – тест.
(4) Тестовете се провеждат присъствено, на
хартиен или електронен носител и се оценяват
по шестобалната система.
(5) Допуска се едновременно кандидатстване за различни специалности, форми на
обучение и квоти, ако кандидатът отговаря на
съответните условия за всяка една поотделно
и има платена такса за кандидатстване за
всяка специалност.
Чл. 5. (1) Таксите за кандидатстване и
обучение в АМВР се заплащат по банков път
по сметката на Академията на МВР.
(2) Във вносната бележка за „задължено
лице“ се изписват собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на кандидата.
(3) За „основание за плащане“ се изписва „такса за кандидатстване“ или „такса за
обучение“.
Чл. 6. (1) Организацията по приема на
курсанти и студенти в АМВР се извършва от:
1. главна комисия по приема;
2. комисии по:
а) извършване на специализирано медицинско освидетелстване;
б) проверка на физическата годност;
в) психологично изследване;
г) приемане, проверка и обработка на документи и класиране на кандидати за курсанти
и студенти;
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д) определяне на квестори на конкурсните
изпити;
е) подготовка и проверка на тестовете;
ж) записване на курсанти и студенти.
(2) Комисиите по ал. 1 се сформират със
заповед, както следва:
1. по т. 2, букви „а“ до „в“ – на заместникминистър на вътрешните работи по предложения на директорите на Медицинския
институт и Института по психология на МВР,
ректора на АМВР, съгласувани с директора на
дирекция „Човешки ресурси“ – МВР, в срок
до 28 март 2016 г.;
2. по т. 1 и т. 2, букви „г“ до „ж“ – на
ректора на АМВР в срок до 28 март 2016 г.
(3) При вземане на решения комисиите
работят с кворум от 2/3 и обикновено мнозинство.
(4) Комисиите по ал. 1, т. 2, букви „а“ до
„в“ извършват дейностите си съгласно чл. 16.
Чл. 7. Главната комисия по приема:
1. координира провеждането на специализирания подбор;
2. упражнява цялостен контрол по организацията и провеждането на дейностите по
приема;
3. организира публикуването на информация за приема на електронната страница на
АМВР в интернет (www.academy.mvr.bg);
4. провежда инструктаж на останалите
комисии преди началото на работата им;
5. разглежда заявления и жалби на кандидати;
6. предоставя срещу подпис на кандидата
писмената му работа при заявление за запоз
наване и идентификация;
7. изготвя протоколи с резултатите от
проведените изпити, организира официалното
им обявяване и класиране на кандидатите по
специалности;
8. организира съхраняването на изпитните
работи и протоколи на кандидатите в отдел
„Учебна и информационна дейност“ на АМВР;
9. контролира записването на класиралите
се кандидати.
Чл. 8. Комисията за приемане, проверка
и обработка на документи и класиране на
кандидати за курсанти и студенти:
1. формира първоначалната база данни на
кандидатите;
2. подготвя списъци и протоколи, необходими за работата на другите комисии;
3. създава индивидуална папка на всеки
кандидат и проверява дали подадените документи отговарят на изискванията;
4. получава и обработва данните от специализирания подбор на кандидатите;
5. при констатирани непълноти и пропуски
в документите информира главната комисия;
6. изготвя класиранията по специалности,
като ги представя на главната комисия и
комисията по чл. 11.
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Чл. 9. (1) Комисията за определяне на
квестори за конкурсните изпити:
1. изготвя проект на заповед на ректора
за определяне на квестори по зали за всеки
изпит;
2. провежда инструктаж на квесторите;
3. организира присъствието на квесторите
по време на изпитите;
4. следи за правилното провеждане на
изпитите.
(2) Квесторите:
1. отговарят за реда в залите и създават
нормални условия за работа на кандидатите;
2. раздават изпитните комплекти и запознават кандидатите с указанията за провеждане
на изпитите;
3. отбелязват началото и края на изпита;
4. докладват на председателя на комисията за констатирани нарушения на реда при
провеждане на изпитите, като ги отразяват
в протокола;
5. след завършване на изпита представят
изпитните работи на комисията за подготовка
и проверка на тестовете.
Чл. 10. Комисията за подготовка и проверка на тестовете:
1. изготвя програми с теми за подготовка
на кандидатите за явяване на изпит по съответната специалност;
2. разработва варианти на тестове за всяка
специалност;
3. отговаря за осигуряване анонимността
на писмените работи;
4. отбелязва с еднакъв код изпитните работи
и малките пликове от тестовите комплекти
и ги съхранява;
5. проверява, оценява и нанася оценките на
хартиените листове с фиксираните отговори;
6. разпечатва малките пликове, като установява лицето, което е положило теста, обвързва
личността на кандидата с писмената работа
и нанася резултатите в протоколи;
7. представя протоколите за обработване
на резултатите и изготвяне на класиране на
председателя на главната комисия;
8. при електронен тест два часа преди
нача ло т о на изп и та п реда ва вариа н т и т е
на тестовете на длъжностно лице от отдел
„Учебна и информационна дейност“, определено от председателя на главната комисия,
за зареждане на системата в присъствието на
представител на комисията.
Чл. 11. Комисията за записване на курсанти и студенти:
1. предоставя необходимите документи на
кандидатите за подпис;
2. приема документите за записване;
3. информира главната комисия и комисията
по чл. 8 за броя на записалите се в определените срокове с оглед последващи класирания.
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Чл. 12. (1) Приемането на докторанти в
АМВР се извършва по реда на Закона за
развитие на академичния състав в Република
България, правилника за неговото прилагане
и правилниците на академията.
(2) Приемането на докторанти в задочна
форма в АМВР се извършва след конкурс,
включващ изпит по специалността и по чужд
език.
Чл. 13. (1) Академията на МВР предоставя
информация за приема за учебната 2016/2017
година, като публикува справочник и резултатите от специализирания подбор, тестовете
и класиранията на електронната си страница
в интернет (www.academy.mvr.bg) и по друг
подходящ начин.
(2) Директорът на дирекция „Пресцентър
и връзки с обществеността“ – МВР, съдейства
за популяризирането на приема в АМВР.
Чл. 14. (1) Кандидатите, подлежащи на
специализиран подбор, подават документи в
срок до 3 юни 2016 г. включително, като дипломите на завършилите средно образование
през 2016 г. следва да се представят в АМВР
до 8 юли 2016 г. включително.
(2) Кандидатите, неподлежащи на специализиран подбор, подават документи в срок
до 24 юни 2016 г. включително.
(3) Документи, подадени след определените
срокове, не се приемат, а се връщат.
(4) Служителите от съответните структури,
в които са подадени документите от кандидатите, са длъжни в срок три работни дни
след изтичането на сроковете по ал. 1 и 2 да
ги изпратят в АМВР.
Чл. 15. Статут на курсант, студент и докторант в АМВР се придобива след записване
и зачисляване със заповед на ректора.
Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА К АНДИДАТСТВАНЕ
Раздел I
Кандидати за придобиване на ОКС
„бакалавър“
Чл. 16. (1) Кандидатите за курсанти подлежат на специализиран подбор.
(2) Специализираният подбор по ал. 1 се
извършва по методики и нормативи, съобразени с тези за постъпване на държавна служба
в МВР, и важи за годината на кандидатстване.
Нормативите за физическа годност са посочени
в приложение № 3.
(3) В периода от влизане в сила на наредбата
до 10 юни 2016 г. кандидатите се явяват по
график пред експертна лекарска комисия по
чл. 6, ал. 1, т. 2, буква „а“ за специализирано
медицинско освидетелстване от Централната
експертна лекарска комисия в Медицинския
институт – МВР, утвърден от неговия дирек-

С Т Р.

36

ДЪРЖАВЕН

тор, а експертните заключения за годност се
изпращат по служебен път в АМВР на комисията по чл. 7.
(4) Проверката на физическата годност се
провежда по график, утвърден от ректора на
АМВР, в периода 13 юни – 1 юли 2016 г., с
резервни дати 4 юли – 8 юли 2016 г. До изследването се допускат кандидати, преминали
специализирано медицинско освидетелстване.
(5) Психологичното изследване се провежда по график, утвърден от директора на
Института по психология на МВР, в перио
да 14 юни – 4 юли 2016 г., с резервни дати
5 юли – 8 юли 2016 г.
(6) При явяването си на специализиран
подбор кандидатите представят пред съответната комисия:
1. документ за самоличност;
2. писмо-направление за явяване пред
експертна лекарска комисия;
3. удостоверение, издадено от център за
психично здраве (психо-неврологичен диспансер) по местоживеене, че лицето не страда
от психично заболяване и не се води на диспансерен отчет;
4. мед и ц и нско сви де т елс т во по образец – приложение № 2, попълнено в част
„Анамнеза“ и заверено от личния лекар;
5. документ за платена такса за медицински
изследвания, провеждани от Медицинския
институт на МВР (заплащат се по банков път
по сметката на Медицинския институт – МВР);
6. документ от здравно заведение или
личен лекар, издаден в срок не по-рано от
3 дни преди датата на явяване на изпита,
удостоверяващ, че лицето няма медицински
противопоказания за участие в дейности с
физическо натоварване.
(7) По изключение при уважителни причини
явяване на специализиран подбор се допуска
на друга дата в периода 13 юни – 1 юли 2016 г.
след решение на главната комисия.
(8) В случаите по ал. 7 главната комисия
се сезира със заявление от кандидата, което
се подава най-късно до края на работното
време в деня на провеждане на изследването
по ал. 4 и 5.
(9) Измерените резултати и направените
заключения от комисиите по специализиран
подбор са окончателни и в тях не могат да се
извършват поправки освен за отстраняване
на явни фактически грешки.
Чл. 17. Кандидатите за курсанти се обучават само в редовна форма и могат да бъдат
лица, които отговарят на следните условия:
1. да притежават само българско гражданство;
2. да имат завършено средно образование,
даващо им право да продължат обучението
си във висши училища;
3. да са навършили или да навършват 18
години и да не са по-възрастни от 35 години
към 31 декември 2016 г.;
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4. да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер, независимо от
реабилитацията;
5. да не са привлечени като обвиняеми или
не са подсъдими за умишлено престъпление
от общ характер;
6. да не страдат от психично заболяване и
да не се водят на диспансерен отчет;
7. да не се обучават и нямат придобита
същата или по-ниска ОКС по специалност на
висшето образование, субсидирано от държавата, което се удостоверява с декларация (приложение № 4) към момента на записването;
8. да отговарят на минималните изисквания
за физическа годност, определени съгласно
методика за проверка на физическата годност
на кандидатите за курсанти в АМВР – приложение № 3;
9. да са преминали успешно специализирано
медицинско освидетелстване съгласно Наредба № 8121з-345 от 25.07.2014 г. за определяне
на медицинските изисквания за работа в
Министерството на вътрешните работи (ДВ,
бр. 66 от 2014 г.);
10. да са психологично пригодни за обучение в АМВР;
11. да са получили оценка най-малко среден
(3,00) по шестобалната система от теста по
математика за кандидатстващите по специалността „Пожарна и аварийна безопасност“.
Чл. 18. (1) Кандидатите за курсанти подават
следните документи:
1. заявление до ректора на АМВР, в което
посочват по ред на желанията специалностите
и формите на обучение, за които кандидатстват, съгласно приложение № 5;
2. диплома или нотариално/официално
заверено копие от нея за завършено средно
образование, а завършващите през годината
на кандидатстване – служебна бележка, удостоверяваща това обстоятелство; за диплома,
издадена за завършено средно образование в
чуждестранно училище – легализиран неин
превод, и удостоверение за признато средно
образование, издадено от регионален инспекторат по образованието при МОН;
3. декларация за гражданство съгласно
приложение № 7;
4. автобиография;
5. свидетелство за съдимост за работа в
МВР;
6. дек лараци я за липса на образувано
наказателно производство съгласно приложение № 6;
7. удостоверение, издадено от център за
психично здраве (психо-неврологичен диспансер) по местоживеене, че лицето не страда
от психично заболяване и не се води на диспансерен отчет;
8. мед и ц и нско сви де т елс т во по образец – приложение № 2, попълнено в част
„Анамнеза“ и заверено от личния лекар;
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9. декларация за съгласие за обработка на
лични данни съгласно приложение № 8;
10. документ за платена такса за кандидатстване.
(2) Документите по ал. 1 се подават от
кандидатите за курсанти, както следва:
1. които не са служители на МВР:
а) в областните дирекции на МВР и районните управления при Столична дирекция на
вътрешните работи (СДВР) по местоживеене
за специалностите „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“
и/или „Пожарна и аварийна безопасност“;
б) в регионалните дирекции „Гранична
полиция“ (РДГП) за специалността „Гранична
полиция“;
2. служители на МВР – чрез ръководителите на структурите по чл. 37 ЗМВР;
3. служители на главните дирекции „Охрана“ и „Изпълнение на наказанията“ към
министъра на правосъдието и други ведомства,
сключили договор по чл. 47, ал. 4 ЗМВР – чрез
работодателя си/органа по назначаване.
(3) Кандидатите за курсанти, кандидатстващи едновременно по специалностите „Противодействие на престъпността и опазване
на обществения ред“ и „Гранична полиция“,
подават два комплекта документи за всяка
специалност поотделно, като описват и в двата
комплекта еднаква поредност на желанията
и квотите, за които кандидатстват. При несъответствие в подредбата на желанията в
двете заявления класирането се извършва
по реда на желанията и квотите, посочени в
заявлението, подадено в областната дирекция
на МВР или районното управление при СДВР
по местоживеене. Служителят по човешките
ресурси в тези дирекции издава писмото-направление към експертна лекарска комисия.
(4) При подаване на комплекта с документи
служителите от звената „Човешки ресурси“
проверяват редовността и регистрират документите в „Информационна система за
управление на учебната дейност“ на АМВР.
(5) Сл у ж ителите от звената „Човешк и
ресурси“ издават писмо-направление за явяване пред експертна лекарска комисия по
чл. 6, ал. 1, т. 2, буква „а“ и специализирано
медицинско освидетелстване от Централната
експертна лекарска комисия в Медицинския
институт – МВР. Към писмото-направление
се прилагат удостоверение от център за психично здраве (психо-неврологичен диспансер)
по местоживеене и медицинско свидетелство
по образец (приложение № 2).
(6) Предварително датата за явяване на
кандидата се съгласува с Медицинския институт – МВР, и се изписва в писмото-направление за специализирано медицинско
освидетелстване.
(7) Служителите на звената „Човешки ресурси“ в структурите по ал. 2, т. 1 извършват
проучване за съответствие с изискванията за
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постъпване на държавна служба в МВР на
кандидатите за курсанти за ОКС „бакалавър“
в редовна форма на обучение и предоставят
информацията на комисията по чл. 7 в АМВР.
(8) При липса на съответствие с изискванията по ал. 7 служителите на звената „Човешки ресурси“ в структурите по ал. 2, т. 1 не
изпращат документите на кандидата в АМВР,
а му ги връщат и отбелязват обстоятелството
в информационната система за управление на
учебната дейност на АМВР.
Чл. 19. (1) Кандидатите за ст уденти в
задочна форма на обучение, субсидирано от
държавата, могат да бъдат лица, които отговарят на следните условия:
1. държавни служители от МВР не по-възрастни от 50 години към 31 декември 2016 г.;
2. лица, работещи по трудово правоотношение в МВР;
3. служители на главните дирекции „Охрана“ и „Изпълнение на наказанията“ към
министъра на правосъдието и служители
на други ведомства въз основа на сключен
договор по чл. 47, ал. 4 ЗМВР.
(2) Кандидатите по ал. 1 следва да са
завършили средно образование, даващо им
право да продължат обучението си във висши
училища.
(3) Кандидатите по ал. 1, т. 1 и 2 да имат
най-малко две години трудов/служебен стаж
в системата на МВР към крайния срок за
подаване на документи за кандидатстване.
(4) Кандидатите по ал. 1 да не се обучават
и да нямат придобита същата или по-ниска
ОКС по специалност на висшето образование,
субсидирано от държавата, което се удостоверява с декларация (приложение № 4) към
момента на записването.
Чл. 20. Кандидатите за студенти в задочна форма на обучение, субсидирано от
държавата, подават до ректора на АМВР
ч рез р ъковод и т ел и т е на с т ру к т у ри т е по
чл. 37 ЗМВР или съответните ръководители
следните документи:
1. заявление, в което посочват по ред на
желанията специалностите и формите на
обучение, за които кандидатстват (приложение № 9);
2. диплома или нотариално/официално
заверено копие от съответното училище за
завършено средно образование; за диплома,
издадена за завършено средно образование в
чуждестранно училище – легализиран неин
превод, и удостоверение за признато средно
образование, издадено от регионален инспекторат по образованието при МОН;
3. справка за т рудов/слу жебен ста ж в
системата на МВР, издадена от съответните
звена „Човешки ресурси“;
4. документ за платена такса за кандидатстване.
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Раздел II
Кандидати за придобиване на ОКС „магистър“
Чл. 21. (1) Кандидатите за студенти за обучение, субсидирано от държавата, се обучават
само в задочна форма и трябва да бъдат:
1. държавни служители от МВР не по-възрастни от 55 години към 31 декември 2016 г.;
2. лица, работещи по трудово правоотношение в МВР;
3. служители на главните дирекции „Охрана“ и „Изпълнение на наказанията“ към
министъра на правосъдието и служители
на други ведомства въз основа на сключен
договор съгласно ЗМВР.
(2) Кандидатите за студенти в задочна форма
на обучение, субсидирано от държавата, по
специалността „Пожарна и аварийна безопасност“ трябва да притежават ОКС не по-ниска
от „бакалавър“ по същата специалност или
по специалността „Кризисен мениджмънт“
на висшето образование при срок на обучение 1,5 години или по друга специалност от
техническите науки при срок на обучение
2,5 години.
(3) Кандидатите за студенти в задочна форма
на обучение, субсидирано от държавата, по
специалностите „Публична администрация“,
„Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“, „Стратегическо
ръководство и управление на сигурността и
обществения ред“, „Защита на националната
сигурност“ и „Психологично подпомагане на
оперативно-издирвателната дейност“ трябва да
притежават ОКС не по-ниска от „бакалавър“
по същата специалност или по друга специалност на висшето образование.
(4) Кандидатите по предходните алинеи
трябва да отговарят на следните условия:
1. да имат успех не по-малък от добър
(3,50), образуван като средноаритметична
оценка от средния успех от курса на обучението за придобиване на висше образование
и средния успех от държавния(те) изпит(и) и/
или дипломната работа;
2. да не се обучават и да не са придобили
ОКС „магистър“ по специалност на висшето
образование, субсидирано от държавата, което
се удостоверява с декларация (приложение
№ 10) към момента на записването.
(5) Дипломите, издадени от чуждестранни
висши училища, подлежат на признаване при
условията и по реда, уредени в Наредбата
за държавните изисквания за признаване на
придобито висше образование и завършени
периоди на обучение в чуждестранни висши
училища, приета с ПМС № 168 от 2000 г. (ДВ,
бр. 69 от 2000 г.), и Правилника за организация
на учебната дейност в АМВР.
Чл. 22. Кандидатите за студенти в задочна
форма на обучение, субсидирано от държавата,
подават следните документи до ректора на
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АМВР чрез ръководителите на структурите по
чл. 37 ЗМВР или съответните ръководители
на ведомства:
1. заявление, в което посочват по ред на
желанията специалностите, за които кандидатстват, съгласно приложение № 11;
2. диплома или нотариално/официално
заверено копие от нея за придобита ОКС;
3. удостоверение, че са на служба в МВР – за
кандидатите, служители от МВР;
4. документ за платена такса за кандидатстване.
Чл. 23. Служителите на МВР, кандидатстващи за студенти в задочна форма на обучение, субсидирано от държавата, и/или за
студенти, обучаващи се срещу заплащане по
реда на чл. 21, ал. 3 ЗВО, подават комплекта
документи по реда на чл. 22.
Чл. 24. (1) Кандидати за студенти в задочна форма на обучение срещу заплащане
по реда на чл. 21, ал. 3 ЗВО могат да бъдат
лица, които:
1. не са осъждани за умишлени престъп
ления от общ характер;
2. нямат заболявания, противопоказни за
обучение в желаните от тях специалности;
3. имат успех не по-малък от добър (3,50),
образуван като средноаритметична оценка
от средния успех от курса на обучението за
придобиване на висше образование и средния успех от държавния(те) изпит(и) и/или
дипломната работа.
(2) Кандидатите за студенти за обучение
срещу заплащане по реда на чл. 21, ал. 3 ЗВО
по специалностите „Публична администрация“, „Противодействие на престъпността и
опазване на обществения ред“, „Стратегическо
ръководство и управление на сигурността и
обществения ред“, „Защита на националната
сигурност“ и „Психологично подпомагане на
оперативно-издирвателната дейност“ трябва да
притежават ОКС не по-ниска от „бакалавър“
по същата специалност или по друга специалност на висшето образование.
Чл. 25. Кандидатите за студенти за обучение срещу заплащане по реда на чл. 21, ал. 3
ЗВО подават до ректора на АМВР следните
документи:
1. заявление, в което посочват по ред на
желанията специалностите, за които кандидатстват, съгласно приложение № 11;
2. диплома или нотариално/официално
заверено копие от нея за придобита ОКС;
3. удостоверение от център за психично
здраве (психо-неврологичен диспансер) по
местоживеене;
4. медицинско свидетелство, а кандидатстуденти с увреждания прилагат документ от
ТЕЛК – оригинал и копие, като оригиналът
се връща след заверка на копието;
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5. декларация за съгласие за обработка на
лични данни съгласно приложение № 8;
6. свидетелство за съдимост;
7. документ за платена такса за кандидатстване.
Раздел III
Кандидати за докторанти
Чл. 26. (1) Докторантите се обучават само
в задочна и самостоятелна форма и могат да
бъдат лица, които притежават ОКС „магистър“.
(2) Кандидатите за докторанти подават
следните документи:
1. заявление до ректора на АМВР, в което
посочват докторската програма, за която
кандидатстват;
2. автобиография;
3. диплома за придобита ОКС „магистър“
с приложението или нотариално заверено
копие от нея;
4. удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област (при
наличност);
5. документ за платена такса за кандидатстване.
(3) За обучение в задочна форма на обучение могат да кандидатстват само служители
на МВР.
(4) Кандидатите за докторанти в задочна
форма на обучение подават документи в срок
два месеца след обявяването на конкурса в
„Държавен вестник“.
(5) Кандидатите за докторанти в самостоятелна форма посочват в заявлението научната
област, темата на дисертационния труд и
прилагат проект на дисертационния труд, разработен в основната му част, и библиография.
Г л а в а

т р е т а

КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ
Раздел I
Класиране и записване за придобиване на
ОКС „бакалавър“
Чл. 27. (1) Кандидатите за курсанти за
придобиване на ОКС „бакалавър“ по специалностите „Противодействие на престъпността
и опазване на обществения ред“ и „Гранична
полиция“ се допускат до класиране в АМВР
след успешно преминаване на специализирания подбор.
(2) Кандидатите за курсанти за придобиване на ОКС „бакалавър“ по специалността
„Пожарна и аварийна безопасност“ се допускат до класиране в АМВР след успешно
преминаване на специализирания подбор и
полагане на писмен конкурсен изпит – тест по
математика, с оценка не по-ниска от среден
(3,00) по шестобалната система.
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(3) Кандидатите за студенти за придобиване на ОКС „бакалавър“ по специалността
„Пожарна и аварийна безопасност“ се допускат до класиране в АМВР след полагане на
писмен конкурсен изпит – тест по математика, с оценка не по-ниска от среден (3,00) по
шестобалната система.
(4) Конкурсният изпит по специалността
„Пожарна и аварийна безопасност“ с кандидатите за курсанти и студенти за придобиване
на ОКС „бакалавър“ се провежда в сградата на
ректората на АМВР в 8,30 ч. на 11 юли 2016 г.
(5) Писменият конкурсен изпит – тест по
математика, се провежда по програми, съдържащи теми, определени от съответната
комисия.
(6) Темите по ал. 5 се определят в съответствие с действащите през учебната 2015/2016
година учебни планове и учебни програми
на средните училища в Република България.
(7) Програмите по ал. 5 се публикуват в
справочника на електронната страница на
АМВР в интернет (www.academy.mvr.bg).
(8) В деня на провеждане на писмения
конкурсен изпит – тест по математика, в присъствието на кандидатите лотарийно се изтегля
вариант на тест по съответната програма.
(9) Продължителността на писмения конкурсен изпит – тест по математика, е 2 астрономически часа считано от часа на обявяването
на теста в съответната зала.
(10) Кандидатите, явили се след обявяването
на теста, не се допускат до изп ита.
(11) При доказано преписване или опит
за преписване, подсказване, както и при нарушаване анонимността на изпита, същият
се анулира, като причината се посочва в
изпитния протокол.
(12) Писмената работа на кандидатите се
проверява и оценява от комисия при спазване
на анонимността.
(13) Обявените оценки от писмените работи са окончателни и важат само за учебната
2016/2017 година.
(14) В тридневен срок след обявяване на
резултатите кандидатите могат да подадат
заявление за проверка за допусната техническа грешка.
Чл. 28. (1) Балът за класиране на кандидатите за курсанти се образува, както следва:
1. за специалностите „Противодействие на
престъпността и опазване на обществения ред“
и „Гранична полиция“ като сума от:
а) удвоената оценка от задължителния
държавен зрелостен изпит по български език
и литература;
б) средния успех от държавните зрелостни
изпити;
в) средния успех от дипломата;

С Т Р.

40

ДЪРЖАВЕН

г) оценката по предмета, включващ изучаването на история на България като задължителна подготовка, от дипломата, и
д) резултата от проверката за физическа
годност, изчислен, като получените точки се
умножат по коефициент 0,1;
2. при кандидати за специалностите по т. 1,
в дипломите на които няма задължителни
държавни зрелостни изпити, като сума от:
а) удвоения среден успех от дипломата;
б) удвоената оценка по български език и
литература;
в) оценката по предмета, включващ изучаването на история на България като задължителна подготовка, от дипломата, и
г) резултата от проверката за физическа
годност, изчислен, като получените точки се
умножат по коефициент 0,1;
3. за специалността „Пожарна и аварийна
безопасност“ като сума от:
а) удвоената оценка от конкурсния изпит – тест по математика;
б) оценките по предметите, включващи
изучаването на математика, физика и химия
като задължителна подготовка, от дипломата
или от държавен зрелостен изпит, и
в) резултата от проверката за физическа
годност, изчислен, като получените точки се
умножат по коефициент 0,1.
(2) Балът за класиране на кандидатите за
студенти се образува, както следва:
1. за специалностите „Публична администрация“ и „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ като
сума от:
а) удвоената оценка от задължителния
държавен зрелостен изпит по български език
и литература;
б) средния успех от държавните зрелостни
изпити;
в) средния успех от дипломата, и
г) оценката по предмета, включващ изучаването на история на България като задължителна подготовка, от дипломата;
2. при кандидати за специалностите по т. 1,
в дипломите на които няма задължителни
държавни зрелостни изпити, като сума от:
а) удвоения среден успех от дипломата;
б) удвоената оценка по български език и
литература, и
в) оценката по предмета, включващ изучаването на история на България като задължителна подготовка, от дипломата;
3. за специалността „Пожарна и аварийна
безопасност“ като сума от:
а) удвоената оценка от конкурсния изпит – тест по математика;
б) оценките по предметите, включващи
изучаването на математика, физика и химия
като задължителна подготовка, от дипломата
или от държавен зрелостен изпит.
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(3) При образуването на бала по ал. 1 и
2, когато в дипломата за средно образование
са вписани две оценки по балообразуващия
у чебен предмет, като едната от тях е от
държавния зрелостен изпит, а другата – от
курса на обучение, за балообразуваща оценка
се счита оценката от държавния зрелостен
изпит. Не участват оценки от профилирана,
задължителна професионална, задължително
избираема и свободно избираема подготовка.
(4) Класирането на кандидатите за курсанти се извършва по специалности в низходящ
ред на състезателния бал, поотделно за мъже
и жени.
(5) Класирането на кандидатите за студенти
се извършва по специалности в низходящ ред
на състезателния бал.
(6) Класирането на позиция, позволяваща
записване съгласно реда на желанията на
кандидата, води до отпадане от класации за
други специалности.
(7) Кандидатите за специалността „Гранична полиция“ се конкурират помежду си
в рамките на РДГП, чрез която са подали
документи.
Чл. 29. (1) Резултатите от първото класиране се публикуват до края на работния ден
на 15 юли 2016 г.
(2) Записването след първо класиране се
извършва на 19 и 20 юли 2016 г.
Чл. 30. (1) Резултатите от второто класиране се публикуват до края на работния ден
на 22 юли 2016 г.
(2) Записването след второ класиране се
извършва на 27 юли 2016 г.
Чл. 31. (1) При записването кандидатите
за курсанти подписват:
1. договор, че след завършване на обучението ще служат в МВР не по-малко от десет
години съгласно чл. 172 ЗМВР;
2. декларация, че не членуват в политическа партия.
(2) Кандидатите за курсанти по специалността „Гранична полиция“ при записване
подписват договор за десет години служба в
МВР, от които първите пет в Главна дирекция
„Гранична полиция“ – МВР.
(3) Кандидатите за курсанти, които са
студенти или курсанти в редовна форма на
обучение, субсидирано от държавата, в други
висши училища, представят удостоверителен
документ, че са прекратили обучението си в
другото висше училище.
(4) Кандидатите, служители на МВР, за
придобиване на ОКС „бакалавър“ в редовна
форма на обучение прекратяват служебните
или трудовите си правоотношени я с министерството и представят при записването
документ, удостоверяващ това обстоятелство.
Чл. 32. Кандидати за курсанти не се записват за обучение в АМВР при:
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1. отказ от подписване на договор или
декларация по чл. 31, ал. 1;
2. непредставяне на удостоверителен документ по чл. 31, ал. 3 и 4.
Чл. 33. Учебната година за новоприетите
курсанти за ОКС „бакалавър“ в редовна форма
на обучение започва на 12 септември 2016 г.
с въвеждаща подготовка.
Чл. 34. При записване кандидатите за обучение, субсидирано от държавата, в задочна
форма представят документ за платена такса за
първия семестър на учебната 2016/2017 година.
Раздел II
Класиране и записване за задочно обучение
за придобиване на ОКС „магистър“
Чл. 35. (1) Кандидатите за студенти в задочна форма на обучение, субсидирано от държавата, и студенти срещу заплащане по реда
на чл. 21, ал. 3 ЗВО за придобиване на ОКС
„магистър“ полагат конкурсен изпит – тест,
за всяка избрана специалност.
(2) Тестовете се провеждат в сградата на
ректората на АМВР в 8,30 ч. по специалности,
както следва:
1. „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред“ – на
18 юли 2016 г.;
2. „Публична администрация“ – на 19 юли
2016 г.;
3. „Противодействие на престъпността и
опазване на обществения ред“ – на 20 юли
2016 г.;
4. „Защита на националната сигурност“ – на
21 юли 2016 г.;
5. „Пожарна и аварийна безопасност“ – на
22 юли 2016 г.;
6. „Психологично подпомагане на оперативно-издирвателната дейност“ – на 22 юли
2016 г.
Чл. 36. (1) Тестовете се провеж дат по
програми, съдържащи теми, определени от
съответната комисия.
(2) Програмите по ал. 1 се публикуват в
справочника на електронната страница на
АМВР в интернет (www.academy.mvr.bg).
(3) В съответствие с темите по ал. 1 се
разработват варианти на тестове с множество
отговори.
(4) Кандидатите са длъжни да се явят
на определеното място с документ за самоличност за съответния конкурсен изпит 30
минути по-рано.
(5) Кандидатите, незаплатили таксата за
кандидатстване или явили се след обявяването
на теста, не се допускат до изпита.
Чл. 37. (1) В деня на провеждане на конкурсните изпити по отделните специалности
в присъствието на кандидатите лотарийно
се изтегля вариант на тест по съответната
програма.
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(2) След изтеглянето на вариант за тест
достъпът до изпитните зали се преустановява
за кандидати и лица, които не са в състава
на комисиите по чл. 6, ал. 1, т. 1, т. 2, букви
„д“ и „е“.
(3) Продължителността на конкурсните
изпити е един астрономически час считано
от часа на обявяването на теста в съответната зала.
(4) При спешна нужда кандидатът може
да напусне изпитната зала до десет минути
в присъствието на квестор.
(5) Кандидатите нямат право да ползват
мобилни телефони, електронни, електромагнитни устройства и/или други помощни
средства по време на изпита.
(6) Тест на хартиен носител се попълва с
писалка или химикалка, пишеща синьо.
(7) При доказано преписване или опит за
преписване, подсказване, както и при нарушаване анонимността на изпита, същият се
анулира, като причината се посочва в изпитния протокол.
(8) При завършване на изпита всеки кандидат поставя в малък плик листчето с личните
си данни и го запечатва. Писмената работа
се предава на главния квестор, който в присъствието на кандидата поставя малкия плик
и изпитния тест в голям плик, запечатва го,
отбелязва в протокола часа на предаването на
работата и връща документа за самоличност на
кандидата, представен в началото на изпита.
(9) Отказалите се кандидати предоставят на
комисията изпитния комплект, като написват
собственоръчно желанието си и се подписват
върху него. Квесторите отбелязват върху плика
на отказалите „отказал се“ и го отразяват в
изпитния протокол.
(10) След завършване на определеното време
комисията от квестори събира всички тестове, независимо до какво ниво са попълнени.
(11) Оценяването на изпитните работи се
извършва с точност до 0,1.
(12) При електронен тест след неговото
отваряне системата отчита предварително
зададеното време.
(13) Електронният тест приключва:
1. по желание на кандидата;
2. автоматично след изтичане на един час.
(14) Електронният тест се анулира при опит
за стартиране на друго приложение, различно
от това на теста.
(15) Резултатите от електронния тест се
отчитат на компютъра непосредствено след
приключването му.
Чл. 38. (1) Тестът на кандидата се проверява и оценява от най-малко двама членове
на съответната комисия при спазване на
анонимността.
(2) Обвързването на оценката с личността
на кандидата се извършва в присъствието на
цялата комисия.
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(3) Оценките от теста се обявяват на следващия работен ден след провеждането му и
са окончателни, като важат само за учебната
2016/2017 година.
(4) Успешно положен е тестът, оценен с наймалко среден (3,00) по шестобалната система.
(5) На втория работен ден след обявяване
на резултатите кандидатите могат да подадат
заявление до председателя на главната комисия
по приема за допусната техническа грешка
при проверка на теста.
Чл. 39. (1) Кандидатите за студенти в задочна форма на обучение за ОКС „магистър“
се класират по бал, получен като сума от:
1. среден успех от семестриалните изпити от
дипломата за ОКС „бакалавър“ или „магистър“;
2. среден успех от държавните изпити и/
или дипломни работи;
3. удвоената оценка от теста.
(2) Класирането на кандидатите се извършва по низходящ ред на състезателния бал по
специалности и се прилагат правилата по
чл. 28, ал. 6.
Чл. 40. (1) Резултатите от първото класиране се публикуват в 5-дневен срок след
обявяването на оценките от последния тест.
(2) Записването след първо класиране се
извършва на втория и третия работен ден
след неговото публикуване.
Чл. 41. (1) Резултатите от второто класиране
се публикуват в 5-дневен срок след първото.
(2) Записването след второ класиране се
извършва на втория работен ден след неговото
публикуване.
Чл. 42. (1) При записване кандидатите за
ОКС „магистър“ в задочна форма на обучение предоставят документ за внесена такса
за обучение за първия семестър на учебната
2016/2017 година.
(2) Приетите за студенти срещу заплащане
по реда на чл. 21, ал. 3 ЗВО за ОКС „магистър“ сключват договор с АМВР.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Класиране“ е административна процедура за подреждане на кандидатите за придобиване на висше образование в АМВР по бал.
2. „Записване“ е административна процедура по заявяване и приемане на желания
за придобиване статут на курсант, студент и
докторант от класирани кандидати на позиции,
които позволяват приемане в АМВР.
3. „Зачисляване“ е издаване на заповед от
ректора, с която се определят кандидатите,
придобили статут на курсанти, студенти и
докторанти, и приключва приемът в АМВР
по специалности.
4. „Специализиран подбор на кандидатите“
е последователно провеждане на:
а) специализирано медицинско освидетелстване;
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б) проверка на физическата годност;
в) психологично изследване с тест за интелигентност и личностен въпросник,
като трите елемента на специализирания
подбор по букви „а“, „б“ и „в“ са с елиминаторен характер в посочената последователност.
§ 2. (1) На следващия работен ден след обявяване на съответното класиране кандидатите
могат да подадат заявление за допусната техническа грешка при изчисляването на бала до
председателя на главната комисия по приема.
(2) Кандидати, к ласирани на позици я,
позволяваща приемане в АМВР, които не се
явят на обявените дати за записване или не
подадат необходимите документи, губят право
на участие в следващи класирания.
(3) Записаните кандидати за курсанти и
за студенти в задочна форма на обучение,
субсидирано от държавата, нямат право на
участие в следващи класирания.
§ 3. При записване кандидатите представят:
1. оригинал на диплома за завършено средно
(висше) образование;
2. документ за самоличност;
3. снимки – 5 броя;
4. декларация по приложения № 4 или 10,
когато се кандидатства за курсант и за студент в обучение, субсидирано от държавата.
§ 4. При незаети места след приключване
на записването след второ класиране могат
да се обявят допълнителни класирания или
прием, в които могат да участват кандидати,
подали документи за съответната специалност,
допуснати до класиране, но некласирани на
места, позволяващи записване, като за незаетите места се подаде заявление за участие
в класирането. Записванията са на втория
работен ден след публикуване на резултатите
от съответното класиране.
§ 5. Извън определения брой се приемат
класирани с еднакъв бал на последното място
за прием.
§ 6. Деца на служители на МВР, загинали
при или по повод изпълнение на служебни задължения, се приемат в рамките на утвърдения
брой обучавани по чл. 3, ал. 2, т. 1, буква „а“
извън общото класиране и с освобождаване
от такса за кандидатстване.
§ 7. Кандидатите за ОКС „бакалавър“ от
квотите на главните дирекции „Охрана“ и
„Изпълнение на наказанията“ към министъра
на правосъдието и кандидатите, служители на
други ведомства, с които МВР има сключен
договор, не подлежат на специализиран подбор.
§ 8. (1) При незапълване на квотите, определени за ведомствата, с които МВР има
сключен договор за обучение, местата се
прехвърлят в общата квота на МВР.
(2) При липса на кандидати по специалността „Гранична полиция“ местата се прехвърлят
в специалност от същото професионално
направление.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 9. Тази наредба се издава на основание
чл. 47, ал. 6 ЗМВР.
§ 10. Изпълнението на наредбата се възлага на ректора на АМВР и на директорите
на основни структури на МВР.
§ 11. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Румяна Бъчварова

ВЕСТНИК
Докторски
програми
№ за задочна
форма на
обучение

Теми

3.7. Регламент 604/2013 на Парламента на Европа (Дъблин III)
и проблемът с непридружавани
непълнолетни лица, търсещи
убежище в Европейския съюз.
3.8. Граничен контрол на миграционните потоци.

Приложение № 1
към чл. 2, ал. 3

3.9. Стратегически анализ на
конфликтите.

ТЕМИ ЗА ДИСЕРТАЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ДОКТОРАНТИ ЗА УЧЕБНАТА
2016/2017 ГОДИНА
Докторски
програми
№ за задочна
форма на
обучение
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3.10. Органите на изпълнителната влас т в пол и т и ката по
управление при кризи.
3.11. Органите на законодателната влас т в пол и т и ката по
управление при кризи.

Теми

3.12. Рег иона л но т о разви т ие
като аспект на националната
сигурност.

1. Техника
на без
опасността
на труда и
противопожарната
техника

1.1. Димообразуваща способност
на веществата и материалите,
използвани при строителство
на сгради.
1.2. Изследване на термодинамиката на пожари при реални
температурни режими.

4.2. Погасяване на наказателната
отговорност.

2. Защита
на населе
нието и
народното
стопанство в
крит ични
ситуации

2.1. Изследване на надеждността
на транкингови комуникационни мрежи TETRA в критични
ситуации.

5. Наказате- 5.1. Образуване на досъдебното
лен процес производство.

3. Организация и
управление извън
сферата
на материалното
производство (национална
сигурност)

3.1. Организация на оперативноиздирвателната дейност за разкриване на документна измама.
3.2. Международно полицейско
сътрудничество за предотвратяване и пресичане на изпиране
на пари.
3.3. Организация на оперативно-издирвателната дейност за
разкриване на длъжностни престъпления в здравеопазването.
3.4. Ефек т ивни ст ратег ии за
контрол на полицейските разузнавателни данни за криминални
мрежи.
3.5. Директивата „Синя карта“
на ЕС /50/2009/ за високообразовани мигранти – инструмент
за противодействието на трафика
на хора.
3.6. Образователните програми
на Европейския полицейски колеж – CEPOL, и значението им
за полицейското образование на
българската полиция.

4. Наказател- 4.1. Изключващи вината обстоно право
ятелства.

4.3. Множество престъпления.

5.2. Бързо и незабавно производство.
6. Криминалистика

6.1. Разследване на грабеж.

7. Криминология

7.1. Трафик с цел сексуална експлоатация.

6.2. Събиране и изследване на
вещес т вен и док а зат елс т вен и
средства.

7.2. Криминологични аспекти
на кражбите.
8. Админист
ративно
право и
админист
ративен
процес

8.1. Принудителни административни мерки в системата на МВР.
8.2. Принципът за съразмерност
в административния процес.

9. Психоло 9.1. Приложение на психологични
гия на дей методи при разследване на криността
минални престъпления.

Приложение № 2
към чл. 16, ал. 6, т. 4
МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ – МВР
МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО
1. На............................................................................
(име, презиме, фамилия)
ЕГН.............................................................................
Роден(а) на.................... г., лична карта № ............
Адрес:..........................................................................
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2. Анамнеза: Субективни оплаквания:.................
.....................................................................................
.....................................................................................
(попълва се от личния лекар)
Прекарани заболявания: туберкулоза ................;
(година)
ревматизъм ….....……...; вирусен хепатит …………....…....,
(година)
(година)
др. инфекциозни заболявания............................... ,
(година)
язва на стомаха (дуоденума) .......................................;
(година)
алергичност към...................................................... ,
нервни и психични разстройства и припадъци....
.................................................................................... ,
телесни наранявания и операции......................... ,
други заболявания................................................... ,
(диагноза)
провеждал болнично лечение за............................
Фамилна анамнеза...................................................
Кръвна група, Rh фактор........................................
3. Данни от личния лекар:......................................
....................................................................................
(попълват се само патологични отклонения)
Дата: ............... г.

Освидетелстван: ……..……………
(подпис)
Личен лекар: ................................................................
(подпис, личен печат)
Психиатър:
.....................................................................................
(име на здравното заведение и лекарят, освидетел
ствал кандидата)
........ 20.... г.
Психиатър: ......................................
(подпис, личен печат)
ДАННИ ОТ ПРЕГЛЕДИТЕ НА
СПЕЦИАЛИСТИТЕ:
(попълва се от специалистите на лечебното заведе
ние, извършили прегледите)
Вътрешен статус:
Дихателна с-ма ........................................................
Сърдечносъдова система.........................................
Кръвно налягане.......................................................
Пулс ........... Корем....................................................
(черен дроб, далак, болезненост)
................. 20..... г.
Интернист: …………............................………………………….
(подпис, личен печат)
Хирургичен статус:
Височина ................................................................ см;
Тегло ........................................................................ кг;
Корем..........................................................................
(херния, апендицит, хемороиди и операции)
Пикочо-полова система...........................................
Двигателна система..................................................
(фрактури, луксации, деформации, плоски стъпала,
варици)
................. 20.... г.
Хирург: …...............................
(подпис, личен печат)
Кожни и венерически заболявания: ....................
....................................................................................
................. 20.... г.
Дерматолог: ..........................
(подпис, личен печат)
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Неврологичен статус:...............................................
....................................................................................
....................................................................................
................. 20.... г.
Невролог: ……….........…….......
(подпис, личен печат)
Уши, нос и гърло. Слух:
Разговорна реч: дясно ухо: .......................................
ляво ухо: ..........................................................................
Шепотна реч: дясно ухо: ............................................
ляво ухо: .........................................................................
Равновесие (стабилометрия) ......................................
Нос, околоносни кухини ...........................................
................. 20.... г.
Оториноларинголог: ……..
(подпис, личен печат)
Очи:
Зрителна острота: дясно око: ...................................
(без и със корекции) ляво око: ....................................
Цветоусещане: ................................................................
....................................................................................
................. 20.... г.
Офталмолог: ……….........…....
(подпис, личен печат)
Гинеколог: .....................................................................
(само за жени) ..................................
................. 20.... г.
Гинеколог: ……….........………...
(подпис, личен печат)
Лабораторни изследвания:
Кръвни показатели: хемоглобин ...........................;
левкоцити ........................; еритроцити ….…...............;
хематокрит .....................; кр. захар ……….....………...;
креатинин ..................................; АЛАТ ……………….…..;
АСАТ ......................; СУЕ ..............................................;
Урина: албумин ................; захар ………………………….….….;
билирубин ................................................; уробили
ноген ............................; седимент .................................
Други изследвания .......................................................
................. 20.... г.
Лаборант: ……….........….........
(подпис)
Допълнителни прегледи, консултации и профилактични прегледи: .................................................
....................................................................................
....................................................................................
ЗА К Л ЮЧ ЕН И Е Н А ЕКСП ЕР Т НО-Л ЕК А РСК АТА КОМИСИЯ:
.....................................................................................
....................................................................................
здрав (болен – диагноза)
……………............. за служба в МВР като: ....................
(годен, негоден)
.....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
................. 20..... г.
гр. .........................
ПРЕДСЕДАТЕЛ: .................
(печат)
ЧЛЕНОВЕ: 1. ……...................….
		
2. ……...................….
		
3. …….......................
		
(подписи и личен
		
печат)
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Приложение № 3
към чл. 16, ал. 2
НОРМАТИВИ ЗА ФИЗИЧЕСКА ГОДНОСТ
Мъже
Сгъване и раз- Скок на дължина от
гъване на ръмясто с мах на ръцете от опора
цете (до 3 опита)

Набиране от вис
(надхват на
ръцете)

Спринт –
30 метра
(гладко бягане)

Гладко бягане 800 м

брой

точки

сантиметри

точки

брой

точки

секунди

точки

минути

точки

50+

10

245 +

10

12 +

10

4,5 -

10

3,10 -

10

48

9

240

9

11

9

4,6

9

3,15

9

46

8

235

8

10

8

4,7

8

3,20

8

44

7

230

7

9

7

4,8

7

3,25

7

42

6

225

6

8

6

4,9

6

3,30

6

40

5

220

5

7

5

5,0

5

3,35

5

38

4

215

4

6

4

5,1

4

3,40

4

35

3

210

3

5

3

5,2

3

3,45

3

30

2

205

2

4

2

5,3

2

3,50

2

25

1

200

1

3

1

5,4

1

3,55

1

под 25

0

под 200

0

под 3

0

над 5,4

0

над 3,55

0

Жени
Скок на дължина от
Задържане във вис
място с мах на ръцете
(ръцете в надхват)
(до 3 опита)

Повдигане на
трупа от тилен
лег до седеж

Спринт –
30 метра
(гладко бягане)

Гладко бягане
800 м

секунди

точки

сантиметри

точки

брой

точки

секунди

точки

минути

точки

20 +

10

195 +

10

50

10

5,0 -

10

3,20 -

10

18 – 19

9

190

9

48

9

5,1

9

3,25

9

16 – 17

8

185

8

46

8

5,2

8

3,30

8

14 – 15

7

180

7

44

7

5,3

7

3,35

7

12 – 13

6

175

6

42

6

5,4

6

3,40

6

10 – 11

5

170

5

40

5

5,5

5

3,45

5

8 – 9

4

165

4

38

4

5,6

4

3,50

4

6 – 7

3

160

3

35

3

5,7

3

3,55

3

4 – 5

2

155

2

30

2

5,8

2

4,00

2

2 – 3

1

150

1

25

1

5,9

1

4,05

1

под 2

0

под 150

0

под 25

0

над 5,9

0

над 4,05

0

1. Изследването на физическата годност се
извършва чрез тестове, с които се установява
моментното състояние на физическите качества
на кандидатите за курсанти в АМВР и са диференцирани по полов признак.
2. Резултатите от тестовете се оценяват по
точкова система от 0 до 10:
2.1. Резултатите от тестовете се оценяват по
точкова система, като полученият резултат се
трансформира в точки по скала от 0 точки до
фиксираното максимално ниво от 10 точки.
3. Максималният сбор за всяка една тестова
батерия е 50 точки.

4. Успешно издържали нормативите се считат
кандидатите, явили се на всички тестове, събрали
общ брой точки над 30 и получили на всеки от
тестовете 1 и повече точки.
5. За участие в изследването кандидатът се
явява в подходящ спортен екип.
6. Председателят на комисията за изследване
на физическата годност:
– не допуска провеждането на изпита без
медицински надзор;
– определя реда на провеждане на тестовете;
– дава указания за попълването на картата
за оценка на кандидата;
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– инструктира кандидатите чрез демонстрация
на тестовете, излагане на критериите за оценка,
мерките за безопасност и начина за информиране
на резултатите;
– обработва резултатите и ги отразява в изпитния протокол.
7. Изследването на физическата годност се
извършва при унифицирани условия – еднаква
организация на провеждане; еднаква технология
на измерване; пълна размерност на отчитането
и записването.
8. На всяка тестова база има брояч и рег ист ратор, а за бегови те тестове – стар тер,
времеизмервател и регистратор, и е оборудвана
с материални пособия – хронометър, ролетка,
стойки, дюшеци и др.
9. Ред на провеждане:
– информиране на кандидатите за реда и
начина на провеждане на изследването;
– разпределяне на кандидатите по тестови
бази (в зависимост от числения състав);
– демонстрация на тестовете;
– разгряване (предоставя се възможност за
подготовка на организма и избягване на риск
от травми);
– последователност на изпълнение (подреждането на тестовете да е съобразено с предшестващото натоварване, както и времето за отдих
между тях, като тестът, измерващ качеството
„издръжливост“, се изпълнява последен).
10. И н д и ви д уа л н и т е резул тат и о т вс ек и
проведен тест се вписват в картата за оценка
на физическ ата годност, като кандидатите се
запознават с тях срещу подпис и коректността
се удостоверява с подпис на изпитващия.
11. Измерените резултати и изчислените точки
са окончателни и в тях не могат да бъдат правени поправки освен такива, които са необходими
за отстраняване на явни фактически грешки.
Поправките се заверяват от председателя на
конкурсната комисия.
12. Описание на тестовете:
Тест № 1 – „Скок на дължина от място с
мах на ръцете“
Тестът се изпълнява на хоризонтално, равно
място.
Изходно положение: Кандидатът застава в
стоеж зад маркер (стартова линия). Краката са
разтворени на ширината на раменете.
Изпълнение: Скок с двата крака едновременно
от маркера (начертаната линия), без предварително подскачане. Разрешава се извършването на
махови движения с ръцете. Дължината на скока
се измерва от стартовата линия до първия белег
върху повърхността, оставен независимо от коя
да е част от тялото на кандидата. Ако кандидатът е загубил равновесие, при което е докоснал
земята с друга част от тялото, опитът се зачита.
Постижението се измерва с точност до 1 см.
Тестът се изпълнява до 3 пъти. Записва се
по-доброто постижение в сантиметри.
Тест № 2 – „Сгъване и разгъване на ръцете
от опора“
Тестът се изпълнява на хоризонтално, равно
място.
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Изходно положение: Кандидатът застава в
опора, като тялото е изпънато (раменни, тазобедрени, коленни и глезенни стави са в една линия). Пръстите на ръцете могат да сочат напред
или да са свити в юмрук. Краката са събрани
един до друг.
Изпълнение: Когато е заел изходно положение,
се подава команда „Почни!“. Ръцете се сгъват в
лакътната става – раменете са на едно ниво или
под това на мислената линия, свързваща двата
лакътя, като не се докосва земята и не се ляга
върху нея. Следва разгъване до изходно положение. Упражнението е направено един път при
едно сгъване и разгъване на ръцете. По време
на изпълнението тялото е обтегнато. Отчитат
се правилно изпълнените повторения. Тестът са
прекратява, ако кандидатът спре упражнението
за повече от 2 сек.
Постижението се брои в цели числа.
Тестът се изпълнява еднократно.
Тест № 3 – „Повдигане на трупа от тилен
лег до седеж“
Тестът се изпълнява на хоризонтално, равно
място.
Изходно положение: Кандидатът заема положение тилен лег с ръце зад тила, като партньор му
натиска краката към земята. Краката са събрани
и изпънати. Партньорът придържа фиксирани
към постелката глезените на кандидата.
Изпълнение: Когато тестираният е готов, се
подава команда „Почни!“. Тялото се повдига до
отвесно положение – седеж на 90° спрямо земята.
При връщане в изходно положение (тилен лег)
гърбът трябва да опира земята. Упражнението
е направено един път при едно повдигане и
връщане в изходно положение. Отчитат се правилно изпълнените повторения. Тестирането са
прекратява, ако кандидатът спре упражнението
за повече от 2 секунди.
Постижението се брои в цели числа.
Тестът се изпълнява еднократно.
Тест № 4 – „Спринт – 30 метра“
Тестът се провежда на лекоатлетическата
писта или по изключение на друго равно, хоризонтално място.
Изходно положение: Упражнението се изпълнява от висок старт.
Изпълнение: При команда „На старт!“ кандидатите се подреждат в коридори на стартовата линия в положение „висок старт“. Когато
застанат неподвижно, стартерът подава команда
„Готови!“, след което сигнализира старта със
звуков сигнал. Кандидатът се стреми да премине
разстоянието за възможно най-кратко време.
По време на спринта по дистанцията се следи
кандидатите да не навлизат в чужд коридор с
оглед предотвратяване на сблъсък.
Резултат: Времето за изпълнение се отчита
с хронометър с точност до 0,1 сек. Времето за
пробег на разстоянието се записва в секунди и
десети.
Тест № 5 – „Гладко бягане 800 м“
Тестът се провежда на лекоатлетическата
писта или по изключение на друго равно, хоризонтално място.
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Изходно положение: Упражнението се изпълнява от висок старт.
Изпълнение: При команда „На старт!“ кандидатите се подреждат в коридори на стартовата линия в полож ение „висок старт“. Когато
застанат неподвижно, стартерът подава команда
„Готови!“, след което сигнализира старта със
звуков сигнал. Кандидатът се стреми да премине
разстоянието за възможно най-кратко време.
По време на бягането по дистанцията се следи
кандидатите да не навлизат в чужд коридор в
първите 15 – 20 метра, а след преминаването в
колона да няма блъскане, препречване, спъване
или по друг начин да се осуетява нормалното
пробягване от всички участници.
Времето за изпълнение се отчита с хронометър с точност до 1 сек. Времето за пробег на
разстоянието се записва в минути и секунди.
Тестът се изпълнява еднократно.
Тест № 6 – „Набиране от вис (надхват на
ръцете)“
Тестът се изпълнява на висилка с височина,
съобразена с ръста на кандидата.
Изходно положение: Тялото е неподвижно,
във вис с изпънати ръце. По избор ръцете са в
надхват, подхват или смесен хват.
Изпълнение: Когато тестираният е готов, се
подава команда „Почни!“. Кандидатът се набира,
докато брадата му не премине над нивото на
лоста. Следва връщане в изходно положение.
За правилни се приемат набирания, започнати
с изпънати ръце и завършени с брада над лоста.
По време на изпълнението тялото остава изпънато
през цялото време, краката не се кръстосват.
Не се позволява извършването на помощни
движения с краката и торса.
Тестирането се прекратява, ако кандидатът
спре упражнението за повече от 2 секунди.
Постижението се брои в цели числа. Разрешава се използването на ръкавици или прахове
за увеличение на сцеплението на хвата.
Тестът се изпълнява еднократно.
Ако кандидатът се изпусне от лоста, има право
на втори опит, като броенето започва отначало.
Трети опит не се разрешава.
Тест № 7 – „Задържане във вис (ръцете в
надхват)“
Тестът се изпълнява на висилка с височина,
съобразена с ръста на кандидатката.
Изходно положение: Тялото е неподвижно, във
вис със сгънати ръце. По избор ръцете са в надхват,
подхват или смесен хват. Брадата на кандидатката
е над лоста и без да има контакт с него. Краката
са опънати надолу и не са кръстосани.
Изпълнение: Кандидатката е в изходно положение, стъпила върху опора. Когато тестираната е
готова, се подава команда „Почни!“. Отстранява
се опората под краката є и се пуска хронометърът.
По време на изпълнението тялото остава
изпънато и неподвижно през цялото време. Не
се позволява накланяне на тялото назад или
напред и извършването на помощни движения
с краката и торса.
Тестирането се прекратява, когато брадата на
кандидатката падне под нивото на лоста.
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Времето за изпълнение се отчита с хронометър с точност до 1 сек. Постижението се отчита
в секунди и десети от секундата.
Разрешава се използването на ръкавици или
прахове за увеличение сцеплението на хвата.
Тестът се изпълнява еднократно.
Ако кандидатката се изпусне от лоста, има
право на втори опит, като отчитането на времето
започва отначало. Трети опит не се разрешава.

Приложение № 4
към чл. 17, т. 7, чл. 19, ал. 4 и § 3, т. 4
Д Е К Л А РА Ц И Я
Долуподписаният ................................................
........................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
притежаващ лична карта № ...................................,
издадена на ….......................… от .............................,
ЕГН ….................................................................…..……,
живеещ(а) в гр./с. .......................................................,
област .......................................................................... ,
ул. (бул.) ........................................................... № ….....,
бл. ……., ет. ……., ап. ……., тел. ................................. ,
удостоверявам с подписа си, че НЕ се обучавам и НЕ притежавам същата или по-ниска
образователно-квалификационна степен по специалности от висшето образование, субсидирано
от държавата.
Известно ми е, че за неверни данни в тази
декларация ще нося наказателна отговорност по
чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: …………. г.

ДЕКЛАРАТОР: ....……......…

Приложение № 5
към чл. 18, ал. 1, т. 1
КУРСАНТ „БАКАЛАВЪР“ – В РЕДОВНА
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
ДО
РЕКТОРА НА
АК АДЕМИЯТА НА МВР
ЗАЯВЛЕНИЕ
от ....................................................................................,
ЕГН: ......................................……...........................………,
ОДМВР/СДВР (РУП) ..…………................................….
– мъж
– жена
– дете на служител на МВР, загинал при или
по повод изпълнение на служебни задължения
(слага се кръстче)
роден(а) на …………......… в гр./с. ................................ ,
лична карта № ……, издадена на ……....… от ............. ,
постоянен адрес ......................................................... ,
дом. тел. .............…......., сл. тел. ….....….....…....…,
моб. тел. ......................................................................
Госпожо Ректор,
Желая да кандидатствам в повереното Ви
висше училище и да бъда класиран(а) като кандидат за курсант в специалностите:
Поредност на
желанията

Специалност
ППООР
Гранична полиция
Пожарна и аварийна безопасност
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Прилагам следните документи:
1. Автобиография.
2. Декларация за липса на образувано наказателно производство (приложение № 6).
3. Дек ларация за граж данство (приложение
№ 7).
4. Диплома за завършено средно образование – оригинал или официално заверено копие.
5. Свидетелство за съдимост.
6. Документ за платена такса.
7. Удостоверение от център за психично здраве
(психо-неврологичен диспансер) по местоживеене
(след отбелязване се връща на кандидата).
8. Декларация по чл. 4, ал. 1, т. 2 ЗЗЛД (приложение № 8).
Запознат(а) съм с условията за кандидатстване
и обучение в Академията на МВР.
Дата: ……………….…. г.

Подпис: …………....…...

Приложение № 6
към чл. 18, ал. 1, т. 6
Д Е К Л А РА Ц И Я
Долуподписаният ...................................................
.......................................................................................
....................................................................................... ,
(собствено, бащино и фамилно име)
притежаващ лична карта № ...................................,
издадена на ….......................… от .............................,
ЕГН ….................................................................…..……,
живеещ(а) в гр./с. .......................................................,
област .......................................................................... ,
ул. (бул.) ........................................................... № ….....,
бл. ……., ет. ……., ап. ……., тел. ................................. ,
удостоверявам с подписа си, че срещу мен
Н ЯМ А повдигнато обвинение за извършено
умишлено престъпление от общ характер.
Известно ми е, че за неверни данни в тази
декларация ще нося наказателна отговорност по
чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: …………. г.

ДЕКЛАРАТОР: ....……......…

Приложение № 7
към чл. 18, ал. 1, т. 3
Д Е К Л А РА Ц И Я
Долуподписаният ...................................................
.......................................................................................
....................................................................................... ,
(собствено, бащино и фамилно име)
притежаващ лична карта № ...................................,
издадена на ….......................… от .............................,
ЕГН ….................................................................…..……,
живеещ(а) в гр./с. .......................................................,
област .......................................................................... ,
ул. (бул.) ........................................................... № ….....,
бл. ……., ет. ……., ап. ……., тел. ................................. ,
у дос т оверя вам с под п иса си, че ИМ А М
българско гражданство и не съм гражданин на
друга държава.
Известно ми е, че за неверни данни в тази
декларация ще нося наказателна отговорност по
чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: …………. г.

ДЕКЛАРАТОР: ....……......…
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Приложение № 8
към чл. 18, ал. 1, т. 9 и чл. 25, т. 5
Д Е К Л А РА Ц И Я
Долуподписаният ...................................................
....................................................................................... ,
(собствено, бащино и фамилно име)
притежаващ лична карта № ...................................,
издадена на ….......................… от .............................,
ЕГН ….................................................................…..……,
живеещ(а) в гр./с. .......................................................,
област .......................................................................... ,
ул. (бул.) ........................................................... № ….....,
бл. ……., ет. ……., ап. ……., тел. ................................. ,
на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 ЗЗЛД давам
изрично писмено съгласие Министерството на
вътрешните работи да използва и обработва
личните ми данни при приемане в Академията
на МВР през 2016 г.
Дата: …………. г.

ДЕКЛАРАТОР: ....……......…

Приложение № 9
към чл. 20, т. 1
СТУДЕНТ – „БАКАЛАВЪР“ В ЗАДОЧНА
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, СУБСИДИРАНО
ОТ ДЪРЖАВАТА
ЕГН: ……………........…… ДО
– мъж
РЕКТОРА НА
– жена
АК АДЕМИЯТА НА МВР
– държавен служител ЧРЕЗ
– ЛРТП
ДИРЕКТОРА НА
(слага се кръстче)
......................................................
ЗАЯВЛЕНИЕ
от ....................................................................................,
роден(а) на ………................ в гр./с. ...............................,
лична карта № ……...................………….…, издадена
на ……...........................… от .......................................,
постоянен адрес ..........................................................,
дом. тел. …………............…, сл. тел. …...........…………,
моб. тел. ......................................................................
Госпожо Ректор,
Желая да кандидатствам в повереното Ви
висше училище и да бъда класиран(а) като кандидат за студент в задочна форма на обучение
в специалностите:
Поредност на
желанията

Специалност
ППООР
Публична администрация
Пожарна и аварийна безопасност

Прилагам следните документи:
1. Диплома за завършено средно образование – оригинал или нотариално/официално
заверено копие.
2. Справка за трудов/служебен стаж в системата на МВР.
3. Документ за платена такса.
Запознат(а) съм с условията за кандидатстване
и обучение в Академията на МВР.
Дата: ……………….…. г.

Подпис: …………....…...
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Приложение № 10
към чл. 21, ал. 4, т. 2 и § 3, т. 4
Д Е К Л А РА Ц И Я
Долуподписаният ...................................................
....................................................................................... ,
(собствено, бащино и фамилно име)
притежаващ лична карта № ...................................,
издадена на ….......................… от .............................,
ЕГН ….................................................................…..……,
живеещ(а) в гр./с. .......................................................,
област .......................................................................... ,
ул. (бул.) ........................................................... № ….....,
бл. ……., ет. ……., ап. ……., тел. ................................. ,
удостоверявам с подписа си, че НЕ се обучавам и НЕ притежавам ОКС „магистър“ по
специалности от висшето образование, субсидирано от държавата.
Известно ми е, че за неверни данни в тази
декларация ще нося наказателна отговорност по
чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: …………. г.

ДЕКЛАРАТОР: ....……......…

Приложение № 11
към чл. 22, т. 1 и чл. 25, т. 1
СТУДЕНТ – „МАГИСТЪР“ В ЗАДОЧНА ФОРМА
НА ОБУЧЕНИЕ, СУБСИДИРАНО ОТ ДЪРЖАВАТА/СТУДЕНТ ПО ЧЛ. 21, АЛ. 3 ЗВО
ЕГН: …………….………… ДО
– мъж
РЕКТОРА НА
– жена
АК АДЕМИЯТА НА МВР
(слага се кръстче)
ЗАЯВЛЕНИЕ
от ....................................................................................,
роден(а) на ………................ в гр./с. ...............................,
лична карта № ……...................………….…, издадена
на ……...........................… от .......................................,
постоянен адрес ..........................................................,
дом. тел. …………............…, сл. тел. …...........…………,
моб. тел. ......................................................................
Притежавам образователно-квалификационна
степен .............................................................................
по специалността .......................................................
и диплома за висше образование № …………........
Госпожо Ректор,
Желая да кандидатствам в повереното Ви
висше училище и да бъда класиран(а) като кандидат за студент в задочна форма на обучение
в специалностите:
Поредност на желанията
Специалност
ПА
ППООР
ЗНС
СРУСОР
ППОИД
ПАБ

студент,
субсидиран от
държавата

студент по
реда на чл. 21,
ал. 3 ЗВО

ВЕСТНИК
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Прилагам следните документи:
1. Диплома или нотариално/официално заверено копие от нея за придобита ОКС на висшето
образование.
2. Справка за трудов/служебен стаж в системата на МВР.
3. Удостоверение от център за психично здраве
(психо-неврологичен диспансер) по местоживеене
(студенти по чл. 21, ал. 3 ЗВО).
4. Медицинско свидетелство (студенти по
чл. 21, ал. 3 ЗВО).
5. Декларация по чл. 4, ал. 1, т. 2 ЗЗЛД – приложение № 8 (студенти по чл. 21, ал. 3 ЗВО).
6. Свидетелство за съдимост (студенти по
чл. 21, ал. 3 ЗВО).
7. Документ за платена такса.
Запознат(а) съм с условията за кандидатстване
и обучение в Академията на МВР.
Дата: ……………….…. г.

Подпис: …………....…...

2306

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
НАРЕДБА № 6
от 28 март 2016 г.

за прилагане на подмярка 7.6. „Проучвания
и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и
природно наследство на селата“ от мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията
и редът за прилагане на подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане,
възстановяване и подобряване на културното
и природно наследство на селата“ от мярка
7 „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
(ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони (ЕЗФРСР).
Чл. 2. Подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно
наследство на селата“ има за цел да повиши
качеството на живот и да запази културната
идентичност и традиции в селските райони.
Чл. 3. Финансовата помощ, предоставяна по
тази наредба, е безвъзмездна и се предоставя
в съответствие с принципите на добро финансово управление, публичност и прозрачност.
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Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ
Раздел І
Обхват на дейностите
Чл. 4. По подмярка 7.6. „Проучвания и
инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и
природно наследство на селата“ се предоставя
финансова помощ за следните допустими за
подпомагане дейности: възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на
сгради с религиозно значение, в т. ч. и дейности
по вертикалната планировка и подобряване
на прилежащите пространства.
Чл. 5. Финансова помощ не се предоставя:
1. за дейности, допустими за подпомагане
по чл. 4 от Наредба № 9 от 2015 г. за прилагане
на подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски
стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
(ДВ, бр. 22 от 2015 г.); по чл. 4 от Наредба
№ 20 от 2015 г. за прилагане на подмярка
4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг
на селскостопански продукти“ от мярка 4
„Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 84 от 2015 г.);
подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделските
стопанства по Тематичната подпрограма за
развитие на малки стопанства“; подмярка
4.2.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг
на селскостопански продукти по Тематичната
подпрограма за развитие на малки стопанства“; подмярка 4.4. „Непроизводствени инвестиции“; подмярка 4.4.2. „Непроизводствени
инвестиции по Тематичната подпрограма за
развитие на малки стопанства“ от мярка 4
„Инвестиции в материални активи“; мярка
6 „Развитие на стопанства и предприятия“;
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването
или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура, включително
инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ и подмярка
7.5. „Инвестиции за публично ползване в
инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги
и обновяване на селата в селските райони“
от ПРСР 2014 – 2020 г.;
2. на ползватели на финансова помощ, на
които е предоставена финансова помощ чрез
стратегия за Водено от общностите местно развитие от Наредба № 22 от 2015 г. за
прилагане на подмярка 19.2. „Прилагане на
операции в рамките на стратегии за водено
от общностите местно развитие“ на мярка
19 „Водено от общностите местно развитие“
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от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 100
от 2015 г.);
3. за дейностите по чл. 4 в населените
места с развит масов туризъм и курортните
комплекси, посочени в приложение № 1.
Раздел ІІ
Допустими кандидати
Чл. 6. За подпомагане могат да кандидатстват местни поделения на вероизповедания,
регистрирани като юридически лица съгласно
чл. 20 на Закона за вероизповеданията или
признати за юридически лица по силата на
чл. 10 от същия закон.
Чл. 7. (1) Не се подпомагат кандидати/
ползватели на помощта при наличие на някое
от обстоятелствата за отстраняване, когато:
1. са обявени в несъстоятелност или са в
производство по несъстоятелност, или са в
процедура по ликвидация, или са сключили
извънсъдебно споразумение с кредиторите си
по смисъла на чл. 740 от Търговския закон,
или са преустановили дейността си;
2. имат задължения по смисъла на чл. 162,
ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и/или към община
за данъци и/или задължителни вноски за социалното осигуряване, освен ако е допуснато
разсрочване, отсрочване или обезпечение на
задълженията; видът и размерът на задълженията следва да са установени с влязъл в
сила акт на компетентен орган;
3. са лишени от правото да упражняват
определена професия или дейност, установено
с влязъл в сила акт на компетентните органи,
съгласно законодателството на държавата, в
която е извършено нарушението;
4. чрез измама или по небрежност са предоставили невярна информация, необходима
за удостоверяване на липсата на основания за
отказ за финансиране, критериите за подбор
или изпълнението на договор, установени с
влязъл в сила акт на компетентните органи,
съгласно законодателството на държавата, в
която е извършено нарушението;
5. са сключили споразумение с други лица
с цел нарушаване на конкуренцията, когато
нарушението е установено с влязъл в сила акт
на компетентните органи, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено
нарушението;
6. са нарушили правата на интелектуалната
собственост, когато нарушението е установено
с влязъл в сила акт на компетентните органи,
съгласно законодателството на държавата, в
която е извършено нарушението;
7. са опитали, когато нарушението е установено с влязъл в сила акт на компетентните
органи, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението:
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а) да повлияят на лицата с правомощия за
вземане на решения или контрол от Държавен
фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция
(ДФЗ – РА) и/или Управляващия орган на
ПРСР 2014 – 2020 г. (УО), свързано с одобрението за получаване на финансова помощ;
б) да получи информация от лицата с правомощия за вземане на решения или контрол
от ДФЗ – РА и/или УО, която може да му даде
неоснователно предимство, свързано с одоб
рението за получаване на финансова помощ;
8. е установено, че са виновни за неизпълнението на договор за предоставяне на
финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове, договор за
обществена поръчка, на договор за концесия
за строителство или за услуга, довело до
предсрочното им прекратяване, изплащане
на обезщетения или други подобни санкции,
което е било разкрито;
9. са констатирани при проверки, одити
или разследвания, проведени от разпоредители
с бюджет, Европейската служба за борба с
измамите или Европейската сметна палата,
значителни недостатъци при спазването на
основните задължения по изпълнение на договор за предоставяне на финансова помощ
от Европейските структурни и инвестиционни
фондове, договор за обществена поръчка, на
договор за концесия за строителство или за
услуга, което е довело до предсрочното им
прекратяване, изплащане на обезщетения
или други подобни санкции, включително
финансови корекции;
10. са извършили нередност, която е установена с влязъл в сила акт на компетентните органи, съгласно законодателството на
държавата, в която е извършена нередността;
11. имат изискуеми и ликвидни задължения
към Държавен фонд „Земеделие“;
12. са включени в системата за ранно откриване и отстраняване по чл. 108 от Регламент
(ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския
парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г.
относно финансовите правила, приложими
за общия бюджет на Съюза и за отмяна на
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L, бр. 298 от 26 октомври 2012 г.),
наричан по-нататък „Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012“;
13. представляващият кандидата/ползвателя на помощта, негов законен или упълномощен представител, член/ове на управителния
му орган, както и временно изпълняващ такава
длъжност, както и лицата, упълномощени да
вземат решения или да упражняват контрол
по отношение на кандидата/ползвателя на
помощта:
а) са обект на конфликт на интереси по
смисъла на чл. 57 от Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012;
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б) е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1
от допълнителните разпоредби на Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси с ръководител на ДФЗ – РА, УО
или със служители на ръководна длъжност в
Разплащателната агенция (РА) или УО;
в) е лице, което е на трудово или служебно
правоотношение в РА или УО до една година
от прекратяване на правоотношението;
г) е осъдено с влязла в сила присъда, освен
ако е реабилитирано, за:
– участие в организирана престъпна група
по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
– подкуп по чл. 301, 302, 302а, 303, 304,
304а, 304б, 304в, 305, 305а, 306 и 307 от Наказателния кодекс;
– престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253, 253а,
253б, 254, 254а, 254б, 255, 255а, 255б, 256, 258,
259, 259а и 260 от Наказателния кодекс;
– престъпление против стопанството по
чл. 219, 220, 221а, 223, 224, 225, 225б, 225в, 226,
227, 227б, 227в, 227г, 227д, 227е, 228, 229, 230,
231, 232, 233, 234, 234а, 234б, 234в, 235, 236,
237, 238, 239, 240, 242, 242а, 243, 244, 244а,
245, 246, 247, 248, 248а, 249, 250, 251 и 252 от
Наказателния кодекс;
– престъпление против собствеността по
чл. 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202,
203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212,
212а, 212б, 213, 213а, 214, 214а, 215, 216, 216а и
217 от Наказателния кодекс;
– престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс;
– престъпление по чл. 159а, 159б, 159в и
159г от Наказателния кодекс;
– престъпление по чл. 192а от Наказателния кодекс;
д) е лице, за което е налично някое от обстоятелствата по т. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12.
(2) В случаите на кандидати местни поделения на вероизповедания, признати за
юридически лица по силата на чл. 10 от Закона за вероизповеданията, не се прилагат
изискванията на ал. 1, т. 1.
(3) Изпълнението на изискванията по ал. 1
се доказва:
1. с декларация към момента на кандидатстване съгласно приложение № 2;
2. при издаване на заповед за одобрение на
заявлението за подпомагане, подаване заявка
за авансово, междинно и окончателно плащане
с удостоверение от органите по приходите за
обстоятелства по ал. 1, т. 2, свидетелство за
съдимост за обстоятелства по ал. 1, т. 3 и т. 13,
буква „г“, а за всички други обстоятелствата
по ал. 1 – с декларация, съгласно приложение
№ 2, която се представя само в случите, когато са настъпили промени в декларираните
обстоятелства.
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(4) Основанията за отстраняване по ал. 1
се прилагат до изтичане на следните срокове:
1. определени във влязъл в сила акт на
компетентните органи съгласно законодателството на държавата, в която е извършено
нарушението;
2. пет години от влизането в сила на присъдата по отношение на обстоятелства по
ал. 1, т. 13, буква „г“;
3. три години от влизането в сила на акт
на компетентните органи съгласно законодателството на държавата, в която е извършено
нарушението, по отношение на обстоятелства
по ал. 1, т. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10.
(5) Кандидати/ползватели, за които е налице обстоятелство по ал. 1, имат право да
представят доказателства при подаване на
декларация съгласно приложение № 2 или
в срока до 10 работни дни от получаване на
уведомление от РА за констатираните обстоятелства по ал. 1, че са предприели действия
за тяхното отстраняване.
(6) Разплащателната агенция одобрява
получаването на финансовата помощ, когато
представените доказателства по ал. 5 са достатъчни, за да се гарантира, че кандидатите/
ползвателите не попадат в някое от обстоятелствата по ал. 1.
(7) Изпълнителният директор на РА отказва
предоставянето на финансовата помощ, когато
е налице някое от обстоятелствата по ал. 1
или представените доказателства по ал. 5 не
са достатъчни, за да се гарантира, че кандидатите/ползвателите не попадат в някое от
обстоятелствата по ал. 1.
Чл. 8. Не се дава предимство, а даденото
предимство се отнема, когато РА или друг
компетентен орган установи, че кандидатът/
ползвателят на помощта е създал изкуствено
условията, необходими за получаване на това
предимство, в противоречие с целите на европейското право и българското законодателство
в областта на допустимите за подпомагане
дейности по чл. 4.
Раздел ІІI
Финансови условия
Чл. 9. Финансова помощ по реда на тази
наредба се предоставя в рамките на наличните
средства по ПРСР 2014 – 2020 г. под формата
на възстановяване на действително направени
и платени допустими разходи.
Чл. 10. (1) Финансовата помощ е в размер
100 на сто от общия размер на допустимите за
финансово подпомагане разходи за проекти,
които след извършване на инвестицията не
генерират нетни приходи.
(2) Финансовата помощ е в размер 75
на сто от общия размер на допустимите за
финансово подпомагане разходи за проекти,
които след извършване на инвестицията ще
генерират нетни приходи.
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(3) Разликата между пълния размер на
доп ус т и м и т е за фи на нс ово под пома га не
разходи и размера на финансовата помощ
по ал. 2 се осигурява от кандидата, като
участието на кандидата може да бъде само
в парична форма.
Чл. 11. (1) Максималният размер на общите
допустими разходи по подмярката за целия
период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г.
за един кандидат е левовата равностойност
на 1 000 000 евро.
(2) Максималният размер на общите допустими разходи за един проект не може
да надхвърл я левовата равностойност на
400 000 евро.
Чл. 12. Финансова помощ не се предоставя
за дейностите по чл. 4, за които кандидатът
е получил публична финансова помощ от
държавния бюджет или от бюджета на Европейския съюз, с изключение на:
1. предоставени целеви средства от държавния бюджет от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към
Министерския съвет за съответната година;
2. получена държавна субсидия съгласно
закона за държавния бюджет на Република
България за съответната година.
Чл. 13. Финансовата помощ по проект
може да бъде изплащана авансово, междинно
и окончателно.
Чл. 14. (1) Допустимо е авансово плащане в размер до 50 на сто от стойността на
одобр ената финансова помощ по проекта и
се изплаща при условията и по реда на сключения договор.
(2) Авансово плащане се допуска, при
условие че неговият размер надвишава 10 на
сто от стойността на одобрената финансова
помощ по проекта. Авансово плащане е допустимо не повече от един път за периода на
изпълнение на проекта.
(3) Авансово плащане може да бъде заявено
не по-късно от шест месеца преди крайната
дата за изпълнение на инвестицията по сключения договор за отпускане на финансовата
помощ.
(4) Когато се изплаща авансово плащане,
се изисква представяне от ползвателя на
безусловна и неотменима банкова гаранция
в полза на РА в размер 100 на сто от стойността на авансовото плащане или договор
за поръчителство, с който най-малко двама
поръчители, всеки от които се задължава пред
кредитора РА да отговаря за изпълнението на
задължението по авансовото плащане на длъжника – ползвател на помощта, в размер 100
на сто от стойността на авансовото плащане.
(5) Поръчителят по ал. 4 трябва да отговаря
на следните условия:
1. да е юридическо лице – търговец по
смисъла на чл. 1, ал. 2 от Търговския закон,
и да е вписан в търговския регистър;
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2. да е регистриран и да извършва търговска
дейност най-малко три години преди датата
на подаване на заявката за авансово плащане;
3. да няма изискуеми задължения към
Държавен фонд „Земеделие“;
4. да няма изискуеми публични задължения
към държавата;
5. да не е в открито производство по несъстоятелност и да не е обявен в несъстоятелност;
6. да не е в производство по ликвидация;
7. 25 на сто от размера на собствения му
капитал, отразен в счетоводния баланс от
последната приключена финансова година
и/или последното приключило тримесечие
преди подаване на заявката за авансово плащане, да е равен или по-голям от 100 на сто
от стойността на искания аванс;
8. 25 на сто от размера на нетните приходи
от продажби, отразени в отчета за приходи и
разходи за последната приключена финансова
година, да е по-голям или равен на 100 на сто
от стойността на искания аванс.
(6) При изчисл яването на размера на
собствения капитал по ал. 5, т. 7 РА изключва
поетите задбалансови условни задължения на
поръчителя, като в тях не се включват обезпечения по кредити и по други задължения,
които са отразени в баланса. Представя се
декларация съгласно приложение № 3.
(7) Когато едно лице е поръчител на повече
от един ползвател по ПРСР 2014 – 2020 г., поръчителят трябва да отговаря на условията по
ал. 5 и 6 за всеки договор за поръчителство,
като общият размер на обезпечените вземания
за авансови плащания по сключените между
съответния поръчител и РА договори за поръчителство не може да надхвърля 500 000 лв.
(8) Разплащателната агенция не сключва
договор за поръчителство с лице, за което
установи, че не може да изпълни задължението по ал. 4, авансовото плащане на длъжника – ползвател на помощта, в размер 100
на сто от стойността на авансовото плащане.
(9) Срокът на валидност на банковата гаранция по ал. 4 или срокът на задължението
по договора за поръчителство по ал. 4 трябва
да покрива срока на договора за отпускане на
финансовата помощ, удължен с шест месеца.
(10) Банковата гаранция по ал. 4 се освобождава или договорът за поръчителство
по ал. 4 се прекратява до 10 работни дни от
момента, в който РА установи, че сумата на
одобрените за плащане разходи, съответстваща
на финансовата помощ, свързана с инвестицията, надхвърля сумата на аванса.
Чл. 15. (1) Междинно плащане се извършва
при условие, че такова е заявено от кандидата/ползвателя и е предвидено в договора за
предоставяне на финансова помощ.
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(2) Междинно плащане е допустимо не
повече от един път за периода на изпълнение
на проекта.
(3) Междинното плащане е допустимо за
одобрена обособена част от инвестицията,
като се заявява не по-късно от четири месеца
преди изтичане на крайния срок за извършване
на инвестицията по договора за предоставяне
на финансова помощ.
Раздел ІV
Изисквания към проектите
Чл. 16. Подпомагат се проекти, които се
осъществяват на територията на общините
от селските райони на Република България,
посочени в приложение № 4.
Чл. 17. Проектите се подпомагат, ако:
1. дейностите, включени в проектите, съответстват на приоритетите на общинския план
за развитие на съответната община, удостоверено с декларация на кмета на общината;
2. при наличие на одобрена стратегия
за Водено от общностите местно развитие
дейностите, включени в проектите, са съгласувани с одобрената стратегия, за което
се представя декларация от председателя на
колективния управителен орган на местната
инициативна група и/или местна инициативна
рибарска група.
Чл. 18. Подпомагат се проекти, за които
са проведени съгласувателните процедури
по реда на Закона за опазване на околната
среда, Закона за защитените територии и/
или Закона за биологичното разнообразие
със съответния компетентен орган по околна среда и по реда на Закона за културното
наследство с Министерството на културата за
защитените територии за опазване на културното наследство.
Чл. 19. Не се подпомагат проекти:
1. за които има постановен административен акт по реда на Закона за опазване на
околната среда и/или чл. 31 от Закона за
биологичното разнообразие за неодобряване
осъществяването/несъгласуване на инвестиционното предложение/плана/програмата/
проекта или за прекратяване на процедурата,
включително и поради недопустимост спрямо
режими, определени в утвърдени планове за
управление на речните басейни;
2. които се извършват на терени, които
подлежат на рекултивация съгласно чл. 11,
ал. 1 от Закона за опазване на земеделските
земи, и не се изпълняват мерките, предвидени
в проекта по чл. 11, ал. 2 или 3 от същия закон;
3. по които дейностите, включени в проектите, са били физически завършени преди
подаване на заявлението за подпомагане,
независимо дали всички свързани плащания
не са извършени;
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4. които след изпълнение на дейностите
по проекта няма да доведат до използване на
обекта на инвестицията по предназначение
и/или въвеждане на обекта на инвестицията
в експлоатация в случаите, когато това е задължително съгласно Закона за устройство
на територията и подзаконовите актове за
неговото прилагане;
5. които не съдържат анализ за устойчивостта на инвестицията съгласно приложение № 5;
6. по които са подадени заявления за подпомагане в РА преди подаване на заявка за
окончателно плащане по предходен проект,
изпълняван от кандидата/ползвателя на помощта.
Чл. 20. (1) Проектите се изпълняват върху
имот – собственост на кандидата, а когато
имотът не е собственост на кандидата, към
проектите се прилагат документи за:
1. учредено право на строеж върху имота
за срок не по-малко от 6 г., считано от датата
на подаване на заявлението за подпомагане,
когато е учредено срочно право на строеж – в
случай на кандидатстване за разходи за строително-монтажни работи за възстановяване,
реставрация, ремонт и/или реконструкция на
сгради, дейности по вертикалната планировка
и подобряване на прилежащите пространства,
за които се изисква разрешение за строеж
съгласно Закона за устройство на територията;
2. документ за ползване на имота за срок
не по-малко от 6 г., считано от датата на
подаване на заявлението за подпомагане – в
случай на кандидатстване за разходи за закупуване на нови машини, оборудване, обзавеждане, възстановяване, реставрация, ремонт
и/или реконструкция на сгради, дейности по
вертикалната планировка и подобряване на
прилежащите пространства, за които не се
изисква издаване на разрешение за строеж
съгласно Закона за устройство на територията.
(2) Към проектите, включващи разходи за
строително-монтажни работи, се прилагат:
1. графично и фотозаснемане на обекта и/
или архитектурен план на сградата, обекта,
когато за предвидените строително-монтажни
работи не се изисква одобрен инвестиционен
проект съгласно Закона за устройство на
територията;
2. одобрен инвестиционен проект, изработен
във фаза „Технически проект“ или „Работен
проект“ в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и Наредба
№ 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на
инвестиционните проекти (обн., ДВ, бр. 51
от 2001 г.; изм., бр. 85 и 96 от 2009 г., бр. 93
и 102 от 2014 г. и бр. 13 от 2015 г.);
3. подробни количествени сметки за предвидените строително-монтажни работи, заверени
от правоспособно лице;
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4. влязло в сила разрешение за строеж,
когато издаването му се изисква съгласно
Закона за устройство на територията;
5. становище на главния архитект, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение
за строеж, когато издаването му не се изисква
съгласно Закона за устройство на територията.
Чл. 21. (1) Инвестиционните проекти, които включват обекти – недвижими културни
ценности, се съгласуват с Министерството
на културата в случаите, когато това е задължително съгласно Закона за културното
наследство.
(2) Дейностите по проектиране и изпълнение на инвестиционните проекти за обектите по ал. 1 се осъществяват от лица или
под непосредственото ръководство на лица,
вписани в регистъра по чл. 165 от Закона за
културното наследство.
Чл. 22. Дейностите и инвестициите по
проекта, за които се изисква лицензиране,
разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно
българското законодателство, се подпомагат
само ако са представени съответните лицензи,
разрешения и/или документ, удостоверяващ
регистрацията.
Раздел V
Допустими разходи
Чл. 23. (1) Допустими за финансова помощ
са следните разходи:
1. възстановяване, реставрация, ремонт и/
или реконструкция на сгради с религиозно
значение, в т.ч. и дейности по вертикалната
планировка и подобряване на прилежащите
пространства;
2. закупуване на нови машини, оборудване и обзавеждане до пазарната им стойност,
включително чрез финансов лизинг;
3. придобиване на патентни и авторски
права, лицензи, регистрация на търговски
марки, до пазарната им стойност;
4. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за хонорари за архитекти, инженери и
консултанти, консултации за икономическа
и екологична устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на
проекта преди подаване на заявлението за
подпомагане, така и по време на неговото
изпълнение, които не могат да надхвърлят
12 на сто от общия размер на допустимите
разходи по проект, включени в т. 1, 2 и 3.
(2) Допустимите разходи по ал. 1, т. 4 не
може да надхвърлят следните стойности:
1. за консултантски услуги, свързани с подготовката на проекта, като част от разходите
по ал. 1, т. 4 не могат да надхвърлят 1,5 на сто
от допустимите разходи по ал. 1, т. 1, 2 и 3;
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2. за консултантски услуги, свързани с управлението на проекта, като част от разходите
по ал. 1, т. 4 не могат да надхвърлят 1,5 на сто
от допустимите разходи по ал. 1, т. 1, 2 и 3;
3. разходите за изготвяне на технически
и работен проект в случаите на строителномонтажни дейности, като част от разходите
по ал. 1, т. 4 не могат да надхвърлят 4 на сто
от допустимите разходи по ал. 1, т. 1, 2 и 3;
4. разходите за строителен надзор, като
част от разходите по ал. 1, т. 4 не могат да
надхвърлят 2 на сто от допустимите разходи
по ал. 1, т. 1, 2 и 3;
5. разходите за авторски надзор, като част
от разходите по ал. 1, т. 4 не могат да надхвърлят 1 на сто от допустимите разходи по
ал. 1, т. 1, 2 и 3.
(3) Разходите по ал. 1, т. 2 и 3 са допустими
само в случай, че се кандидатства за разходи
по ал. 1, т. 1 и са необходими за постигане
на целите по чл. 2.
(4) Разходите по ал. 1, т. 4 са допустими,
ако са извършени не по-рано от 1 януари
2014 г., независимо дали всички свързани с
тях плащания са направени.
(5) Дейностите и разходите по проекта,
с изключение на разходите по ал. 1, т. 4, са
допустими, ако са извършени след подаване
на заявлението за подпомагане, независимо
дали всички свързани с тях плащания са
направени.
(6) Закупуването чрез финансов лизинг
на активите е допустимо, при условие че
ползвателят на помощта стане собственик
на съответния актив не по-късно от датата
на подаване на заявката за междинно или
окончателно плащане за същия актив.
(7) Разплащателната агенция извършва
оценка на основателността на предложените за
финансиране разходи по ал. 1 чрез съпоставяне
на предложените разходи с определените от
РА референтни разходи за допустими за финансиране активи и услуги и/или сравняване
на представени оферти.
(8) Списък с активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи,
се съгласува от министъра на земеделието
и храните и се публикува на електронната
страница на РА не по-късно от датата на
публикуване на заповедта за определяне на
съответния период на прием на заявления за
подпомагане.
(9) За всеки заявен за финансиране разход по ал. 1, който към датата на подаване
на заявлението за подпомагане е включен в
списъка по ал. 8, кандидатът представя една
независима оферта в оригинал, която съдържа наименованието на оферента, срока на
валидност на офертата, датата на издаване на
офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/
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услугите, цена в левове или евро с посочен
данък върху добавената стойност (ДДС). Разплащателната агенция извършва съпоставка
между размера на определения референтен
разход и на предложения за финансиране от
кандидата, като одобрява за финансиране
разхода до по-ниския му размер.
(10) За всеки заявен за финансиране разход
по ал. 1, който към датата на подаване на
заявлението за подпомагане не е включен в
списъка по ал. 8, кандидатът представя наймалко три съпоставими независими оферти
в оригинал, които съдържат наименование
на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис
и печат на оферента, подробна техническа
спецификация на активите/услугите, цена в
левове или евро с посочен ДДС. Кандидатът
представя и решение за избор на доставчика/изпълнителя, запитване за оферта по
образец съгласно приложение № 6, а когато
не е избрал най-ниската оферта – писмена
обосновка за мотивите, обусловили избора
му. В тези случаи РА извършва съпоставка
между размера на разхода, посочен във всяка от представените оферти, като одобрява
за финансиране разхода до най-ниския му
размер, освен ако кандидатът е представил
мотивирана обосновка за направения избор,
основан на икономическите особености и
технически решения на строителния метод
и/или предоставената услуга.
(11) В случаите по ал. 9 и 10 оферентите,
когато са местни лица, трябва да са вписани
в търговския регистър, а оферентите – чужде
странни лица, следва да представят документ
за правосубектност съгласно националното им
законодателство. Оферентите на строителномонтажни работи, местни и чуждестранни
лица, трябва да бъдат вписани в Централен
професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите и да
могат да извършват строежи и/или отделни
видове строителни и монтажни работи от
съответната категория съгласно изискванията
на чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите. Изискването за вписване в търговския
регистър не се прилага за физически лица,
предоставящи услуги по ал. 1, т. 4.
(12) Когато за заявения за финансиране
разход кандидатът е представил съпоставими
оферти, независимо че разходът е включен
в списъка по ал. 8, РА извършва съпоставка
между размера на разхода, посочен във всяка от представените оферти, и размера на
определения референтен разход, като одоб
рява за финансиране разхода до най-ниския
му размер. Когато кандидатът е представил
мотивирана обосновка за направения избор,
съпоставката се извършва между размера на
определения референтен разход и размера на
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предложения за финансиране разход, като
РА одобрява за финансиране разхода до пониския му размер.
Чл. 24. Финансова помощ не се предоставя
за разходи за:
1. закупуване или наем на земя и сгради;
2. закупуване на оборудване, обзавеждане
и машини втора употреба;
3. нов строеж;
4. данък върху добавена стойност (ДДС), с
изключение на невъзстановим ДДС, когато е
поет действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, освободени от данък
съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху
добавената стойност;
5. лизинг, с изключение на финансов лизинг
и спазване на изискването по чл. 23, ал. 6;
6. оперативни разходи, вкл. разходи за поддръжка, наеми, застраховка, текущ ремонт;
7. банкови и административни такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране
на лихви;
8. принос в натура;
9. закупуване на нови машини и оборудване
над пазарната им стойност;
10. плащания в брой;
11. лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за
рефинансиране, оперативни и застрахователни
разходи по лизинговия договор в случаите на
финансов лизинг;
12. инвестиции, за които РА или друг компетентен орган установи изкуствено създадени условия за получаване на помощта с цел
осъществяване на предимство в противоречие
с целите на мярката;
13. инвестиции, които представляват обикновена подмяна;
14. инвестиции, за които се установи,
че ще имат отрицателно въздействие върху
околната среда;
15. неустойки за неизпълнение по договорите с избраните доставчици/изпълнители.
Г л а в а

т р е т а

РЕД ЗА К АНДИДАТСТВАНЕ
Раздел І
Общи изисквания към документите за кандидатстване
Ч л. 25. Док у мен т и те, п ри ложени к ъм
заявлението за подпомагане и към заявките
за плащане, както и тези, представени от
кандидатите/ползвателите в резултат на допълнително искане от РА, трябва да бъдат:
1. представени в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от кандидата;
2. подадени лично от кандидата или от
упълномощено от него лице с нотариално
заверено изрично пълномощно;
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3. представени на български език; в случаите, когато оригиналният документ е изготвен
на чужд език, той трябва да бъде придружен с
превод на български език, извършен от заклет
преводач, а когато документът е официален
по смисъла на Граж данския процесуален
кодекс – да бъде легализиран или с апостил;
когато Република България и държавата, от
която произхожда документът, са страни по
Конвенцията за премахване на изискването
за легализация на чуждестранни публични
актове, съставена в Хага на 5 октомври
1961 г. (ратифицирана със закон – ДВ, бр. 47
от 2000 г.) (обн., ДВ, бр. 45 от 2001 г.; попр.,
бр. 17 от 2014 г.), и между тях има договор за
правна помощ, освобождаващ документите от
легализация, документът трябва да е представен съгласно режима на двустранния договор.
Чл. 26. За всяко подпомагане се кандидатства след подадени заявки за окончателно
плащане по предходните проекти.
Чл. 27. (1) Започването и приключването
на приема на заявления за подпомагане се
определят със заповед на министъра на земеделието и храните. Заповедта съдържа начална
и крайна дата за приемане на заявления за
подпомагане, както и бюджета на подмярката
за съответния период на прием.
(2) В заповедта по ал. 1 могат да бъдат
определени и допълнителни ограничения
относно финансовите условия, допустимите
за финансова помощ разходи и инвестиции.
(3) При вземане на решение за започване
на приема на заявления за подпомагане се
публикува съобщение най-малко 10 работни
дни преди започването на приема на електронните страници на Министерството на
земеделието и храните и РА и на общодостъпно
място в областните дирекции на Държавен
фонд „Земеделие“ и в областните дирекции
„Земеделие“.
(4) При вземане на решение за прекратяване
на приема на заявления за подпомагане по
ал. 1 съобщението се публикува най-малко 10
работни дни преди прекратяване на приема
на електронните страници на Министерството на земеделието и храните и РА и на
общодостъпно място в областните дирекции
на Държавен фонд „Земеделие“ и областните
дирекции „Земеделие“.
(5) При вземане на решение за изменение
на заповедта по ал. 1 съобщението се публикува най-малко 10 календарни дни преди
влизане в сила на изменението и не по-късно
от 10 календарни дни от определената крайна
дата на приема на електронните страници на
Министерството на земеделието и храните и
РА и на общодостъпно място в областните
дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ и
областните дирекции „Земеделие“.
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Раздел ІI
Процедура за разглеждане на заявления за
подпомагане
Чл. 28. (1) Кандидатите или упълномощени
с изрично нотариално заверено пълномощно
от тях лица подават в областната дирекция
на Държавен фонд „Земеделие“ по място на
извършване на инвестицията заявление за
подпомагане по образец съгласно приложение № 7 и прилагат документите, указани в
същото приложение.
(2) Длъжностни лица от областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ извършват
преглед на документите в присъствието на
кандидата или упълномощеното от него лице.
(3) При липса или нередовност на документите по ал. 1 длъжностните лица връщат
документите на кандидата, като писмено посочват установените липси и/или нередовности
и предоставят копие на контролния лист.
(4) Заявлението за подпомагане може да
бъде прието и при липса и/или нередовност,
но само когато те се отнасят за документи,
издавани от други държавни и/или общински
органи и институции, за които кандидатът
представи писмени доказателства, че е направил искане за издаване от съответния
орган. Кандидатът подписва декларация, че
е запознат с липсите и/или нередовностите
и поема задължение да представи издадените
въз основа на искането документи най-късно
в срока до 10 работни дни от получаване на
уведомление от РА да представи изисканите
му документи, като писмено посочва в декларацията мотивите и забележките си.
(5) Приетите заявления за подпомагане
получават уникален идентификационен номер
с отбелязани дата, час и минута.
(6) Възможността за подаване на заявления
за подпомагане по електронен път се предвижда изрично в заповедта по чл. 27, ал. 1, като
в нея задължително се съдържат указания
към кандидатите за финансово подпомагане
относно реда и начина на подаването на заявленията за подпомагане по електронен път.
Чл. 29. (1) В срок до три месеца от крайната дата за съответния период на прием,
определен в заповедта по чл. 27, ал. 1, РА:
1. извършва предварителна оценка по критериите за подбор, посочени в приложение
№ 8, в случаите, при които размерът на заявената финансова помощ на всички подадени
заявления надхвърля разполагаемия бюджет,
определен в заповедта на министъра на земеделието и храните за съответния период
на прием;
2. проверка за липса на двойно финансиране;
3. извършва административна проверка на
представените документи, заявените данни и
други обстоятелства, свързани със заявлението
за подпомагане;
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4. може да извърши посещение на място за
установяване на фактическото съответствие
с представените документи, като:
а) посещението на място се извършва в
присъствието на кандидата или на упълномощен от него представител;
б) след приключване на посещението на
място служителят на РА представя протокола с резултатите от посещението за подпис
на кандидата или на упълномощен от него
представител, който има право да напише в
протокола обяснения и възражения по направените констатации;
в) екземпляр от протокола по буква „б“ се
предоставя на кандидата или на упълномощен
негов представител веднага след приключване
на посещението на място;
г) в случай че кандидатът или упълномощен негов представител не е открит при
извършване на посещението на място, РА
уведомява кандидата, като му изпраща копие
от протокола;
д) в срок до 10 работни дни от получаването на протокола за посещението на място
кандидатът може писмено да направи възражения и да даде обяснения по направените
констатации пред изпълнителния директор
на РА;
5. одобрява или отхвърля заявлението за
подпомагане.
(2) При проекти, включващи разходи за
ст рои телно-мон та ж ни работ и, в срок до
10 работни дни от подаване на заявлението
за подпомагане длъжностни лица от РА задължително извършват посещението на място
по ал. 1, т. 4.
(3) При липса или нередовност на документи, при възникване на необходимост от
предоставяне на допълнителни документи при
непълнота и неяснота на заявените данни и
посочените факти по ал. 1, т. 1, 2 и 3, както и
с цел да се удостовери верността на заявените
данни РА указва на кандидата необходимостта
от представяне на допълнителни данни и/или
документи. Кандидатът е длъжен в срок до
10 работни дни от получаване на уведомяването да представи изисканите му данни и/или
документи. Представени след този срок данни
и/или документи, както и такива, които не са
изрично изискани от РА, не се вземат предвид
при последващата обработка на заявлението
за подпомагане.
(4) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен,
когато:
1. Разплащателната агенция е упражнила
правомощието си по ал. 3 – със срока за
представяне на изисканите данни и/или документи от страна на кандидата;
2. в резултат от действията по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които
създават съмнение за нередност – до установя-
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ване от РА на всички факти и обстоятелства,
необходими за изясняване на случая, а при
установени съмнения за наличие на престъпни
обстоятелства – до постановяване на влязъл
в сила акт на компетентния орган;
3. при обработката на заявлението за подпомагане РА установи необходимост от предоставяне на становище от други органи или
институции – до датата на получаването му.
(5) В случаите по ал. 4, т. 2 и 3 изпълнителният директор на ДФЗ – РА, издава заповед
за спиране на производството по обработка на
заявлението за подпомагане, която се връчва
на кандидата.
(6) Заявлението за подпомагане и приложените към него документи могат да бъдат
изцяло или частично оттеглени от кандидата
по всяко време в писмена форма. Оттеглянето
поставя кандидата в положението, в което се
е намирал преди подаването на оттеглените
документи или на част от тях.
(7) Когато кандидатът е уведомен от РА за
случаи на несъответствия и/или нередности
в заявлението за подпомагане и приложените
към него документи по реда на ал. 3 или когато
кандидатът е уведомен за намерението на РА
да извърши проверка/посещение на място, или
когато при проверката/посещението на място се
установи нередност, не се разрешава оттегляне
по отношение на частите на тези документи,
засегнати от нередността. В тези случаи РА
писмено уведомява кандидата за решението
си по направеното искане за оттегляне.
(8) При оттегляне на заявлението за подпомагане, което не попада в обхвата на ал. 7, РА
прекратява образуваното пред нея административно производство, а кандидатът има право
да подаде ново заявление за подпомагане за
финансиране на същия проект, в случай че е
обявен нов период на прием по подмярката.
(9) Заявленията за подпомагане и приложените към тях документи могат да бъдат
поправяни и коригирани по всяко време след
подаването им само в случай на очевидни
грешки, признати от РА въз основа на цялостна
преценка на конкретния случай, и при условие че кандидатът е действал добросъвестно.
(10) Разплащателната агенция може да
признае очевидни грешки само ако те могат
да бъдат непосредствено установени при техническа проверка на информацията, съдържаща
се в документите по ал. 9.
(11) Не се допуска коригиране или поправяне на заявленията за подпомагане и приложените към тях документи извън случаите
по ал. 9.
(12) При оттегляне по ал. 6 на документите
или части от тях новите обстоятелства не се
вземат под внимание в случаите, при които
оказват или биха оказали влияние върху тежестта на критериите за подбор.
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Чл. 30. За осигуряване на прозрачност списък на одобрените и отхвърлените проекти се
публикува на електронните страници на РА
и Министерството на земеделието и храните
при спазване на Закона за защита на личните
данни и на ограниченията за опазване на търговска, производствената или друга защитена
от закона тайна.
Чл. 31. (1) Изпълнителният директор на
ДФЗ – РА, издава заповед за пълен или частичен отказ за финансиране при:
1. нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и
посочените факти, установени при проверките
по чл. 29, ал. 1, т. 2, 3 и 4;
2. несъответствие с целите и изискванията
към кандидатите, дейностите, проектите и
заявените разходи, определени в тази наредба;
3. несъответствие на проекта с минималния
брой точки съгласно критериите за подбор,
посочени в приложение № 8;
4. неотстраняване на нередовност на документи, непълнота и неяснота на заявените
данни и посочени факти и/или непредставяне
на изисканите от РА документи, необходими
за удостоверяване верността на заявените
от кандидата данни до изтичане на срока
по чл. 29, ал. 3, като РА отказва изц яло
финансирането или намалява финансовата
помощ в съответствие с естеството на неотстранените нередности, непълноти, неясноти
и/или липси;
5. недостатъчен бюджет за финансиране
на подаденото заявление за подпомагане,
определен в заповедта за откриване на съответния прием;
6. стойност на допустимите разходи по
проекта над определения максимален размер
съгласно чл. 11, ал. 2;
7. установяване на обстоятелствата, посочени в чл. 7, ал. 1, както и непредставяне на
някой от документите в срока по чл. 29, ал. 3.
(2) В случаите на частичен отказ по ал. 1
кандидатът има право да сключи договор за
предоставяне на финансова помощ за одобрената част от допустимите разходи или да
кандидатства отново за същата инвестиция
по реда на тази наредба.
(3) В случаите на пълен отказ по ал. 1 кандидатът има право да кандидатства отново за
предоставяне на финансова помощ за същата
инвестиция по реда на тази наредба.
Чл. 32. Преди издаване на заповед за
одобрение на заявлението за подпомагане
РА изисква от кандидата в срок 10 дни от
получаването на уведомяването му за това
да представи:
1. удостоверение от органите по приходите
за обстоятелства по чл. 7, ал. 1, т. 2 и свидетелство за съдимост за обстоятелства по
чл. 7, ал. 1, т. 3 и т. 13, буква „г“;
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2. декларация съгласно приложение № 2,
която се представя само в случите, когато
са настъпили промени в декларираните обстоятелства към момента на кандидатстване.
Чл. 33. (1) Пост ъпилите за явлени я за
подпомагане се оценяват съгласно критериите за подбор, посочени в приложение № 8.
Съответствието с критериите за подбор се
преценява към датата на подаване на заявлението за подпомагане съобразно приложените
към заявлението за подпомагане документи.
(2) Заявленията за подпомагане се класират според получените при оценката точки и
се одобряват в низходящ ред до размера на
определения за съответния прием бюджет.
(3) Класираните заявления за подпомагане
с еднакъв брой точки, за които е наличен
частичен разполагаем бюджет при класирането по ал. 2, се одобряват след изменение на
бюджета, определен в заповедта на министъра
на земеделието и храните по чл. 27, ал. 1 за
съответния период на прием.
Ч л. 34. (1) Изп ъ лни т елни я т ди рек т ор
на ДФЗ – РА, се произнася със заповед за
пълно или частично одобрение или отказ за
финансиране на заявлението за подпомагане.
Заповедта за частично одобрение (в частта
на отхвърлените за финансиране разходи)
и заповедта за отказ от финансиране на
заявлението за подпомагане подлежат на
обжалване по реда на А дминистративно
процесуалния кодекс.
(2) В срок 15 календарни дни от получаване
на заповедта за пълно или частично одобрение
за финансиране на заявлението за подпомагане
кандидатът има право да подпише договор
за предоставяне на финансовата помощ и да
представи попълнена декларация и форма за
наблюдение съгласно приложение № 9.
(3) Договорът по ал. 2 урежда правата,
задълженията и отговорностите на страните, включително изискванията, свързани със
спазване на условията, въз основа на които
проектът е получил приоритет, основанията
за изискуемост на финансовата помощ и краен
срок за започване изпълнението на дейностите
и инвестициите по проекта.
(4) Когато при обработката на заявлението
за подпомагане РА или друг компетентен орган
установи съмнения за изкуствено създадени
условия, в договора по ал. 2 се предвижда
извършване на допълнителни проверки преди
изплащане на финансовата помощ.
(5) При неявяване на кандидата за подписване на предложения му проект на договор
за предоставяне на финансова помощ след
изтичане на срока по ал. 2 той губи правото
на подпомагане и може да кандидатства отново за финансиране на същата дейност по
реда на тази наредба.
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ИЗПЛ АЩ АНЕ Н А ФИН АНСОВАТА ПОМОЩ. КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА ПРОЕКТИТЕ
Раздел І
Изплащане на финансовата помощ
Чл. 35. (1) Финансовата помощ се изплаща
след извършване на цялата инвестиция.
(2) Финансовата помощ може да бъде
изплатена и преди извършване на цялата
инвестиция при спазване на изискванията
на чл. 14 и 15.
(3) Финансовата помощ не се изплаща на
ползватели на помощта, за които РА или друг
компетентен орган установи, че са създали
изкуствено условията, необходими за получаване на помощта, с цел осъществяване
на предимство в противоречие с целта на
подмярката.
(4) Финансовата помощ се изплаща, при
условие че в срок не по-късно от 24 месеца
от датата на подписване на договора за предоставяне на финансова помощ , ползвателят
е представил съответните лицензи, разрешения и/или удостоверения за регистрация
за извършването на всички дейности и/или
функционирането на всички активи, включени в одобрения проект, за които съгласно
действащото законодателство се изиск ва
лицензиране, разрешение и/или регистрация.
Чл. 36. (1) При кандидатстване за авансово плащане ползвателят на помощта подава
заявка за авансово плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на РА и
публикуван на електронната страница на РА,
в областните дирекции на Държавен фонд
„Земеделие“ по чл. 44 от Устройствения правилник на Държавен фонд „Земеделие“ (обн.,
ДВ, бр. 55 от 2012 г.; изм., бр. 60 от 2014 г. и
бр. 30 от 2015 г.) по място на извършване на
инвестицията и прилага документите съгласно
приложение № 10.
(2) Заявка за авансово плащане се подава най-рано 10 работни дни след датата на
сключване на договора за предоставяне на
финансова помощ.
(3) Длъжностни лица от съответната областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ извършват преглед на документите в
присъствието на ползвателя на помощта.
(4) В случай на липса или нередовност на
документите по ал. 1 областната дирекция на
Държавен фонд „Земеделие“ връща документите на ползвателя на помощта заедно с писмено посочване на липсите и нередовностите.
(5) След отстраняване на липсите или нередовностите по ал. 4 ползвателят на помощта
има право в срока по чл. 14, ал. 3 отново да
подаде заявка за плащане.
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(6) След приемане на документите за плащане ползвателят на помощта получава уникален идентификационен номер на заявката.
(7) В случай на нередовност на представените документи или когато РА мотивирано
откаже да сключи договор за поръчителство с
лице, предложено от ползвателя, РА изпраща
уведомително писмо на ползвателя, който в
срок до 10 работни дни от получаването му е
длъжен да предостави изисканите допълнителни документи или да предложи друг поръчител.
(8) В срок до 25 работни дни от датата на
подаване на заявката за авансово плащане
РА изплаща одобрената сума или мотивирано
отказва авансовото плащане, за което уведомява писмено ползвателя. В случаите по ал. 7
срокът за вземане на решение по заявката за
плащане от РА спира да тече.
Чл. 37. (1) При кандидатстване за междинно или окончателно плащане ползвателят на
помощта или упълномощено от него лице с
изрично и нотариално заверено пълномощно
подава заявка за плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на РА и
публикуван на електронната страница на РА,
в съответната областна дирекция на Държавен
фонд „Земеделие“ по чл. 44 от Устройствения
правилник на Държавен фонд „Земеделие“
по място на извършване на инвестицията,
като прилага към нея декларация и формата
за наблюдение съгласно приложение № 9 и
документите, посочени в приложение № 11.
(2) Заявката за окончателно плащане се
подава в срок не по-късно от 24 месеца от
датата на подписване на договора за предоставяне на финансова помощ.
(3) Заявката за плащане може да бъде подадена и електронно чрез попълване на данни
в специално разработен модул на ИСАК по
указания, разработени от Държавен фонд
„Земеделие“ и публикувани на електронната
страница на РА.
Чл. 38. (1) Длъжностни лица от съответната
областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ извършват преглед на документите по
чл. 37, ал. 1 в присъствието на ползвателя на
помощта или упълномощеното от него лице.
(2) При липса или нередовност на документите по ал. 1 длъжностните лица връщат
документите на ползвателя на помощта или
упълномощеното от него лице, като писмено посочват установените липси и/или
нередовности.
(3) Ако заявката за плащане е подадена
след срока по чл. 37, ал. 2, длъжностните лица
връщат документите на ползвателя на помощта
или на упълномощеното от него лице, като
писмено посочват причината за това.
(4) След отстраняване на констатираните липси или нередовности ползвателят на
помощта или упълномощеното от него лице
има право в срока по чл. 37, ал. 2 отново да
подаде заявка за плащане.
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(5) Заявката за плащане може да бъде
приета и при липса и/или нередовност, но
само когато те се отнасят за документи, издавани от други държавни и/или общински
органи и институции, за които кандидатът
представи писмени доказателства, че е направил искане за издаване от съответния
орган. Ползвателят подписва дек ларация,
че е запознат с липсите и нередовностите и
поема задължение да представи издадените
въз основа на искането документи най-късно
в срока по чл. 37, ал. 2, като писмено посочва
мотивите и забележките си.
(6) След приемане на документите за плащане ползвателят на помощта получава уникален идентификационен номер на заявката.
Чл. 39. (1) В срок не по-късно от три месеца след подаване на заявката за междинно/
окончателно плащане РА:
1. извършва административни проверки на
представените документи, заявените данни и
други обстоятелства, свързани със заявката
за плащане;
2. може да извърши проверка на място за
установяване на фактическото съответствие
с представените документи и за установяване
спазването на критериите за допустимост,
както и на ангажименти или други задължения на ползвателя по тази наредба, договора
за предоставяне на финансова помощ и/или
ПРСР 2014 – 2020 г., като:
а) проверката се извършва в присъствието
на ползвателя на помощта или на упълномощен негов представител;
б) при приключване на проверката на
място служителят на РА изготвя протокол
за резултатите от проверката и го представя
за подпис на ползвателя на помощта или
на упълномощен негов представител, който
има право да напише в протокола обяснения
и възражения по направените констатации;
в) след приключване на проверката на
място, ако е установено неспазване, на ползвателя на помощта или упълномощен негов
представител се изпраща копие от протокола
по буква „б“;
г) в срок до 10 работни дни от получаването
на протокола по буква „б“ ползвателят на помощта или упълномощен негов представител
може писмено да направи възражения и да
даде обяснения по направените констатации
пред изпълнителния директор на РА;
3. одобрява или мотивирано отказва изплащането на част или цялата финансова
помощ след извършен анализ за установяване
на фактическо съответствие и съответствие
по документи между одобрената и реално
извършената инвестиция;
4. изплаща одобрената финансова помощ
в съответствие с т. 3.
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(2) В случай на нередовност или липса на
документи, при възникване на необходимост
от представяне на допълнителни документи
при непълнота и неяснота на заявените данни
и посочените факти по ал. 1, т. 1 и 2, както и
с цел да се удостовери верността на заявените
данни РА писмено уведомява ползвателя на
помощта за необходимостта от представяне
на допълнителни данни и/или документи,
включително такива, които не са посочени в
приложение № 11. Ползвателят на помощта
представя изисканите му данни и/или документи в срок до 10 работни дни от уведомяването.
(3) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен,
когато:
1. Разплащателната агенция е упражнила
правомощието си по ал. 2 – със срока за
представяне на изисканите данни и/или документи от ползвателя;
2. по реда на ал. 1 и 2 са събрани данни
и/или документи, от които възниква съмнение за нередност – до установяване от РА на
всички факти и обстоятелства, необходими
за изясняване на случая, а при установени
съмнения за наличие на престъпни обстоятелства – до постановяване на влязъл в сила
акт на компетентния орган;
3. при обработката на заявката за плащане
РА установи необходимост от предоставяне
на становище и/или информация от други
органи или институции – до датата на получаването им в РА;
4. се провежда контролна проверка въз
основа на приложение I, т. 4 от Делегиран
регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията от
11 март 2014 г. за допълнение на Регламент
(ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент
и на Съвета във връзка с разплащателните
агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметки, обезпеченията и
използването на еврото (ОВ, L 255/18 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък „Делегиран
регламент (ЕС) № 907/2014“ – с един месец.
(4) В случаите по ал. 3, т. 2 и 3 РА уведомява писмено ползвателя на помощта.
(5) Заявките за плащане и приложените
към тях документи може да бъдат изцяло или
частично оттеглени от ползвателя на помощта
по всяко време в писмена форма. Оттеглянето
поставя ползвателя в положението, в което се
е намирал преди подаването на въпросните
документи или на част от тях.
(6) Когато ползвателят на помощта е уведомен от РА за евентуални случаи на нередности в документите по ал. 5 и е уведомен
за намерението на РА да извърши проверка/
посещение на място или когато при проверката/посещението на място се установи
нередност, не се разрешава от тегляне по
отношение на частите на тези документи,
засегнати от нередността.
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(7) При оттегляне на заявката за плащане,
което не попада в хипотезата на ал. 6, ползвателят има право да подаде нова заявка за
плащане в срока по чл. 37, ал. 2.
(8) Заявките за плащане и приложените
към тях документи могат да бъдат поправяни
и коригирани по всяко време след подаването
им в случай на очевидни грешки, признати
от РА въз основа на цялостна преценка на
конкретния случай и при условие че ползвателят е действал добросъвестно.
(9) Разплащателната агенция може да признае очевидни грешки само ако те могат да
бъдат непосредствено установени при техническа проверка на информацията, съдържаща
се в документите по ал. 8.
(10) Не се допуска коригиране или поправяне на заявките за плащане и приложените
към тях документи извън случаите по ал. 8.
Чл. 40. (1) Размерът на дължимите на ползвателите плащания се изчислява въз основа
на приетите за допустими и реално извършени разходи след извършване на проверките
по чл. 39, ал. 1, т. 1 и 2 и при спазване на
разпоредбите на чл. 63 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията от
17 юли 2014 г. за определяне на правила за
прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013
на Европейския парламент и на Съвета по
от ношение на ин тег ри раната система за
администриране и контрол, мерките за развитие на селските райони и кръстосаното
съответствие (ОВ, L 227/69 от 31 юли 2014 г.),
наричан по-нататък „Регламент за изпълнение
(ЕС) № 809/2014“, и на чл. 35 от Делегиран
регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията от
11 март 2014 г. за допълнение на Регламент
(ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент
и на Съвета по отношение на интегрираната
система за администриране и контрол и условията за отказ или оттегляне на плащанията
и административните санкции, приложими
към директните плащания, подпомагането на
развитието на селските райони и кръстосаното
съответствие, наричан по-нататък „Делегиран
регламент (ЕС) № 640/2014“.
(2) Размерът и начинът на определяне на
налаганите от РА административни санкции
в съответствие с изискванията по чл. 35 от
Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014 се определя въз основа на Методика за отказване
и намаляване на плащанията, утвърдена от
изпълнителния директор на ДФЗ – РА, след
съгласуване от министъра на земеделието
и храните и се публикува на електронната
страница на РА.
Чл. 41. (1) Разплащателната агенция може
да откаже изплащането, да намали договорената финансова помощ, както и да изиска
възстановяване на част или цялата финансова
помощ, когато:
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1. при проверките по чл. 39, ал. 1, т. 1, 2 и 3
установи нередовност на документите, непълнота или неяснота на заявените от ползвателя
данни и посочени факти или установи несъответствието им с действителното положение;
2. ползвателят на помощта не отстрани
непълнотите и пропуските и не представи
изисканите му от РА документи в срока по
чл. 39, ал. 2;
3. установи несъответствие с целите, дейностите, изискванията и спазването на критериите за подбор, определени с тази наредба;
4. наложи административна санкция по
чл. 63, параграф 1 от Регламент за изпълнение
(ЕС) № 809/2014 или по чл. 35 от Делегиран
регламент (ЕС) № 640/2014;
5. инвестицията не е изпълнена в срока,
посочен в договора за предоставяне на финансова помощ, и/или заявката за плащане
не е подадена в срока, посочен в договора за
предоставяне на финансова помощ;
6. инвестици ята е изпълнена неточно,
включително когато ползвателят на помощта е придобил ак тиви и/или изпълнил
дейност и – п редмет на подпомагането, с
технически параметри или в отклонение от
количествено-стойностна сметка, различни
от одобрените от РА – когато констатираните отклонения водят до недопустимост или
необоснованост на заявените за подпомагане
дейности или разходи или засягат основната
цел на проекта, или променят предназначението на инвестицията съгласно одобрения
проект, или водят до несъответствие с целите,
дейностите, изискванията и критериите за
подбор, определени в тази наредба и договора
за отпускане на финансова помощ;
7. ползвателят на помощта е представил
пред РА декларация и/или документ с невярно
съдържание, неистински и/или преправен,
включително когато тази декларация и/или
документ са представени при или по повод
кандидатстването му за подпомагане;
8. при извършване на проверките по букви
„iii“ и „v“ от Раздел 2 „Контролни дейности“,
т. А „Процедури по одобряване на заявленията“ от приложение № I към Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 във връзка с чл. 48,
параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 809/2014 РА установи, че ползвателят на
помощта, подаденият от него проект или
предложените за финансиране разходи не
отговарят на изискванията за допустимост за
подпомагане, посочени в тази наредба;
9. ползвателят на помощта или упълномощен негов представител възпрепятства и/
или осуетява извършването на проверка по
чл. 39, ал. 1, т. 2;
10. установи наличие на някоя от хипотезите по чл. 35 от Делегиран регламент (ЕС)
№ 640/2014;
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11. изпълнението на проекта не е започнало
в срока, определен в договора за предоставяне
на финансова помощ.
(2) В случаите по ал. 1, т. 8 и 10 РА извършва
проверка за съответствието с изискванията за
допустимост за подпомагане преди предоставяне на помощта въз основа на представените
към заявлението за подпомагане и изискани
допълнително документи. При нередовност
или липса на документи, както и при възникване на необходимост от предоставяне
на допълнителни документи при непълнота
и неяснота на посочените в заявлението за
подпомагане и документите към него данни
РА писмено уведомява ползвателя на помощта
за необходимостта от представяне на допълнителни данни и/или документи, включително
такива, които не са посочени в приложение
№ 10. В тези случаи ползвателят е длъжен
в срок до 10 работни дни от получаване на
уведомяването да представи изисканите му
данни и/или документи.
(3) В случаите на пълен или частичен отказ
за изплащане на финансовата помощ ползвателят на помощта не може да подаде друга
заявка за плащане за същата инвестиция.
(4) В случаите на пълен или частичен
отказ за изплащане на финансовата помощ
ползвателят на помощта дължи връщане на
изплатените авансови и/или междинни плащания заедно със законната лихва.
Раздел ІI
Условия за изпълнението на дейностите по
проекта и контрол
Чл. 42. (1) Одобреният проект се изпълнява
в срок до 24 месеца от датата на подписване
на договора за предоставяне на финансова
помощ.
(2) В случай, когато към заявлението за подпомагане е бил представен проект, изработен
във фаза „Технически проект“ или „Работен
проект“ и при изпълнението на строителномонтажните работи настъпят промени в тях,
ползвателят представя за съгласуване в РА
коригирания „Технически проект“ или „Работен проект“ преди подаване на заявка за
междинно или окончателно плащане.
(3) Разплащателната агенция може да преценява обосноваността на заявените разходи
на представените по ал. 2 „Технически проект“ или „Работен проект“ чрез съпоставяне
с референтни разходи и/или сравняване на
оферти.
Чл. 43. (1) Ползвателят може да подаде
искане за изменение и/или допълнение на
договора за предоставяне на финансова помощ в РА, като към искането се прилагат
доказателствата, необходими за преценката
на основателността на искането.
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(2) Не се допуска изменение и/или допълнение на договора за предоставяне на
финансова помощ, което:
1. засяга основната цел на дейността и/или
променя предназначението на инвестицията
съгласно одобрения проект;
2. води до несъответствие с целите, дейностите, изискванията и критериите за подбор, определени в тази наредба и договора за
предоставяне на финансова помощ;
3. води до увеличение на стойността на
договорената финансова помощ;
4. засяга части от инвестицията, за които
е било извършено междинно плащане.
(3) При нередовност или липса на документи, както и при необходимост от предоставяне
на допълнителни документи при непълнота
и неяснота на заявените данни и посочените
факти в искането за изменение на договора,
както и с цел да се удостовери верността на
заявените данни РА изисква от ползвателя да
представи допълнителни данни и/или документи. Ползвателят представя изисканите му
данни и/или документи в срок до 10 работни
дни от уведомяването.
(4) В срок до един месец от подаването
на искането по ал. 1, а когато са изискани
документи и/или информация по ал. 3 – до
14 дни от изтичане на срока за представянето им, РА отхвърля или приема искането и
уведомява писмено ползвателя за мотивите
за отхвърлянето на искането или го кани в
срок до 10 календарни дни от получаването
на уведомлението да се яви за сключване на
допълнително споразумение към договора.
Когато ползвателят или упълномощено въз
основа на изрично и нотариално заверено пълномощно от него лице не се яви в
посочения срок, правото за подписване на
допълнителното споразумение към договора
се погасява.
Чл. 44. (1) Ползвателят на помощта е
длъжен да води всички финансови операции,
свързани с подпомаганите дейности, отделно
в счетоводната си система или като използва
счетоводни сметки с подходящи номера от
датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ до пет години от
датата на получаване на окончателно плащане.
(2) Ползвателят на помощта съхранява
всички документи, свързани с подпомаганите
дейности, за периода по ал. 1.
(3) Кореспонденцията между кандидата/
ползвателя и РА се осъществява на посочения
от кандидата/ползвателя адрес, телефонен
номер и електронна поща или в специално разработен модул на ИСАК и адреса на Държавен
фонд „Земеделие“ или съответната областна
дирекция към Държавен фонд „Земеделие“.
Чл. 45. В срока по чл. 44, ал. 1 ползвателят
на помощта е длъжен да:
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1. използва подпомагани те ак т иви по
предназначение и изпълнява подпомаганите
дейности съгласно одобрения проект;
2. не продава, дарява, преотстъпва ползването на активите – предмет на подпомагане,
под каквато и да е форма, с изключение на
случаите, когато това се изисква по закон;
3. не променя местоположението на подпомаганата дейност;
4. поддържа съответствие с всяко от условията за даване на предимство и приоритет,
по отношение на които проектът му е бил
одобрен;
5. не преустановява подпомогнатата дейност;
6. спазва и дру гите свои задъл жени я,
уговорени в договора за предоставяне на
финансова помощ.
Чл. 46. Ползвателите на помощ застраховат
активите, предмет на подпомагане, за срока,
рисковете и при условията, посочени в договора за предоставяне на финансова помощ.
Чл. 47. (1) Ползвателят на помощта е
длъжен да предоставя на РА всяка поискана
информация за осъществяването на подпомаганата дейност.
(2) Контрол за изпълнение изискванията
на тази наредба, условията по договора за
предоставяне на финансова помощ, както и
на документите, свързани с подпомаганата
дейност, може да бъде извършван от представители на РА, Министерството на земеделието
и храните, Сметната палата, Европейската
комисия, Европейската сметна палата и Европейската служба за борба с измамите.
(3) На контрол по ал. 1 подлежат ползватели на помощ, както и техните контрагенти
по подпомаганите дейности.
(4) Когато Министерството на земеделието и храните или Европейската комисия
извършва оцен яване и ли наблюдение на
ПРСР 2014 – 2020 г., ползвателят на помощта
предоставя на оправомощените от тях лица
всички документи и информация, които ще
подпомогнат оценяването или наблюдението.
Чл. 48. (1) Ако ползвателят на помощта не
изпълнява задължение по тази наредба или
по договора за предоставяне на финансова
помощ след изплащане на каквато и да е част
от финансовата помощ, РА може да поиска
връщане от ползвателя на всички изплатени
суми по договора.
(2) Ако ползвателят на помощта не изпълнява задължение по чл. 44 и 46, РА изисква
връщане на цялата или на част от изплатената
финансова помощ при спазване на разпоредбите на чл. 35 от Делегиран регламент (ЕС)
№ 640/2014.
(3) Разплащателната агенци я може да
поиска връщане на изплатените по договора
суми и когато установи, че ползвателят на
помощта е:
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1. представил декларация и/или документ с
невярно съдържание, неистински или преправени такива, независимо от формата на вина у
ползвателя, нито от момента на представянето
им, включително когато този документ и/или
декларация са били представени на етапа на
кандидатстването му за подпомагане;
2. създал условия за изпълнение на изиск
ванията за получаване на финансова помощ,
за да извлече облага в противоречие с целите
на тази наредба;
3. получил допълнителна публична финансова помощ за активите и/или дейностите,
финансирани по реда на тази наредба.
(4) Когато РА установи наличие на обстоятелства по чл. 7, ал. 1, ползвателят на
помощта дължи връщане на изплатените
авансови и/или междинни плащания заедно
със законната лихва, считано от датата, на
която е настъпило съответното обстоятелство.
(5) Когато РА установи, че обстоятелствата
по чл. 7, ал. 1 са били налице към датата
на извършване на окончателното плащане,
ползвател ят на помощта дъл ж и връщане
на изплатените суми заедно със законната
лихва върху тях, считано от датата на получаването им.
Чл. 49. (1) При неизпълнение на задълженията по чл. 44, 46 или чл. 53 РА писмено
предупреждава ползвателя за констатираното
неизпълнение и предвидените за това санкции, като му дава възможност в едномесечен
срок от получаване на предупреждението да
отстрани нередовностите.
(2) Ползвателят на помощта може да отстрани констатираното нарушение по ал. 1 в
едномесечен срок от получаване на писменото
предупреждение от РА. При отстраняване на
нарушението в указания срок ползвателят не
се санкционира.
(3) Когато не отстрани нарушението в срока по ал. 2, ползвателят дължи връщане на
получената помощ заедно със законната лихва
върху нея, считано от датата на констатиране
на нарушението на съответното задължение
от страна на РА.
Чл. 50. (1) При виновно неизпълнение на
задължението по чл. 45, т. 4 ползвателят на
помощта дължи връщане на получената помощ
заедно със законната лихва.
(2) Законната лихва по ал. 1 се дължи от
момента на неизпълнение на задълженията
по чл. 45, т. 4.
Чл. 51. (1) Ползвателят не носи отговорност,
ако неизпълнението на негово задължение се
дължи на непреодолима сила или извънредни
обстоятелства.
(2) В случаите по ал. 1 ползвателят или
упълномощено от него лице е длъжен писмено
да уведоми РА за възникването на непреодолима сила или извънредни обстоятелства и
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да приложи достатъчно доказателства за това
в срок до 15 работни дни от датата, на която
е в състояние да го направи.
(3) При възникване на непреодолима сила
или извънредни обстоятелства след получаване
на плащане по договора за предоставяне на
финансова помощ, водещи до трайна обективна невъзможност на ползвателя да изпълнява
поетите договорни и/или нормативни задължения, ползвателят не възстановява получената
по договора финансова помощ.
Г л а в а

п е т а

ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ
Чл. 52. (1) С цел осигуряване на публичност и прозрачност най-малко веднъж на
шест месеца РА публикува на електронната
си страница следната информация за всеки
одобрен проект на ползватели на помощта:
1. наименование на ползвателите – юридически лица;
2. вид на подпомаганите дейности;
3. общ размер на одобрената финансова
помощ по проекта.
(2) С цел осигуряване на публичност и
прозрачност до 30 април всяка година РА
публикува на електронната си страница следната информация за предходната финансова
година за ползвателите на помощта, на които
е извършено плащане по подмярката:
1. наименование на ползвателите – юридически лица;
2. общината, в която ползвателят на помощ
та е регистриран, и пощенския код, когато е
наличен, или част от него за обозначаване
на общината;
3. общата сума на публично финансиране,
получена от ползвателя на помощта за съответната финансова година, която включва
както съфинансиране от ЕС, така и национално съфинансиране;
4. вид на подпомаганите дейности;
5. информация за сбора от сумите, изплатени за предходната година от Европейския
фонд за гарантиране на земеделието и ЕЗФРСР
за всеки ползвател на финансова помощ.
(3) Данните на ползвателя на помощта
се публикуват в съответствие с Регламент
(ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент
и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно
финансирането, управлението и мониторинга
на общата селскостопанска политика и за
отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО)
№ 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000,
(ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета
(ОВ, L 344/549 от 20 декември 2013 г.), наричан
по-нататък „Регламент (ЕС) № 1306/2013“, и
могат да бъдат обработени от органите за финансов контрол и от следствените органи на
Европейския съюз и на държавите членки с
цел защита на финансовите интереси на Съюза.
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Чл. 53. (1) Ползвателят на помощта се
задължава от сключване на договора за отпускане на финансова помощ до крайната
дата за изпълнение на проекта да постави на
видно за обществеността място:
1. плакат с размер не по-малък от А3,
съдържащ информация за дейността, подпомагана от ЕЗФРСР – за проекти с размер на
публичната финансова помощ от 10 000 евро
до 50 000 евро включително;
2. табела с размери не по-малко от 50 см
височина и 70 см широчина, съдържаща
информация за дейността, подпомагана от
ЕЗФРСР – за проекти с размер на публичната
финансова помощ над 50 000 евро.
(2) Ползвателят на помощта се задължава
да включва на професионалната си електронна
страница, ако има такава, кратко описание на
подпомаганата дейност. Описанието трябва да
включва целите и резултатите от дейността,
като подчертава финансовото подпомагане
от Европейския съюз.
(3) Електронната страница, плакатът или
табелата по ал. 1 и 2 съдържат описание на
проекта/дейността, която се подпомага, емблемата на Европейския съюз с пояснение
за неговата роля, националното знаме на
Република България, както и думите: „Европейският земеделски фонд за развитие на
селските райони: Европа инвестира в селските
райони.“
(4) Информацията по ал. 3 заема не помалко от 25 на сто от плаката, табелата или
електронната страница.
(5) Техническите изисквания към информацията във връзка с оповестяване на подпомагането на дейността от ЕЗФРСР се определят
съгласно приложение № ІІІ към чл. 13 от
Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 на
Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на
правила за прилагането на Регламент (ЕС)
№ 1305/2013 на Европейския парламент и на
Съвета относно подпомагане на развитието на
селските райони от Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)
(ОВ, L 227/18 от 31 юли 2014 г.).
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Авансово плащане“ е плащане по смисъла на чл. 63 от Регламент (ЕС) № 1305/2013
на Европейския парламент и на Съвета от
17 декември 2013 г. относно подпомагане на
развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент
(ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ, L 347/487
от 20 декември 2013 г.).
2. „Административни проверки“ са проверки съгласно условията и разпоредбите
на чл. 48 от Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 809/2014.
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3. „Анализ за устойчивостта на инвестицията“ е описание на резултатите от изпълнение на инвестицията (проекта) и тяхната
очаквана устойчивост. Резултатите са ползите
и промяната, която ще се наблюдава след
края на проекта. Резултатите са устойчиви,
ако ползите се запазят и след приключване
на финансирането.
4. „Вер т и ка л на п ла н и ровка“ е реконструкция и ремонт на съществуващия терен
в зависимост от неговите дадености, за да
се осигури правилното водоотвеждане, терасиране, изграждане на подходи към сгради,
стъпала и подпорни зидове, както и огради,
ако е необходимо.
5. „Дейност“ е проект, договор, споразумение или друг механизъм, избран съгласно
заложените в ПРСР 2014 – 2020 г. критерии,
предвид постигането на поставените цели в
ПРСР 2014 – 2020 г.
6. „Изкуствено създадени условия“ е всяко
установено от РА или друг компетентен орган
условие по смисъла на чл. 60 от Регламент
(ЕС) № 1306/2013.
7. „Инвестиционен проект“ е проект по
смисъла на Закона за устройство на територията и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и
съдържанието на инвестиционните проекти,
предназначен за строителството на обекта/
ите, включени в проекта.
8. „Меж динно плащане“ е плащане за
обособена част от одобрената и извършена
инвестиция.
9. „Независими оферти“ са оферти, подадени от лица, които не се намират в следната
свързаност помежду си или спрямо кандидата:
а) едното участва в управлението на дружеството на другото;
б) съдружници;
в) съвместно контролират пряко трето лице;
г) участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между
тях могат да се уговарят условия, различни
от обичайните;
д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание
на другото лице;
е) лицата, чиято дейност се контролира
пряко или косвено от трето лице – физическо
или юридическо;
ж) лицата, едното от които е търговски
представител на другото.
10. „Непреодолима сила или извънредни
обстоятелства“ са обстоятелства по смисъла на чл. 2, параграф 2 от Регламент (ЕС)
№ 1306/2013 г.
11. „Нередност“ е всяко нарушение на
правото на ЕС или на българското законодателство, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, участващ
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в прилагането на европейските структурни
и инвестиционни фондове, което има или
би имало за последица нанасянето на вреда
на бюджета на Съюза чрез начисляване на
неправомерен разход в бюджета на Съюза.
12. „Нов строеж“ е резултатът от надземно,
полуподземно, подземно или подводно строителство, който е достатъчен сам по себе си
да изпълнява икономическа или техническа
функция и се въвежда в експлоатация за
първи път.
13. „Обикновена подмяна“ са разходи за
замяна на активи, които не водят до подобряване на цялостната дейност на кандидата/
ползвателя.
14. „Обособена част от инвестицията“ е завършен етап на изпълнение на инвестицията,
който е обособен и е доведен до самостоятелна
степен на завършеност.
15. „Оперативни разходи“ са административните разходи и разходите, свързани с поддръжка, наеми, застраховка, текущ ремонт с
поддръжка и експлоатация на активите.
16. „Подмярка“ е съвкупност от дейности,
спомагащи за прилагане приоритетите на
ПРСР 2014 – 2020 г.
17. „Ползвател“ е лице, на което е одобрена
и/или изплатена финансова помощ по ПРСР
2014 – 2020 г.
18. „Принос в натура“ е предоставяне на
земя или друг недвижим имот, оборудване
или суровини, проучване или професионална работа или неплатен доброволен труд, за
които не са правени плащания, подкрепени
от фактура или друг еквивалентен на фактура
платежен документ.
19. „Проверка на място“ е проверка по
смисъла на Регламент (ЕС) № 809/2014.
20. „Проект“ е заявление за подпомагане
заедно с всички приложени към него документи, както и съвкупността от материални
и нематериални активи и свързаните с тях
разходи, заявени от кандидата и допустими
за финансиране по ПРСР 2014 – 2020 г.
21. „Проект, генериращ нетни приходи“
по смисъла на чл. 61 от Регламент (ЕС)
№ 1303/2013 на Европейския парламент и на
Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне
на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд,
Европейския земеделски фонд за развитие
на селските райони и Европейския фонд за
морско дело и рибарство и за определяне на
общи разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален
фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд
за морско дело и рибарство и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ, L
347/487 от 20 декември 2013 г.) е проект, който
след приключването си генерира нетни при-
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ходи – парични потоци, заплащани директно
от потребителите за стоки и услуги, предоставени с операцията, като такси, заплащани
директно от потребителите за използването на
инфраструктура, продажбата или отдаването
под наем на земя или сгради или плащанията
за услуги, минус всички оперативни разходи и разходи за подмяна на недълготрайно
оборудване за съответния период.
22. „Публична финансова помощ“ е всеки обществен дял във финансирането на
дейности, източник на който е бюджетът на
държавата, на регионалните или местните
власти, на Европейската общност, както и
всеки подобен разход.
23. „Разходи за консултантск и усл у ги,
свързани с подготовка и управление на проекта“ са разходи, извършени преди подаване
на заявлението за подпомагане и такива по
време на изпълнение на проекта, които задължително включват подготовка на заявление
за подпомагане, анализ за икономическа и
екологична устойчивост на проекта, анализ за
устойчивостта на инвестицията и подготовка
на заявки за плащане, включително отчитане
и управление на проекта.
24. „Реконструкция“ на строеж е възстановяване, замяна на конструктивни елементи,
основни части, съоръжения или инсталации
и изпълнението на нови такива, с които се
увеличават носимоспособността, устойчивостта и трайността на строежите.
25. „Реконструкция на обект – недвижима
културна ценност“ е съвкупност от дейности,
които се извършват по реда на Закона за
културното наследство.
26. „Реставрация на сгради с религиозно
значение“ е системен процес от дейности,
които целят предотвратяване на разрушаването, стабилизация на състоянието им, както и
улесняване на тяхното възприемане и оценка
(вкл. и чрез изографисване, консервация и
реставрация на стенописи и иконостаси) при
максимално запазване на автентичността им
и без промяна на предназначението им.
27. „Рефинансиране на лихви“ е възстановяване на извършените разходи за лихви
по заеми.
28. „Референтни разходи“ са цени и пределни
стойности, ползвани от РА за сравняване при
определяне основателността на разходите за
различни инвестиции.
29. „Сгради с религиозно значение“ са
сгради или сградни комплекси със своеобразната религиозна символика в архитектурното
оформление, чието предназначение е в тях
да се извършват богослужение, религиозни
обреди, церемонии или ритуали за вероизповедание, признато по чл. 10 или регистрирано
по чл. 20 от Закона за вероизповеданията.
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30. „Строително-монтажни“ са и консервационно-реставрационни работи, чрез които
строежите се ремонтират, реконструират или
реконструират по автентични данни съгласно
§ 4, т. 15 от допълнителните разпоредби на
Закона за културното наследство, преустройват, поддържат или възстановяват.
31. „Съпоставими оферти“ са оферти, които отговарят на запитването за оферта на
кандидата и съдържат:
а) общ капацитет на оборудването – в
случаите, когато се кандидатства за разходи
за закупуване на оборудване, съставени от
различни машини, съоръжения и оборудване;
б) количествено-стойностни сметки – в
случаите, когато се кандидатства за разходи за извършване на строително-монтажни
работи.
32. „Текущ ремонт“ е подобряването и поддържането в изправност на сградите, постройките, съоръженията и инсталациите, както
и вътрешни преустройства, при които не се:
а) засяга конструкцията на сградата;
б) извършват дейности, като премахване, преместване на съществуващи зидове и
направа на отвори в тях, когато засягат конструкцията на сградата;
в) променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях.
33. „Терен“ е част от земната повърхност,
за която с инвестиционен проект се предвиждат дейности по устройство – застрояване,
озеленяване и благоустрояване.
34. „Техническа спецификация“ е документ, в който се определят изисквания към
характеристики на стоката, услу гата или
строителството.
35. „Уникален идентификационен номер“
е регистрационен номер, който се издава на
кандидата от служител в РА след положително становище от извършен преглед на
документите към заявлението за подпомагане
или плащане.
36. „Частичен отказ за финансиране“ е
отказът да се финансират част от заявените
разходи на кандидата, които са включени в
проект, одобрен за подпомагане по ПРСР
2014 – 2020 г.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 9а
от Закона за подпомагане на земеделските
производители.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева
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Приложение № 1
към чл. 5, т. 3
СПИСЪК НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА С РАЗВИТ
МАСОВ ТУРИЗЪМ И КУРОРТНИ КОМПЛЕКСИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ
№

Област

Община

Населено място/
курортен комплекс

1. Благоевград Банско

Банско

2. Бургас

Несебър

Несебър

Ваканционно селище
„Елените“
Курортен комплекс
„Слънчев бряг“
Приморско Приморско

3. Добрич

Созопол

Курортен комплекс
„Международен младежки център – Приморско“
Созопол

Балчик

Ваканционно селище
„Дюни“
Балчик

4. Смолян

Чепеларе

5. София
област

Самоков

Курортен комплекс
„Албена“
Курортен комплекс
„Пампорово“
Самоков
Курортен комплекс
„Боровец“

Приложение № 2
към чл. 7, ал. 3, т. 1 и 2
Д Е К Л А РА Ц И Я
Долуподписаният/ата .......................................
.................................................................................. ,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН ........., притежаващ/а лична карта № ....... ,
издадена на ................. от МВР – гр. .................. ,
адрес: ...................................................................... ,
(постоянен адрес)
в качеството си на .................................................
...................................................................................
(посочва се качеството, в което лицето има право
да представлява, управлява или контролира)
на ............................................................................. ,
(наименование на кандидат/ползвател)
вписано в регистър на Окръжен съд ................. ,
№ ........, със седалище ...........................................
и адрес на управление ......................................... ,
тел.: ............., факс: ............., e-mail ......................
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Представляваното, управляваното, контролираното от мен местно поделение на вероизповеданията не попада в някое от обстоятелствата
за отстраняване поради факта, че:
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1. не е обявено в несъстоятелност, не е в производство по несъстоятелност или в процедура
по ликвидация не е сключило извънсъдебно
споразумение с кредиторите си по смисъла на
чл. 740 от Търговския закон или не е преустановило дейността си;
2. няма задължения по смисъла на чл. 162,
ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс към държавата и/или към община за данъци и/или задължителни вноски за социалното
осигуряване, освен ако е допуснато разсрочване,
отсрочване или обезпечение на задълженията;
3. не е лишено от правото да упражнява
определена професия или дейност;
4. чрез измама или по небрежност не е предоставена невярна информация, необходима за
удостоверяване на липсата на основания за отказ за финансиране, критериите за подбор или
изпълнението на договор;
5. не е сключено споразумение с други лица
с цел нарушаване на конкуренцията;
6. не са нарушени правата на интелектуалната
собственост;
7. не е правен опит:
а) да се повлияе на лица с правомощия за
вземане на решения или контрол от ДФЗ – РА
и/или УО, свързани с одобрението за получаване
на финансова помощ;
б) да се получи информация от лица с правомощия за вземане на решения или контрол
от ДФЗ – РА и/или УО, която може да даде не
основателно предимство, свързано с одобрението
за получаване на финансова помощ;
8. не е установено виновно неизпълнение на
договор за предоставяне на финансова помощ от
Европейските структурни и инвестиционни фондове, договор за обществена поръчка, на договор
за концесия за строителство или за услуга, довело
до предсрочното им прекратяване, изплащане на
обезщетения или други подобни санкции;
9. не са констатирани при проверки, одити
или разследвания, проведени от разпоредители
с бюджет, Европейската служба за борба с измамите или Европейската сметна палата, значителни недостатъци при спазването на основните
задължения по изпълнение на договор за предоставяне на финансова помощ от Европейските
структурни и инвестиционни фондове, договор
за обществена поръчка, на договор за концесия
за строителство или за услуга, което е довело
до предсрочното им прекратяване, изплащане
на обезщетения или други подобни санкции,
включително финансови корекции;
10. не е извършена нередност;
11. няма изискуеми и ликвидни задължения
към Държавен фонд „Земеделие“;
12. не е включено в Централната база на
отстраняванията по чл. 108 от Регламент (ЕС,
Евратом) № 966/2012;
13. като представляващ кандидата/ползвателя
на помощта, негов законен или упълномощен
представител, член на управителния му орган,
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както и временно изпълняващ такава длъжност,
както и лицата, упълномощени да вземат решения или да упражняват контрол по отношение
на кандидата/ползвателя на помощта:
а) не съм обект на конфликт на интереси по
смисъла на чл. 57 от Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012;
б) не съм свързано лице по смисъла на § 1,
т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона
за предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси с ръководител на ДФЗ – РА, УО
или със служители на ръководна длъжност в
РА или УО;
в) не съм лице, което е на трудово или служебно правоотношение в РА или УО до една
година от прекратяване на правоотношението;
г) не съм лице, осъдено с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитирано, за:
– участие в организирана престъпна група по
чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
– подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния
кодекс;
– престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително
изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс;
– п рес т ъп лен ие п ро т и в с т опа нс т во т о по
чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс;
– прест ъпление против собственост та по
чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;
– престъпление по чл. 108а от Наказателния
кодекс;
– престъпление по чл. 159а – 159г от Наказателния кодекс;
– престъпление по чл. 192а от Наказателния
кодекс;
д) не съм лице, за което е налично някое от
обстоятелствата по чл. 7, ал. 1, т. 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11 и 12.
Представям следните доказателства съгласно
чл. 7, ал. 5:
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
Декларирам, че в случай че настъпят промени
в декларираните обстоятелства, в рамките на
10 работни дни РА ще бъде уведомена за настъпилите промени чрез подадена актуална декларация.
Известна ми е наказателната отговорност
по чл. 313 и чл. 248а, ал. 2 от Наказателния
кодекс за предоставени от мен неверни данни
и документи.
....... 20.... г.
Подпис на деклариращия: ...............
(*1) Декларацията се попълва и подписва от
всички лица, представляващия кандидата/ползвателя на помощта, негови законни или упълномощени
представители, член/ове на управителния му орган,
както и временно изпълняващ такава длъжност,
както и лицата, упълномощени да вземат решения или да упражняват контрол по отношение на
кандидата/ползвателя на помощта.
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Приложение № 3
към чл. 14, ал. 6
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА ИЛИ НАЛИЧИЕ
НА ПОЕТИ ЗАДБАЛАНСОВИ И УСЛОВНИ
ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Долуподписаният/ата .......................................
.................................................................................. ,
(собствено бащино и фамилно име)
ЕГН ........................., притежаващ/а лична карта/
паспорт № ............................................. , издадена
на .................................. от ...................................... ,
(дата на издаване)
(място на издаване)
в качеството ми на ................................................
.................................................................................. ,
(посочва се длъжността и качеството, в което ли
цето има право да представлява и управлява)
представляващ .......................................................
.................................................................................. ,
(наименование на поръчителя)
вписано в ТР към Агенцията по вписванията
с ЕИК ................................ или в ТР по фирмено
дело № ...................... по описа за ..................... г.
на .................................... окръжен/градски съд,
със седалище и адрес на управление: ................
...................................................................................
БУЛСТАТ ........................
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
представляваната от мен организация:
1. Не е поела задбалансови и условни
задължения (гаранции, запис на заповед,
поръчителство и др.)
2. Е

поела
задбалансови
и
условни
задължения
на
обща
стойност
(с
натрупване) ................. лв. .............................
.... (словом), както следва:
(описание на вида (стойност, лв.) (словом)
задължение)
2.1. ..................... ....................... .......................
2.2. ..................... ....................... .......................
2.3. ..................... ....................... .......................
Вярната информация се отбелязва в съответ
ното поле. В т. 2 се посочват видът на поетите
задължения и стойността им. При необходимост
се добавя допълнителен лист, заверен с подпис и
печат на поръчителя.
Известна ми е наказателната отговорност
за деклариране на неверни данни по чл. 313 от
Наказателния кодекс.
Дата: ......................
.....................................
(име, подпис, печат)

Приложение № 4
към чл. 16
СПИСЪК НА ОБЩИНИТЕ ОТ СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ
Област

Общини

Благоев- Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен,
град
Кресна, Петрич, Разлог, Сандански,
Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда

ВЕСТНИК
Област

С Т Р. 6 9
Общини

Бургас

Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско,
Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе,
Царево

Варна

Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла,
Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни
чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово

В е л и к о Елена, Златарица, Лясковец, ПавлиТърново кени, Полски Тръмбеш, Стражица,
Сухиндол
Видин

Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново
село, Ружинци, Чупрене

Враца

Борован, Бяла Слатина, Козлодуй,
Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово,
Роман, Хайредин

Габрово

Дряново, Севлиево, Трявна

Добрич

Балчик, Генерал Тошево, Добричселска, Каварна, Крушари, Тервел,
Шабла

К ърд ж а- А рд и но, Д жеб ел, К и рково, К рули
мовград, Момчилград, Черноочене
К ю с т е н - Бобов дол, Бобошево, Кочериново,
дил
Невестино, Рила, Сапарева бан я,
Трекляно
Ловеч

Априлци, Летница, Луковит, Тетевен,
Троян, Угърчин, Ябланица

Монтана Берковица, Бойчиновци, Брусарци,
Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Чипровци,
Якимово
П а з а р - Батак, Белово, Брацигово, Велинград,
джик
Леси чево, Панаг юрище, Пещера,
Ракитово, Септември, Стрелча, Сърница
Перник

Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир, Трън

Плевен

Белене, Гулянци, Долна Митрополия,
Долни Дъбник, Искър, Кнежа, Левски, Никопол, Пордим, Червен бряг

Пловдив Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, „Марица“, Перущица, Първомай, Раковски, „Родопи“,
Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисаря
Разград

Завет, Исперих, Кубрат, Лозница,
Самуил, Цар Калоян

Русе

Борово, Бяла, Ветово, Две могили,
Иваново, Сливо поле, Ценово

Силистра Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово, Тутракан
Сливен

Котел, Нова Загора, Твърдица

Смолян

Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем,
Чепеларе

С Т Р.
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Област
София
област

Общини
Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Ма лина, Долна бан я,
Драгоман, Елин Пелин, Етрополе,
Злат и ца, И х т и ма н, Коп ри вщ и ца,
Костенец, Кост инброд, Ми рково,
Пирдоп, Правец, Самоков, Своге,
Сливница, Чавдар, Челопеч

Стара За- Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово,
гора
Мъглиж, Николаево, Опан, Павел
баня, Раднево, Чирпан
Търгови- Антоново, Омуртаг, Опака, Попово
ще
Хасково

Ивайловград, Любимец, Маджарово,
Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Тополовград,
Харманли

Шумен

Велики Преслав, Венец, Върбица,
Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово, Хитрино

Ямбол

Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа

ВЕСТНИК
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1. Потребности и целева група на проекта
(Моля, направете обосновка на необходимост
та от реализацията на проекта, като опишете
тематиката, проблемите, потребностите или
възможностите, към които е насочен проектът,
целевите групи на проекта и подхода на проекта
за адресиране на посочените проблеми)
2. Описание на дейностите по проекта
(Моля, опишете дейностите по проекта, като
на всяка дейност дадете кратко наименование,
подробно описание на начина на изпълнение, отго
ворностите и срокове за изпълнение)
3. Очаквани резултати/постигане на специфичните цели и устойчивост на резултатите
(Моля, опишете по какъв начин ще бъдат постиг
нати специфичните цели, очакваните резултати
от изпълнението на проекта и тяхната очаквана
устойчивост.
Резултатите са ползите и промяната, която ще
се наблюдава след края на проекта, при постигане
на специфичните цели. Резултатите са устойчи
ви, ако ползите се запазят и след приключване на
финансирането.)

Приложение № 6
към чл. 23, ал. 10

Приложение № 5
към чл. 19, т. 5

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014 – 2020 Г.
ПОД М Я РК А 7. 6 „ П Р ОУ Ч ВА Н И Я И И НВЕСТИЦИИ, СВЪРЗАНИ С ПОДДЪРЖАНЕ,
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА
КУЛТУРНОТО И ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО
НА СЕЛАТА“
АНАЛИЗ ЗА УСТОЙЧИВОСТ НА
ИНВЕСТИЦИЯТА

(Дата)

От:
(име и адрес на кандидата)

До:
(име и адрес на оферента)

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА
Бихме искали да ни представите оферта за:

Приоритет на проекта
Приоритет 6: Насърчаване на социалното
приобщаване, намаляването на бедността и X
икономическото развитие в селските райони
Приоритетна област на проекта
Приоритетна област 6Б: Стимулиране на
X
местното развитие в селските райони
Повишаване качеството на живот
Обща цел на и запазване на културната иденпроекта
тичност и традиции в селските
райони
1. За па зва не на к ул т у рно историческото наследство в
селските райони
Специфични
цели на проекта и резултати

2. Повишаване на социалния
ефект за местното население

3. Засилване на икономическите ползи за селския район чрез
популяризиране дейността на
обекта, предмет на инвестицията
(Моля, отбележете с Х целта/целите, които ще
бъдат постигнати с реализацията на проекта)

Предлаганите от фирмата услуги и доставки
с тяхната техническа спецификация (в случай
че тя е по-подробна, може да я приложите към
бланката)
Вашата оферта трябва да съдържа:
1. Име и адрес на оферента.
2. Техническа спецификация, съответстваща
на тази в настоящото запитване.
3. Цена с описание на ДДС.
4. Валидност на офертата.
Моля, офертата да съдържа цялата необходима
информация, за да бъде оценена. Да бъде изготвена на официална бланка на представляваната
от Вас фирма, подписана, подпечатана и да ни
бъде изпратена по пощата с обратна разписка
на горепосочения адрес за кореспонденция или
доставена лично.
Моля, също така да ни информирате дали
Вашата фирма е вписана в търговския регистър
към Агенцията по вписванията поради факта, че
това е задължително условие към предлаганите
от нас доставчици, при приемане и оценяване
на проектите, финансирани от Програмата за
развитие на селските райони.
Подпис: .................................... (печат)
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Приложение № 7

чл.1:28, ал. 1
Приложение № 7 към чл.към
28, ал.
Уникален идентификационен номер
(УИН)

……………………………………………………..……

Уникален регистрационен номер
(УРН)

……………………………………………………..……
Попълва се от служител на РА

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ
Подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно
наследство на селата“

I. Наименование на кандидата

II. Наименование на проекта

III. Населено място, където ще се реализира проектът
(село/град, община, област)
I. Описание на кандидата
1. За юридически лица, местни поделения на вероизповедания, регистрирани като юридически лица съгласно чл. 20
на Закона за вероизповеданията или признати за юридическо лице по силата на чл. 10 от същия закон:
ЕИК по БУЛСТАТ:
2. За председателя на юридически лица, местни поделения на вероизповедания, регистрирани като юридически лица
съгласно чл. 20 на Закона за вероизповеданията или признати за юридическо лице по силата на чл. 10 от същия
закон, и/или представляващия кандидата:
Име, Презиме, Фамилия
ЕГН:
Лична карта
№:

валидна до:
3. За всички кандидати:

Данни за банкова сметка:
Име на обслужваща банка:
IBAN:
BIC:
Адрес:

издадена от:

С Т Р.
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Седалище/постоянен адрес на кандидата:
Населено
място:

гр./с.

Пощ. код:

Улица:
Община:

№
Област:

бл.

вх.

ап. №

Адрес за кореспонденция:
Населено
място:

гр./с.

Пощ. код:

Улица:
Община:
Телефон:

№
Област:
Факс:

бл.

в
х
.

ап. №

е-mail:

Упълномощено лице (в случай, че има такова):
Име, Презиме, Фамилия
ЕГН:
Лична карта
№:

валидна до:

издадена от:

Пълномощно №:
II. Описание на проектното предложение
(Подробно описание на проектното предложение се извършва в заявлението за подпомагане)
1. Кратко описание на проектното предложение:
Възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно
значение, в това число и дейности по вертикалната планировка и подобряване на
прилежащите пространства на:
1. Кратко описание на
инвестицията, за която се
кандидатства:

Машини, оборудване, съоръжения за:

Придобиване на патентни и авторски права, лицензи, регистрация на търговски марки за:

2.1. Приоритет на проекта (Отбелязват се с "Х" целта/целите, които ще бъдат
постигнати с реализацията на проекта)
Приоритет 6: Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и
икономическото развитие в селските райони
2.2. Приоритетна област на проекта
2. Кратък анализ за устойчивостта на инвестицията –
резултатите от изпълнение
на инвестицията и тяхната
очаквана устойчивост

Приоритетна област 6Б: Стимулиране на местното развитие в селските райони
2.3. Потребности и целева група на проекта (Моля, направете обосновка на
необходимостта от реализацията на проекта, като опишете тематиката, проблемите,
потребностите или възможностите, към които е насочен проектът, целевите групи на
проекта и подхода на проекта за адресиране на посочените проблеми)
2.4. Описание на дейностите по проекта (Моля, опишете дейностите по проекта, като
на всяка дейност дадете кратко наименование, подробно описание на начина на
изпълнение, отговорностите и срокове за изпълнение)
2.5. Очаквани резултати/постигане на специфичните цели и устойчивост на
резултатите (Моля, опишете по какъв начин ще бъдат постигнати специфичните цели,
очакваните резултати от изпълнението на проекта и тяхната очаквана устойчивост)
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2. Юридически статус на кандидата:
Признато за юридическо лице по силата на чл.
Местно поделение на вероизповедания, регистрирано като
10 от Закона за вероизповеданията
юридическо лице съгласно чл. 20 на Закона за
вероизповеданията
2.1. Кандидатствам по заповед за
определяне на прием:
№

от дата

точка

2.2. Общ размер на разходите по проекта:
(Посочва се размерът на разходите, за които се кандидатства)

лв.

2.3. Максимален размер на финансовата помощ в процентно съотношение спрямо
допустимите за подпомагане разходи по проекта
Общ размер на финансовата помощ:
(в процентно съотношение спрямо размера на разходите, за които се кандидатства,
както и в левова равностойност)
3. Заявявам междинно плащане в размер на:
лв.
3.1. Междинно плащане

(стойност)
Кратко описание на етапа:

III. ПРИДРУЖАВАЩИ ОБЩИ ДОКУМЕНТИ (Изберете от падащото меню)
1

Таблица за допустими инвестиции на хартиен и в електронен формат по образец

2

Декларация в оригинал по чл. 19 и 20 от Закона за защита на личните данни

3

Декларация за нередности в оригинал

4

Документ, издаден от обслужващата банка, за банковата сметка на кандидата, по която ще бъде преведена
финансовата помощ, получена по реда на тази наредба, в оригинал

5

Нотариално заверено изрично пълномощно - в случай че документите не се подават лично от кандидата

6

Решения на компетентните органи на местното поделение на вероизповеданието за кандидатстване по реда
на настоящата наредба

7

Нотариално заверено изрично пълномощно за лицата, упълномощени да вземат решения или да упражняват
контрол по отношение на кандидата/ползвателя на помощта

8

Декларация на кмета на общината, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на общинския план
за развитие на съответната община

9

Декларация от председателя на колективния управителен орган на местната инициативна група и/или местна
инициативна рибарска група, че включените в проекта дейности са съгласувани с одобрената стратегия - при
наличие на одобрена стратегия за Водено от общностите местно развитие

Удостоверение, издадено от Националната агенция за приходите, че ползвателят на помощта няма
10 просрочени задължения, издадено не по-рано от 1 месец, предхождащ датата на подаване на заявлението за
подпомагане
11 Декларация в оригинал съгласно приложение № 2
12

Заповед, протокол за избор или решение, издадени или утвърдени от компетентния орган съгласно устава на
БПЦ, които да доказват легитимността на органа за управление

13

Справка за имуществото на местното поделение на БПЦ, заверена от съответното епархийско управление,
издадена по образец, одобрен от Светия Синод, съгласуван с МЗХ и РА

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната
14 среда/решение по оценка на въздействие върху околната среда/решение за преценяване на необходимостта
от извършване на екологична оценка/становище по екологична оценка/решение за преценка на вероятната

С Т Р.
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степен на значително отрицателно въздействие/решение по оценка за съвместимостта/писмо/разрешително
от компетентния орган по околна среда (РИОСВ/МОСВ/БД), издадени по реда на Закона за опазване на
околната среда (ЗООС) и/или Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), и/или Закона за водите (важи в
случаите, когато издаването на документа се изисква по ЗООС и/или Закона за водите)
15

Документ за собственост на земя и/или друг вид недвижими имоти, обект на инвестицията (важи в
случаите, когато проектът ще се изпълнява върху имот - собственост на кандидата)

Учредено право на строеж върху имота за срок не по-малко от 6 години, считано от датата на подаване на
заявлението за подпомагане, когато е учредено срочно право на строеж - в случай на кандидатстване за
16 разходи за строително-монтажни работи за възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на
сгради и/или помещения, дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите
пространства, за които се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията
Документ за ползване на имота за срок не по-малко от 6 години, считано от датата на подаване на
заявлението за подпомагане - в случай на кандидатстване за разходи за закупуване на нови машини,
17 оборудване, обзавеждане, възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради, дейности по
вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства, за които не се изисква издаване на
разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията
Графично и фотозаснемане на обекта и/или архитектурен план на сградата, обекта (важи в случаите на
18 проекти, включващи разходи за строително-монтажни работи, и когато за предвидените строителномонтажни работи не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ)
Одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза „Технически проект“ или “Работен проект“ в
съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на
19
инвестиционните проекти (важи в случай, че проектът включва разходи за строително-монтажни работи
и за тяхното извършване се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ)
20

Подробни количествени сметки, заверени от правоспособно лице (важи в случай, че проектът включва
разходи за строително-монтажни работи)

21

Влязло в сила Разрешение за строеж (важи в случай, че проектът включва разходи за строителномонтажни работи и за тяхното извършване се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ)

Становище на главния архитект, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж (важи в
22 случай, че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тях не се изисква издаване на
разрешение за строеж съгласно ЗУТ)
23

Разрешение за поставяне, издадено в съответствие със ЗУТ (важи в случай, че проектът включва разходи за
преместваеми обекти)

Лицензи, разрешения и/или документ, удостоверяващ регистрацията за дейностите и инвестициите по
24 проекта, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на
дейността/инвестицията съгласно българското законодателство
Предварителни или окончателни договори за услуги и доставки - обект на инвестицията, включително с
посочени марка, модел, цена в лева или евро с посочен ДДС и срок за изпълнение. В случаите на инвестиции
25
за строително-монтажни работи към договорите се прилагат и количествено-стойностни сметки на хартиен и
електронен носител
26

Договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане на лизинговите вноски
(важи в случай, че проектът включва разходи за закупуване на активи чрез финансов лизинг)

Една независима оферта в оригинал, която съдържа наименованието на оферента, срока на валидност на
офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация
27 на активите/услугите, цена, определена в левове или евро, с посочен ДДС (важи в случаите по чл. 23, ал. 9).
В случаите на инвестиции за строително-монтажни работи към договорите се прилагат и количественостойностни сметки на хартиен и електронен носител
Най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които съдържат наименование на оферента,
срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна
техническа спецификация на активите/услугите, цена, определена в левове или евро, с посочен ДДС ведно с
28 отправени от кандидата запитвания за оферти съгласно приложение № 6 (важи в случаите по чл. 23, ал. 10).
В случаите на инвестиции за строително-монтажни работи към договорите се прилагат и количественостойностни сметки на хартиен и електронен носител
29

Решение на кандидата за избор на доставчик/изпълнител, а когато избраната оферта не е с най-ниска цена – и
писмена обосновка за мотивите, обусловили избора

30

Удостоверение от съответния окръжен съд за вписване на местно поделение на вероизповеданието,
регистрирано по чл. 20 от Закона за вероизповеданията
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Съгласуване с Министерството на културата с писмено становище и заверка с печат върху графичните
31 материали на проектната документация, изготвена по реда на глава 23 от Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и
съдържанието на инвестиционните проекти (изисква се само за недвижимите културни ценности)
32

Съгласуване по реда на Закона за културното наследство в случаите по чл. 147, ал. 3 и чл. 151, ал. 2 от
Закона за устройство на територията (изисква се само за недвижимите културни ценности)

33 Формуляр за наблюдение изпълнението на дейностите по проекта съгласно приложение № 9
IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ, ДОКАЗВАЩИ СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРИОРИТЕТ ПО КРИТЕРИИТЕ ЗА
ОЦЕНКА
Удостоверение от Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) за статута на обекта като
1. недвижима културна ценност с категория "местно, национално или световно значение"
V. ДЕКЛАРАЦИИ
С подписване на заявлението за подпомагане декларирам, че:
1

Не съм получавал/а публична финансова помощ за разходите, за които кандидатствам за финансиране с настоящия
проект

2. С този проект няма да кандидатствам по Оперативна програма „Региони в растеж“
3

Нямам изискуеми и ликвидни задължения към ДФ „Земеделие“

4

Осигурил/а съм финансови средства за извършване на инвестицията

5

Запознат/а съм с правилата за отпускане на финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

6

Известно ми е, че нося наказателна отговорност по чл. 313 или чл. 248а от Наказателния кодекс за представяне на
неверни сведения

7

Всички предоставени от мен официални документи към настоящата дата удостоверяват действителното правно
положение относно посочените в тях факти и обстоятелства. Представените от мен частни документи са с вярно
съдържание, автентични и носят моя подпис

8

Информиран съм, че ще бъдат публикувани данни в съответствие с разпоредбите на чл.111 от Регламент (ЕО) №
1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17.12.2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга
на Общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти /ЕИО/ № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 814/2000, (ЕО)
№ 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 344, 20.12.2013 г.), както и че те могат да бъдат обработени от
одитиращи и разследващи органи на Съюза и на държавите членки с цел защита на финансовите интереси на Съюза

9

Представените от мен данни на електронен носител са идентични с тези, представени на хартиен носител

10

Съгласен/а съм данните от статистическите изследвания, необходими за кандидатстване, оценка, изпълнение,
мониторинг, измерване и отчитане на резултатите от изпълнението и контрола по изпълнението на ПРСР 2014 – 2020 г.
за периода до приключване на програмата да бъдат предоставяни от Националния статистически институт на
Управляващия орган на програмата, както и разпространявани/публикувани в докладите за изпълнение на програмата

11 Декларирам, че проектът, с който кандидатствам не генерира нетни приходи
Съгласен съм, че при получаване на пълен или частичен отказ на проекта всички оригинали на документи /технически
12 и/или работни проекти ще бъдат върнати след предоставяне от моя страна на нотариално заверено копие или копие,
заверено от мен
За срок от получаване на окончателното плащане по договора за отпускане на финансова помощ до изтичане на
срока по чл. 44, ал. 1 се задължавам да:
1

Съхранявам документите, свързани с подпомаганите дейности

2

Осигурявам достъп на територията на сградата за извършване на контролни дейности на упълномощените за това лица
и да показвам необходимите документи за този контрол

3

Да поддържам съответствие с условията, станали основание за избора ми пред други кандидати

Кандидатствам за сума от

лева

(Сумата трябва да бъде същата като записаната на ред „Сума на разходите“ от Таблица за допустимите инвестиции
(по образец)

Дата

Име на кандидата

Подпис и
печат

С Т Р.
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VI. Критерии за подбор

№

Максимален
брой точки

Критерии

Брой на населението, което ще се възползва от
допустимите дейности

30

Инвестицията се изпълнява на територията на населено
място с общо население до 500 души (по данни на
1.1
Националния статистически институт към датата на
кандидатстването)

5

Инвестицията се изпълнява на територията на населено
място с общо население от 501 до 2000 души (по данни
1.2
на Националния статистически институт към датата на
кандидатстването)

10

Инвестицията се изпълнява на територията на населено
място с общо население от 2001 до 5000 души (по данни
1.3
на Националния статистически институт към датата на
кандидатстването)

15

Инвестицията се изпълнява на територията на населено
място с общо население от 5001 до 10 000 души (по
1.4
данни на Националния статистически институт към
датата на кандидатстването)

20

Инвестицията се изпълнява на територията на населено
място с общо население над 10 001 души (по данни на
Националния статистически институт към датата на
кандидатстването)

25

Обектът, предмет на инвестицията, обслужва население
над 30 000 души на общини от селските райони,
разположени на територията на една или повече
1.6 области съгласно административно-териториалното
деление на страната (по данни на Националния
статистически институт към датата на
кандидатстването)

30

1

1.5

2

Проекти с включени инвестиции според културната
и обществената значимост на обекта

Кандидатствам за:
(Отбележи с х или
)

Обосновка на
заявения брой
точки, включително
и документ/и,
обосноваващ/и
заявения брой точки

70

Обектът, предмет на инвестицията, е със статут на
2.1 недвижима културна ценност с категория „световно
значение“ или „национално значение“

70

Обектът, предмет на инвестицията, е със статут на
2.2 недвижима културна ценност с категория „местно
значение“

50

Обектът, предмет на инвестицията, е разположен на
2.3 територията на населено място със статут на недвижима
културна ценност с категория „национално значение“

20

Общ брой на заявените точки по критериите за оценка на проекта:

0

*Кандидатът отбелязва/посочва в колона „Кандидатствам за“ на кой от посочените критерии отговаря, а в колона
„Документ, обосноваващ/и заявения брой точки“ посочва документите, които прилага за доказване на съответствие с
отбелязания критерий

Дата

Име на кандидата

Подпис и
печат

БРОЙ 27

ДЪРЖАВЕН

Приложение № 8
към чл. 29, ал. 1, т. 1
Критерии за подбор по подмярка 7.6. Точки
Проучвания и инвестиции, свързани
с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното
наследство на селата
1

Брой население, което ще се възползва от допустимите дейности

30

1.1 Инвестицията се изпълнява на територията на населено място с общо
население до 500 души (по данни на
Националния статистически институт към датата на кандидатстването)

5

1.2 И н вес т и ц и я та с е изп ъ л н я ва на
т ери т ори я та на населено м яст о
с общо население от 501 до 2000
души (по данни на Националния
статистически институт към датата
на кандидатстването)

10

1.3 И н вес т и ц и я та с е изп ъ л н я ва на
територията на населено място с
общо население от 2001 до 5000
души (по данни на Националния
статистически институт към датата
на кандидатстването)

15

1.4 И н вес т и ц и я та с е изп ъ л н я ва на
територията на населено място с
общо население от 5001 до 10 000
души (по данни на Националния
статистически институт към датата
на кандидатстването)

20

1.5 И н вес т и ц и я та с е изп ъ л н я ва на
територията на населено място с
общо население над 10 001 души
(по данни на Националния статистически институт към датата на
кандидатстването)

25

1.6 Обектът, предмет на инвестицията,
обслужва население над 30 000 души
на общини от селск ите райони,
разположени на територи ята на
една или повече области съгласно
административно-териториалното
деление на страната (по данни на
Националния статистически институт към датата на кандидатстването)

30

2
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Критерии за подбор по подмярка 7.6. Точки
Проучвания и инвестиции, свързани
с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното
наследство на селата
2.3 Обектът, предмет на инвестицията,
е разположен на територията на
населено място със статут на недвижима културна ценност с категория
„национално значение“

20

100
Подпомагат се проекти, които са получили
минимален брой от 5 точки по критериите за
подбор. Максималният брой точки по критерий
за подбор № 2 не може да надвишава 70.

Приложение № 9
към чл. 34, ал. 2
ФОРМУЛЯР ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА ПО ПОДМЯРКА 7.6 „ПРОУЧВАНИЯ И ИНВЕСТИЦИИ,
СВЪРЗАНИ С ПОДДЪРЖАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА КУЛТУРНОТО И
ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО НА СЕЛАТА“
Име на кандидат:
...................................................................................
Вид на кандидата: Местно поделение на
вероизповедание
УРН: .........................................................................
УИН: ........................................................................
Участие на кандидата по ПРСР 2007 – 2013 г.:
(моля, отбележете с Х вярното и посочете № на
договора, ако сте отбелязали „Да“)
Да Не № на договор ..........................................
Вид на подпомагания обект: ...............................

Проекти с включени инвестиции
според културната и обществената
значимост на обекта

70

2.1 Обектът, предмет на инвестицията,
е със статут на недвижима културна
ценност с категория „световно значение“ или „национално значение“

70

2.2 Обектът, предмет на инвестицията,
е със статут на недвижима културна ценност с категория „местно
значение“

50

Обектът, предмет на инвестицията, е със
Да
статут на недвижима културна ценност
Обектът, предмет на инвестицията, е
със статут на недвижима културна ценност с категория „световно значение“
Да
или „национално значение“
Обектът, предмет на инвестицията,
е със статут на недвижима културна
Да
ценност с категория „местно значение“
(моля, отбележете вярното твърдение с Х)

Не

Не
Не

Показатели за изпълнение по проекта:
(попълва се служебно от служители на РА)
№

Показател за изпълнение

O.1 Общо публични разходи, лв.
O.2 Общо инвестиции, лв.
O.3

Брой операции, получаващи
подкрепа

Брой на жителите, които се
O.15 ползват от подобрените услуги/
инфраструктура

Стойност
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Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният/ата .......................................
.................................................................................. ,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН ........, притежаващ/а лична карта № ........ ,
издадена на ................. от МВР – гр. .................. ,
адрес: ...................................................................... ,
(постоянен адрес)
в качеството си на .................................................
...................................................................................
(посочва се качеството, в което лицето има право
да представлява)
на ............................................................................. ,
(наименование на кандидат/ползвател)
вписано в регистър на Окръжен съд ................. ,
№ ......................................, със седалище ...............
и адрес на управление ......................................... ,
тел.: .................., факс: ............, e-mail ...................
На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за статистиката и чл. 20, § 2 и 3 от Регламент (ЕО)
№ 223/2009 на Европейския парламент и на
Съвета от 11.03.2009 г. относно европейската
статистика
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
съм съгласен/а данните от статистическ ите
изследвания, необходими за кандидатстване,
оценка, изпълнение, мониторинг, измерване и
отчитане на резултатите от изпълнението и контрола по изпълнението на ПРСР 2014 – 2020 г. за
периода до приключване на програмата, да бъдат
предоставяни от Националния статистически
институт на Управляващия орган на програмата, както и разпространявани/публикувани в
докладите за изпълнение на програмата.
Дата: ................. ДЕКЛАРАТОР: ..........................

Приложение № 10
към чл. 36, ал. 1
ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ
ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ
1. Заявка за авансово плащане (по образец).
2. Нотариално заверено изрично пълномощно,
в случай че документите не се подават лично от
ползвателя на помощта, респ. представляващия
ползвателя на помощта.
3. Удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния съд не по-рано от 1 месец
преди предоставянето му, или друг документ,
удостоверяващ избора и актуалното състояние
по отношение на представляващия ползвателя
на помощта, негов законен или упълномощен
представител, членовете на управителния му
орган, както и временно изпълняващ такава
длъжност, както и лицата, упълномощени да
вземат решения или да упражняват контрол по
отношение на ползвателя на помощта.
4. Свидетелство за съдимост, издадено не
по-късно от 4 месеца преди предоставянето му
на представляващия ползвателя на помощта,
негов законен или упълномощен представител,
членовете на управителния му орган, както и
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временно изпълняващ такава длъжност, както
и лицата, упълномощени да вземат решения
или да упражняват контрол по отношение на
ползвателя на помощта.
5. Дек лараци я съгласно приложение № 2
от представляващия ползвателя на помощта,
негов законен или упълномощен представител,
членовете на управителния му орган, както и
временно изпълняващ такава длъжност, както
и лицата, упълномощени да вземат решения
или да упражняват контрол по отношение на
ползвателя на помощта.
6. Нотариално заверено изрично пълномощно
за лицата, упълномощени да вземат решения
или да упражняват контрол по отношение на
кандидата/ползвателя на помощта.
7. Удостоверение от Националната агенция
по приходите, че ползвателят на помощта няма
просрочени задължения, издадено не по-рано от
1 месец преди датата на подаване на заявката
за плащане.
8. Удостоверение, потвърждаващо, че ползвателят на помощта не е обявен в процедура по
несъстоятелност, издадено от съответния съд не
по-рано от 1 месец преди датата на подаване на
заявката за плащане (с изключение на местни
поделения на вероизповедания, признати за
юридически лица по силата на чл. 10 от Закона
за вероизповеданията).
9. Удостоверение, потвърждаващо, че ползвателят на помощта не е в процедура по ликвидация, издадено от съответния съд не по-рано от
1 месец преди датата на подаване на заявката
за плащане (с изключение на местни поделения
на вероизповедания, признати за юридически
лица по силата на чл. 10 от Закона за вероизповеданията).
10. Удостоверение от обслужващата банка за
банковата сметка на ползвателя на финансовата
помощ.
11. Банкова гаранция или договор за поръчителство (по образец). В случай че представеното
обезпечение е договор за поръчителство, се
представят и следните документи:
а) проект на договор за поръчителство (по
образец);
б) решение на съвета на директорите (при едностепенна система) или на управителния съвет
(при двустепенна система) на предложените за
поръчители юридически лица (ЮЛ) за сключване на договора за поръчителство (представя
се, в случай че предложените за поръчители
ЮЛ са акционерни дружества);
в) удостоверения от Националната агенция
по приходите, че предложените за поръчители
лица нямат просрочени задължения, издадени
не по-рано от 1 месец преди датата на подаване
на заявката за плащане;
г) отчет за приходите и разходите от последната
приключена финансова година преди подаване на
заявката за авансово плащане на предложените
за поръчители ЮЛ;
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д) счетоводен баланс от последната приключена финансова година и/или последното
приключило тримесечие, преди подаване на
заявката за авансово плащане на предложените
за поръчители ЮЛ;
е) декларация за поетите задбалансови условни
задължения от предложените за поръчители ЮЛ
съгласно приложение № 3.

Приложение № 11
към чл. 37, ал. 1
ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА
МЕЖДИННО/ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ
1. Заявка за междинно/окончателно плащане
(по образец).
2. Нотариално заверено изрично пълномощно,
в случай че документите не се подават лично от
ползвателя на помощта, респ. представляващия
ползвателя на помощта.
3. Удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния съд не по-рано от 1 месец
преди предоставянето му, или друг документ,
удостоверяващ избора и актуалното състояние
по отношение на представляващия ползвателя
на помощта, негов законен или упълномощен
представител, членовете на управителния му
орган, както и временно изпълняващ такава
длъжност, както и лицата, упълномощени да
вземат решения или да упражняват контрол по
отношение на ползвателя на помощта.
4. Свидетелство за съдимост, издадено не
по-късно от 4 месеца преди предоставянето му
на представляващия ползвателя на помощта,
негов законен или упълномощен представител,
членовете на управителния му орган, както и
временно изпълняващ такава длъжност, както
и лицата, упълномощени да вземат решения
или да упражняват контрол по отношение на
ползвателя на помощта.
5. Дек лараци я съгласно приложение № 2
от представляващия ползвателя на помощта,
негов законен или упълномощен представител,
членовете на управителния му орган, както и
временно изпълняващ такава длъжност, както
и лицата, упълномощени да вземат решения
или да упражняват контрол по отношение на
ползвателя на помощта.
6. Декларация от представляващия ползвателя
на помощта за упражняване правото на данъчен
кредит (по образец).
7. Декларация от представляващия ползвателя
на помощта за наличие или липса на двойно
финансиране (по образец).
8. Декларация от представляващия ползвателя на помощта за получени държавни помощи
за съответната година, в т.ч. целеви средства
от държавния бюджет от Междуведомствената
комисия за възстановяване и подпомагане към
Министерския съвет и получена държавна субсидия съгласно Закона за държавния бюджет на
Република България (по образец).
9. Нотариално заверено изрично пълномощно
за лицата, упълномощени да вземат решения
или да упражняват контрол по отношение на
кандидата/ползвателя на помощта.
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10. Удостоверение от Националната агенция
по приходите, че ползвателят на помощта няма
просрочени задължения, издадено не по-рано от
1 месец преди датата на подаване на заявката
за плащане.
11. Удостоверение, потвърждаващо, че ползвателят на помощта не е обявен в процедура по
несъстоятелност, издадено от съответния съд не
по-рано от 1 месец преди датата на подаване на
заявката за плащане (с изключение на местни
поделения на вероизповедания, признати за
юридически лица по силата на чл. 10 от Закона
за вероизповеданията).
12. Удостоверение, потвърждаващо, че ползвателят на помощта не е в процедура по ликвидация, издадено от съответния съд не по-рано от
1 месец преди датата на подаване на заявката за
плащане (с изключение на местни поделения на
вероизповедания, признати за юридически лица по
силата на чл. 10 от Закона за вероизповеданията).
13. Удостоверение от обслужващата банка за
банковата сметка на ползвателя на финансовата
помощ.
14. Извлечение от инвентарна книга или
справка от аналитичната счетоводна ведомост
на ползвателя, доказваща заприхождаването на
финансираните активи или документи с еквивалентна стойност във връзка с изискването на
чл. 44, ал. 1.
15. Първични счетоводни документи (фактури),
доказващи извършените разходи.
16. Платежно нареждане (друг документ),
доказващо плащане от страна на ползвателя на
помощта.
17. Пълно банково извлечение от деня на
извършване на плащането, доказващо плащане
от страна на ползвателя на помощта.
18. Договор за строителство/доставка/услуга
между ползвателя и изпълнителя с детайлно
описание на техническите характеристики, цена
в левове или евро, срок, количество и начин на
доставка ведно с подробна количествено-стойностна сметка на хартиен и електронен носител.
В договорите се описва ДДС.
19. Декларация от всеки доставчик, че активите – предмет на инвестиция, не са втора употреба.
20. Приемно-предавателен протокол на хартиен и електронен носител, подписан от ползвателя на помощта и доставчика, с детайлно
описание на техническите характеристики на
активите – предмет на инвестицията.
21. Договор за финансов лизинг с приложен
към него погасителен план за изплащане на лизинговите вноски (в случаите на финансов лизинг).
22. Застрахователна полица за предмета на
инвестицията съгласно изискванията на договора
за финансово подпомагане.
23. Квитанция или платежно нареждане (придружено от пълно дневно банково извлечение) за
изцяло платена застрахователна премия.
24. Протокол за откриване на строителна
площадка и за определяне на строителна линия
и ниво (образец № 2/2а съгласно Наредба № 3
от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по
време на строителството (ДВ, бр. 72 от 2003 г.).
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25. А к т за установяване състоянието на
строежа при спиране на строителството (образец № 10 съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за
съставяне на актове и протоколи по време на
строителството).
26. А к т за установяване състоянието на
строежа и строителните и монтажните работи
при продължаване на строителството за всички
спрени строежи по общия ред и предвидените
в чл. 7, ал. 3, т. 10 от Наредба № 3 от 2003 г. за
съставяне на актове и протоколи по време на
строителството и други случаи (образец № 11
съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на
актове и протоколи по време на строителството).
27. Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него)
(образец № 15 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.
за съставяне на актове и протоколи по време
на строителството).
28. Протокол за установяване годността за
ползване на строежа (частта, етапа от него)
(образец № 16 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.
за съставяне на актове и протоколи по време
на строителството).
29. Протокол за проведена 72-часова проба
при експлоатационни условия (образец № 17
съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне
на актове и протоколи по време на строителството) в случаите, когато се изисква съгласно
действащата нормативна уредба.
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30. Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа, издадено от органа, издал
разрешението за строеж – за строежи от четвърта
и пета категория.
31. Разрешение за ползване на строежа, издадено от Дирекция за национален строителен
конт рол – за ст роеж и първа, втора и т рета
категория, съгласно чл. 137, ал. 1 от Закона за
устройство на територията.
32. Становище от органа по контрол на съответното местно поделение на вероизповеданията
за съответствие на извършените дейности по
изографисване, реставрация и консервация с
религиозните норми.
33. Протокол от комисия и заповед на министъра на културата за приемане на изпълнените
дейности съгласно чл. 83а, ал. 2 от Закона за
културното наследство.
34. Копие на патент, издаден от Патентното
ведомство, който е предмет на закупуване от
ползвателя на помощта.
35. Лицензионен договор, вписан в Патентното
ведомство, или друг документ, удостоверяващ
правото на ползване на патент от ползвателя на
помощта, за срок не по-малък от 7 години от датата на сключване на договора за предоставяне на
финансовата помощ, с описани финансови условия.
36. Документ, доказващ регистрацията на
търговската марка.
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА
ЗАПОВЕД № РД-16-223
от 15 март 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 8 от Правилника за
прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, приет с Постановление № 221 от 2007 г. на
Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 76 от 2007 г.;
с посл. изм. и доп., бр. 88 от 2015 г.), във връзка с предложение вх. № 04-15-28 от 2.03.2016 г.
от министъра на труда и социалната политика
утвърждавам списък на общините, в които за 2015 г.
равнището на безработица е равно или по-високо
от средното за страната, съгласно приложението.
Министър:
Б. Лукарски
Приложение
Списък на общините с равнище на безработица,
равно или по-високо от средното за страната
за 2015 г.
№

Област/община
Благоевград

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Банско
Белица
Гърмен
Кресна
Петрич
Разлог
Сатовча
Симитли
Струмяни
Хаджидимово
Якоруда

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

Айтос
Камено
Руен
Созопол
Средец
Сунгурларе
Варна
Аврен
Бяла
Ветрино
Вълчи дол
Долни чифлик
Дългопол
Провадия
Суворово

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.

Бургас

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

№

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

Област/община
Велико Търново
Елена
Златарица
Павликени
Полски Тръмбеш
Стражица
Сухин дол
Видин
Белоградчик
Бойница
Брегово
Видин
Грамада
Димово
Кула
Макреш
Ново село
Ружинци
Чупрене
Враца
Борован
Бяла Слатина
Враца
Козлодуй
Криводол
Мездра
Мизия
Оряхово
Роман
Хайредин
Габрово
Дряново
Добрич
Генерал Тошево
Добрич – селска
Крушари
Тервел
Шабла
Кърджали
Ардино
Джебел
Кирково
Крумовград
Момчилград
Черноочене
Кюстендил
Бобошево
Кочериново

С Т Р.
№
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Област/община
Кюстендил
Невестино
Рила
Сапарева баня
Трекляно
Ловеч
Априлци
Летница
Луковит
Тетевен
Угърчин
Ябланица
Монтана
Берковица
Бойчиновци
Брусарци
Вълчедръм
Вършец
Георги Дамяново
Лом
Медковец
Монтана
Чипровци
Якимово
Пазарджик
Батак
Белово
Брацигово
Велинград
Лесичово
Панагюрище
Ракитово
Септември
Стрелча
Сърница
Перник
Брезник
Земен
Ковачевци
Трън
Плевен
Белене
Гулянци
Долна Митрополия
Долни Дъбник
Искър
Кнежа
Левски
Никопол
Пордим
Червен бряг

ВЕСТНИК
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Област/община
Пловдив

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Брезово
Калояново
Карлово
Кричим
Перущица
Първомай
Раковски
Садово
Стамболийски
Съединение
Хисаря

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

Завет
Исперих
Кубрат
Лозница
Самуил
Цар Калоян

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Борово
Бяла
Вeтово
Две могили
Иваново
Сливо поле
Ценово

Разград

Русе

Силистра
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Алфатар
Главиница
Дулово
Кайнарджа
Ситово
Тутракан
Сливен

1.
2.
3.
4.

Котел
Нова Загора
Сливен
Твърдица

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Баните
Борино
Девин
Доспат
Златоград
Мадан
Неделино
Рудозем
Смолян
Чепеларе

Смолян

БРОЙ 27
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
2388
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Област/община
Софийска

Антон
Годеч
Долна баня
Ихтиман
Копривщица
Костенец
Мирково
Правец
Самоков
Своге
Чавдар
Стара Загора
Братя Даскалови
Гурково
Гълъбово
Мъглиж
Николаево
Опан
Павел баня
Раднево
Чирпан
Търговище
Антоново
Омуртаг
Опака
Попово
Търговище
Хасково
Ивайловград
Любимец
Маджарово
Минерални бани
Симеоновград
Стамболово
Тополовград
Харманли
Шумен
Велики Преслав
Венец
Върбица
Каолиново
Каспичан
Никола Козлево
Нови пазар
Смядово
Хитрино
Ямбол
Болярово
Елхово
Стралджа
Тунджа

ВЕСТНИК
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АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3429-П
от 25 март 2016 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „a“, чл. 4, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от
Закона за приватизация и следприватизационен
контрол, чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5,
чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от Наредбата за търговете и
конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20, ал. 6 от
Устройствения правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК)
и протоколно решение № 4053 от 25.03.2016 г.
на изпълнителния съвет на АПСК във връзка
с Решение № 3421-П от 25.02.2016 г. (ДВ, бр. 18
от 2016 г.), изменено с Решение № 3427-П от
18.03.2016 г. на АПСК за определяне на метод за
продажба чрез публичен търг с явно наддаване
на „Самостоятелен обект – център за комплексно
обслужване на граждани – каси на Софийски
пощенски съобщения“, намиращ се на ул. Граф
Игнатиев 72, София, район „Средец“, Столична
община, област София (столица), обособена част
от „Български пощи“ –  ЕАД, София, Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол реши:
1. Удължава следните срокове, определени в
Решение № 3421-П от 25.02.2016 г. на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 18 от 2016 г.), изменено с Решение
№ 3427-П от 18.03.2016 г. на АПСК (ДВ, бр. 23
от 2016 г.),����������������������������������
и в тръжната документация за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
„Самостоятелен обект – център за комплексно
обслужване на граждани  – каси на Софийски
пощенски съобщения“, намиращ се на ул. Граф
Игнатиев 72, София, район „Средец“, Столична
община, област София (столица), обособена
част от „Българск и пощи“ –   ЕА Д, Софи я,
както следва:
– в т. 2.4 – тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. Врабча 23,
стая 515, в срок до 8.04.2016 г.;
– в т. 2.6 – срок за подаване на предложения
за участие в търга – до 11 ч. българско време на
12.04.2016 г.; предложенията се подават в стая
416 на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
– в т. 2 .9 – т ъ р г ъ т щ е с е п р о в е д е н а
12.04.2016 г. от 11 ч. българско време в сградата
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
2. Утвърждава измененията в тръжната документация за продажба чрез публичен търг с явно
наддаване на „Самостоятелен обект – център за
комплексно обслужване на граждани – каси на
Софийски пощенски съобщения“, намиращ се на
ул. Граф Игнатиев 72, София, район „Средец“,
Столична община, област Софи я (столица),
обособена част от „Български пощи“ – ЕАД,
София, в съответствие с т. 1 от това решение.
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Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 144
от 28 януари 2016 г.
В изпълнение предвиж данията на общия
устройствен план на Столична община и инвестиционното намерение на Столична община за
реконструкция на бул. Вардар в участъка между
бул. Александър Стамболийски и бул. Възкресение се е наложила необходимостта от изработване изменение на подробен устройствен план в
обхвата на бул. Вардар и прилежащите квартали
в участъка между бул. Александър Стамболийски
и бул. Възкресение.
С оглед на горното в направление „Архитектура и градоустройство“ са постъпили заявления с вх. № ГР-70-00-420 от 10.01.2011 г. и от
19.10.2011 г. от „Пазари Запад“ – ЕАД, и кмета
на район „Красна поляна“ с искане за допускане
на изменение на действащ подробен устройствен
план (ИПРЗ) в обхвата на УПИ I, кв. 109, м. ж.к.
Красна поляна. Със Заповед № РД-09-50-160 от
14.02.2012 г. е допуснато изменение на план за
регулация и застрояване (план за преструктуриране на съществуващ жилищен комплекс) за
кв. 109, м. ж.к. Красна поляна.
Допълнително е представена докладна записка с рег. № РА-08-00-53 от 27.04.2012 г. на
кмета на район „Красна поляна“ и е издадена
Заповед № РД-09-50-854 от 1.10.2012 г. на главния архитект на Столична община, с която е
допуснато да се изработи изменение на подробен
устройствен план – ИПР (линейна регулация)
на бул. Вардар и прилежащите квартали в участъка между бул. Александър Стамболийски и
бул. Възкресение.
По възлагане на Н А Г – СО, е изработен
ПУП – изменение на план за улична регулация
на ул. Вардар от бул. Възкресение до бул. Тодор
Александров, изменение на плана за регулация
на контактните територии на ж.к. Красна поляна, м. Западен парк, м. ж.к. Разсадника – Коньовица и м. ж.к. Разсадника – Бежанци и изменение
на плана за регулация и режими на застрояване
за преструктуриране на жилищен комплекс на
кв. 109 и кв. 131, ж.к. Красна поляна, заедно с
план-схеми на инженерната инфраструктура.
С писмо с изх. № РА-08-00-53 от 2012 г. от
27.07.2015 г. на началник-отдел „ПУП“ Заповед
№ РД-09-50-588 от 24.07.2015 г. на главния архитект на СО е изпратена на кметовете на район
„Красна поляна“ и район „Илинден“ за сведение
и изпълнение.
С писмо № РА-08-00-53 от 28.07.2015 г. е изпратено обявление на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ
до „Държавен вестник“, а с писмо № РА-08-00-53
от 30.07.2015 г. проектите с придружаващата документация са изпратени за съобщаване в райони
„Красна поляна“ и „Илинден“.
Със Заповед № РД-09-11-250 от 3.08.2015 г.
на кмета на район „Красна поляна“ на основание чл. 5 и чл. 14, ал. 1 НРНПДД във връзка с
чл. 22, ал. 4, чл. 127, ал. 1 ЗУТ и чл. 46 ЗМСМА
е наредено провеждане на обществено обсъждане
на проекта.
Проектът е съобщен по чл. 128, ал. 1 ЗУТ
чрез ДВ, бр. 59 от 4.08.2015 г., в райони „Красна
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поляна“ и „Илинден“. Проведено е обществено
обсъждане по чл. 22, ал. 4 във връзка с чл. 127,
ал. 1 ЗУТ в район „Красна поляна“.
Съгласно писмо на район „Красна поляна“
№ СА-66-02-77/8 от 8.09.2015 г. в законоустановения срок за обжалване по чл. 128, ал. 1 ЗУТ чрез
„Държавен вестник“ са постъпили 3 възражения,
а при общественото обсъждане – няма постъпили
възражения. Съгласно писмо № СА-66-02-42/1 от
8.12.2015 г. на район „Илинден“ възражения не
са постъпили.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ е постъпило писмо на ДП „НКЖИ“ с изх.
№ ЖИ-33988 от 31.08.2015 г., което по същество
е възражение по проекта.
Проектът в частта на схемите по чл. 108 ЗУТ е
съгласуван с експлоатиращите предприятия: „Топлофикация София“ – ЕАД, с писмо № СГ-610 от
26.08.2015 г.; „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД,
от 20.08.2015 г.; ПТКП за бул. Вардар, съгласуван
от ОБД – СО, с решение по т. 8 по протокол № 31
от 4.08.2015 г. на ПКТОБД – СО. Към проекта е
изготвена документация по чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
заверена от дирекция „Зелена система“ – СО,
№ ЗС-6600-152/1 от 1.10.2015 г. Представено е
писмо с изх. № 08-00-7753 от 7.09.2015 г. на директора на РИОСВ – София, че не е необходимо
провеждане на процедури по реда на глава втора
от наредбата за ОС.
В процеса на одобряване на проекта в частта
от бул. Александър Стамболийски до бул. Тодор
Александров е установено, че кадастралният план,
улично-регулационният план, застроителният и
регулационен план на м. Западен парк в обхват:
ул. Иван Козарев, бул. Пиротски, бул. Вардар
и бул. А лександър Стамболийски, без кв. 6,
одобрен с Решение № 27 по протокол № 24 от
30.03.2001 г. на СОС, който е обект на изработването на настоящия проект, е отменен с влязло
в сила съдебно решение по адм.д. № 4031/2003 г.
на СГС по описа на III Б състав, което налага
прекратяването на производството на основание
чл. 56, ал. 1 АПК в тази част.
Проектът и възраженията са разгледани от
ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-88 от 8.12.2015 г.,
т. 21, като е решено: „Приема проекта в частта
от бул. Възкресение до бул. Александър Стамболийски, а от бул. Александър Стамболийски
до бул. Тодор Александров – прекратява производството, на основание чл. 56, ал. 1 АПК.
След корекциите по уваженото възражение и
служебните предложения проектът да се изпрати
за одобряване в СОС.“
При горната фактическа обстановка се установи от правна страна следното:
Проектът е с териториален обхват над 3 квартала, като със същия се предвижда и изграждане
на обекти – публична общинска собственост,
изискващи принудително отчуждаване на имоти – собственост на частни лица, поради което
на основание чл. 129, ал. 1 и чл. 21, ал. 1 и 7
ЗОС компетентен да одобри ПУП – изменение
на план за улична регулация на ул. Вардар от
бул. Възкресение до бул. Александър Стамболийски, изменение на плана за регулация на
контактните територии на ж.к. Красна поляна
и м. ж.к. Разсадника – Коньовица и изменение
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на плана за регулация и изменение на плана за
застрояване за преструктуриране на жилищен
комплекс на кв. 109 и кв. 131 (нови квартали
131, 131а, 131б, 131в), ж.к. Красна поляна, заедно
с план-схеми на инженерната инфраструктура,
район „Красна поляна“, е Столичният общински съвет.
Спазени са административнопроизводствените
правила за одобряване на проекта.
Изработването на ПУП е възложено от главния
архитект на Столична община, като с негова Заповед № РД-09-50-588 от 24.07.2015 г. е разрешено
да се изработи ПУП – ИПР на бул. Вардар и
прилежащи квартали в участъка между бул. Тодор
Александров и бул. Възкресение, изменение на
план за регулация и застрояване (план за преструктуриране) на кв. 131 и кв. 109 от м. ж.к. Красна
поляна, изработване на план-схеми на инженерните мрежи по чл. 108, ал. 2 ЗУТ, спазване на
чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО и провеждане на обществено
обсъждане на основание чл. 22, ал. 4 във връзка
с чл. 127, ал. 1 ЗУТ въз основа на делегираните
със Заповед № РД-09-1423 от 5.12.2012 г. на кмета на Столична община правомощия за това по
предвидения в закона ред.
Проектът е обвързан с действащите подробни
устройствени планове: плана, обект на изменение,
действащите планове на контактните територии,
както и плановете на контактните територии,
които са в процес на проектиране и одобряване.
Изработен е проект и план-схеми на техническата инфраструктура.
Същите са съобщени с обявление, обнародвано
в ДВ, бр. 59 от 4.08.2015 г., съгласно чл. 128, ал. 1
ЗУТ, като е дадена възможност за възражения,
предложения и искания в едномесечен срок.
Проведено е обществено обсъждане на проекта,
с което е спазена разпоредбата на чл. 127 ЗУТ.
Постъпилите възражения от обявяването са
разгледани от ОЕСУТ и в голямата си част са
уважени.
Планът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 14.01.2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените схеми и планове.
Проектът за изменение на плана за регулация
и застрояване и план-схемите към него са приети
с решение по протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-88 от
8.12.2015 г., т. 21.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Проектът е изработен върху влязла в сила
кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД18-50 от 2.11.2011 г. на изпълнителния директор на
АГКК, с което е спазено изискването на чл. 115,
ал. 1 и 2 ЗУТ.
Съгласно ОГП на СО квартали 109, 122 и
част от кв. 131 от ПРЗ на м. ж.к. Красна поляна
попадат в жилищна зона с преобладаващо комплексно застрояване (Жк); УПИ I – за комплексно
обществено обслужване, кв. 131 от м. ж.к. Красна
поляна попада в „Зона за общественообслужващи дейности“ (Оо); квартали 66, 260, 84 и 87 от
ПРЗ на м. Разсадника – Коньовица попадат в
„Жилищна зона с преобладаващо комплексно
застрояване“ (Жк).
С оглед на горното е спазено изискването на
чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
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Дейст ващ и я т П У П – РП на ж.к. Красна
поляна, одобрен със Заповед № РД-50-09-314
от 8.08.1988 г. на главния архитект на София;
РП на ж.к. Разсадника – Коньовица, одобрен
със Заповед № РД-50-09-109 от 11.03.1988 г. на
главния архитект на София; РП на ж.к. Разсадника – Бежанци, одобрен със Заповед № РД-5009-350 от 14.11.1990 г. и Заповед № РД-09-50-557
от 14.12.2001 г. на главния архитект на София;
РП на м. Разсадника – Бежанци, одобрен със
Заповед № 1079 от 20.05.1967 г.
Конкретното предназначение на урегулираните поземлени имоти в обхвата на плана е в
съответствие с допустимото предназначение в
съответната зона по ОУП на СО.
Лицето (изход) към улица на УПИ в обхвата на
плана се осигурява по действаща и новопредвидена
улична регулация, с което е спазено изискването
на чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
На основание чл. 108, ал. 2 ЗУТ се одобряват план-схеми на инженерната инфраструктура – Част „Водоснабдяване и канализация“;
„Електроснабдяване“; „Телекомуникация“; „Топлоснабдяване“.
И з п ъ л нен и с а мо т и ви р а н и т е п р ед п ис ания за съгласуване на проекта със: „Топлофикация София“ – ЕА Д, с писмо № СГ-610 от
26.08.2015 г.; „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД,
от 20.08.2015 г.; ПТКП за бул. Вардар, съгласуван
от ОБД – СО, с решение по т. 8 по протокол № 31
от 4.08.2015 г. на ПКТОБД – СО; изискването по
чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, заверено от дирекция „Зелена
система“ – СО, № ЗС-6600-152/1 от 1.10.2015 г.;
писмо с изх. № 08-007753 от 7.09.2015 г. на директора на РИОСВ – София, че не е необходимо
провеждане на процедури по реда на глава втора
от наредбата за ОС.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Проектът е в интерес на Столична община за
развитието на значителна част от територията
на София.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС, чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 2 във
връзка с ал. 1, т. 1, чл. 108, ал. 2, чл. 14, ал. 3, т. 1
и ал. 4, чл. 125, ал. 7, чл. 22, ал. 4 във връзка с
чл. 127, ал. 1 ЗУТ, чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, т. 2 и 15
от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, чл. 56,
ал. 1 АПК, протоколи № ЕС-Г-23 от 31.03.2015 г.,
т. 17, № ЕС-Г-55 от 21.07.2015 г., т. 10, и № ЕСГ-88 от 8.12.2015 г., т. 21, Столичният общински
съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на плана
за регулация на УПИ II – за ОЖС и КОО от
кв. 131, м. ж.к. Красна поляна, за създаване на:
УПИ I – за ЖС, и II – за озеленяване с режим на
ТГО – нов кв. 131; УПИ I – за общ. обсл., II – за
общ. обсл., и III – за озеленяване, велоалея и
техн. инфраструктура – нов кв. 131а; УПИ I – за
озеленяване с режим на ТГО, и II – за жс – нов,
кв. 131б; УПИ I – за компл. общ. обсл., II – за
жс, и III – за озеленяване с режим на ТГО – нов
кв. 131в, по кафявите и зелените линии, цифри,
букви, зачертавания и защриховки съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за изменение на плана за регулация на УПИ I – за ОЖС и КОО,
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кв. 122, м. ж.к. Красна поляна, по кафявите и
зелените линии, цифри, букви, зачертавания и
защриховки съгласно приложения проект.
3. Одобрява проект за изменение на плана
за регулация на УПИ I – за ОЖС и КОО, УПИ
II – за КОО, и УПИ III – за ОЖС и КОО, от
кв. 109, м. ж.к. Красна поляна, за създаване на
УПИ I-79 – за КЖС и КОО, УПИ II-88 – за КОО,
УПИ III-128 – за компл. жил. стр. и КОО, УПИ
IV-123 – за КОО, УПИ V-79 – за КОО – пазар,
УПИ VI-79 – за озел. в режим на ТГО и т.п., УПИ
VII-79 – за озел. в режим на ТГО, и УПИ VIII79 – за компл. жил. стр. и КОО, кв. 109 (нов), и
създаване на УПИ I – за озеленяване, велоалея
и техническа инфраструктура, кв. 109а (нов), по
кафявите и зелените линии, цифри, букви, зачертавания и защриховки и корекциите в оранжев
и виолетов цвят съгласно приложения проект.
4. Одобрява проект за изменение на плана за
регулация на м. ж.к. Разсадника – Коньовица за
УПИ I – за ОЖС, КОО и спортна площадка от
кв. 66; УПИ I – за ОЖС и магазини от кв. 100;
УПИ I – за ОЖС от кв. 84; УПИ I – за ОЖС от
кв. 99, и УПИ I – за ОЖС и КОО от кв. 87, по
кафявите и зелените линии, цифри, букви, зачертавания и защриховки съгласно приложения проект.
5. Одобрява проект за изменение на плана за
застрояване за преструктуриране на жилищен
комплекс, за нови квартали 109, 131, 131а, 131б
и 131в, м. ж.к. Красна поляна, съгласно приложения проект.
6. Одобрява проект за изменение на плана
за улична регулация на улици в м. ж.к. Красна
поляна по кафявите и зелените линии, цифри,
букви, зачертавания и защриховки и корекциите
в оранжев и виолетов цвят съгласно приложения
проект:
– изменение на план за улична регулация от
о.т. 31 през осови точки 30, 30а, 29а до о.т. 29б
(нова);
– изменение на улица от о.т. 14 през осови
точки 21, 28, 25, 27 до о.т. 29 за заличаването є
и създаване на нова улица от нова о.т. 6а – 6б
през нови осови точки 20б, 21а, 28а, 28в, 25а до
нова о.т. 29б;
– изменение на улица от о.т. 12 през осови
точки 22а, 24, 26 до о.т. 30 за заличаването є;
– изменение на задънена улица от о.т. 16 до
о.т. 18 за продължаването є като нова задънена
улица през нови осови точки 26б, 26а, 24а, 24б
до нова о.т. 14;
– изменение на задънена улица от о.т. 16 до
о.т. 18 за създаване на пешеходна връзка между
улица от о.т. 16 до о.т. 26б (нова) и улица от о.т. 31
до о.т. 29б (нова);
– изменение на задънена улица от о.т. 16 до
о.т. 18 за създаване на задънена улица от о.т. 18б
(нова) до о.т. 18а (нова), кв. 131в (нов);
– изменение на улица от о.т. 16 до о.т. 48 за
създаване на задънена улица от о.т. 21 до о.т. 21а
(нова), кв. 131в (нов);
– изменение на улица от о.т. 71 до о.т. 24
(между кв. 109 и кв. 122) за създаване на улица
от о.т. 71 през о.т. 24а (нова) до о.т. 28а (нова);
– изменение на улица от о.т. 71 до о.т. 74 за
създаване на задънена улица от о.т. 74а (нова)
през о.т. 74б (нова) до о.т. 74в (нова), кв. 109 (нов);

ВЕСТНИК

БРОЙ 27

– изменение на улица от о.т. 92 през осови
точки 74б (нова), 96а, 96, 12, 13 до о.т. 6б (нова);
– изменение на улица от о.т. 92 до о.т. 90;
– изменение на улица от о.т. 74в до о.т. 74а
за продължаването є до о.т. 74б (нова);
– изменение на улица от о.т. 20а до о.т. 19 за
създаване на улица от о.т. 20б (нова) до о.т. 19.
7. Одобрява проект за изменение на плана за
улична регулация на улици в м. ж.к. Разсадника – Коньовица по кафявите и зелените линии,
цифри, букви, зачертавания и защриховки съгласно
приложения проект:
– изменение на улица от о.т. 21 до о.т. 58
(между квартали 84 и 87) и от о.т. 58 до о.т. 57б
за създаване на улица от о.т. 21а (нова) през
о.т. 58в (нова) и о.т. 58б (нова) до о.т. 58а (нова)
и от о.т. 58б (нова) до о.т. 58д (нова);
– изменение на улица от о.т. 28 до о.т. 63 за
създаване на улица от о.т. 28а (нова) до о.т. 28б
(нова);
– изменение на улица от о.т. 25 до о.т. 66 за
създаване на нова улица от о.т. 25а (нова) до о.т. 66.
8. Одобрява проект за план-схеми на мрежите
и съоръженията на техническата инфраструктура
в обхвата на плана.
9. Прекратява производството на основание
чл. 56, ал. 1 АПК от бул. Александър Стамболийски до бул. Тодор Александров.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Красна поляна“
и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правен“ на Направление
„Архитектура и градоустройство“ на Столична
община.
Председател:
Е. Герджиков
2220
РЕШЕНИЕ № 145
от 28 януари 2016 г.
Предоставен е проект за подробен устройствен
план – изменение на план за улична регулация на
Околовръстен път заедно с локалните платна и
изменение регулацията на прилежащите квартали
в обхват: от о.т. 509б – о.т. 15 до о.т. 43, квартали
24е и 24ж от м. Младост 4; кв. 11 от м. Югоизточен град, район 4 – зона 5, район „Младост“;
кв. 2 от м. Малинова долина – Околовръстен
път, квартали 1, 1а, 2 и 2а от м. Околовръстен
път – Детски град, райони „Витоша“ и „Панчаре-
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во“; от о.т. 43 – о.т. 64 – о.т. 70 – о.т. 87 – о.т. 96 до
о.т. 146, с прилежащи квартали 11 от м. Горубляне 3, квартали 14, 70, 100 и 101а от м. Горубляне,
район „Младост“; от о.т. 146 – о.т. 169 – о.т. 170 до
о.т. 171; включително пешеходна алея; напречна
връзка от о.т. 501 – о.т. 162 – о.т. 159 до о.т. 33,
прилежаща на кв. 9 от в.з. Враня – Герман, и
на квартали 58 и 49а от м. Герман; от о.т. 171 до
о.т. 191 и напречна връзка от о.т. 509 до о.т. 184;
от о.т. 191 – о.т. 200 до о.т. 217 през м. Германски
ливади; от о.т. 217 – о.т. 221 – о.т. 224 до о.т. 237
с прилежащи квартали 24, 24а, 20, 32 и 31а; изменение на улица от о.т. 239 до о.т. 8а; напречна
връзка от о.т. 254 – о.т. 258 – о.т. 259 – о.т. 260 –
о.т. 261 до о.т. 258, създаване на нов кв. 20а и отреждане на УПИ I „за техническа инфраструктура“,
кв. 20а, местност Врана – Лозен – Триъгълника,
район „Панчарево“.
Във връзка с изготвянето на идеен инвестиционен проект съгласно одобрения ПТКП на
Софийския околовръстен път (СОП) в участъци
от км +35,100 до км + 38,400 и км +38,400 до км
+41,100 с писмо № ТП-92-00-36 от 19.08.2013 г.
и писмо № ТП-92-00-37 от 19.08.2013 г. е възложено на ОП „Софпроект – ОГП“ изработването
на подробен устройствен план – изменение на
план за регулация на СОП в посочения обхват.
С писмо № ТП-92-00-36 от 1.04.2014 г. от
директора на ОП „Софпроект – ОГП“ е представена скица с предложение за изменението на
план за регулация на СОП. Същата заедно със
становищата на отделите на НАГ е разгледана
от ОЕСУТ, като с решение по протокол № ЕСГ-30 от 29.04.2014 г., т. 12, е направено служебно
предложение мотивираното предложение в частта
ПУП – ПП да се изработи като ПУП – ИПР и
е предложено на главния архитект на Столична
община да издаде заповед за разрешаване на
устройствена процедура.
Със Заповед № РД-09-50-369 от 21.05.2014 г.
на главния архитект на Столична община е
разрешено изработването на проект за подробен устройствен план – изменение на план за
регулация (ИПР), при задължително спазване
на условията на отделите на НАГ, в обхват от
възела СОП – бул. А лександър Малинов, до
кръстовището на СОП с АМ „Тракия“ и прилежащите квартали, район „Витоша“, район
„Младост“, район „Панчарево“.
Заповедта е изпратена за сведение на кметовете
на район „Витоша“, район „Младост“ и район „Панчарево“ с писма изх. № ТП-92-00-36 от 29.05.2014 г.
и до проектанта ОП „Софпроект – ОГП“ с писмо
изх. № ТП-92-00-36 от 2.06.2014 г.
Със заявление вх. № ТП-92-00-36 от 7.04.2015 г.
е внесен за одобряване проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за
улична регулация на Околовръстен път заедно
с локалните платна и изменение регулацията на
прилежащите квартали и схеми на инженерната
инфраструктура, с обяснителна записка.
Планът е изработен при спазване изискванията
на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Изработени са план-схеми на техническата инфраструктура, изискващи се по чл. 108, ал. 2 ЗУТ.
В съответствие с изискванията на чл. 127, ал. 2
план-схемите на техническата инфраструктура са

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 7   

съгласувани с експлоатационните предприятия,
съответно „Софийска вода“ – АД, „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, с № 111 от 7.01.2016 г.,
БТК „Виваком“ с № 0800-4 от 4.01.2016 г., „ЕСО“
със становище № ЦУ-ПМО-7562/2 от 8.01.2016 г.,
както и на отдел „БДПР“ („Инженерни мрежи“)
при дирекция „Териториално планиране“ към НАГ.
Представена е оценка и заснемане на трайната
дървесна растителност, заверена от дирекция
„Зелена система“ при СО с писмо изх. № ЗС7000-41 от 29.07.2014 г. на основание становище от
23.07.2014 г. на постоянната комисия по опазване
на околната среда, земеделие и гори при СОС.
Изпълнено е изискването на чл. 125, ал. 7 ЗУТ,
което се установява от представеното решение
№ СО-196-ПР от 2015 г. на РИОСВ за преценяване
на необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда, от което е
видно, че липсва необходимост от извършването
на оценка на въздействието върху околната среда.
Изработените проект и план-схеми на техническата инфраструктура с обяснителни записки
към тях са съобщени с обявление, обнародвано
в „Държавен вестник“, бр. 94 от 2015 г., съгласно
чл. 128, ал. 1 ЗУТ, като е дадена възможност за
възражения, предложения и искания в едномесечен срок.
Проведено е обществено обсъждане при обявяването на проекта, с което е спазена разпоредбата
на чл. 127, ал. 1 във връзка с чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
Постъпилите възражения от обявяването и
общественото обсъждане в голямата си част
са уважени, като при разглеждане на същите
ОЕСУТ се е ръководил от характера на плана,
приоритетна защита на обществения интерес.
Проектът е съгласуван от отделите на НАГ.
Същият заедно с постъпилите възражения е
разгледан и приет по реда на чл. 128, ал. 7 ЗУТ
от ОЕСУТ с решение по протокол № ЕС-Г-4 от
19.01.2016 г., т. 19, като е предложено след отразяване на корекциите по уважените възражения
и служебното предложение да бъде изпратен в
СОС за продължаване на процедурата по одобряване на ПУП.
Изменението на действащия подробен устройствен план – план за регулация, се налага
за обезпечаването в устройствено отношение на
околовръстния път, който е обект от първостепенна важност за развитието и благоустрояването
на Столична община. Като обект на транспортната система на Столична община, удобствата и
бързината, която осигурява на гражданите при
използването му, го превръща в общински обект
за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение.
С изработването и одобряването на проект за
ПУП – ИПР на Софийския околовръстен път ще
се осигурят условия за изграждане на необходимите елементи на техническата инфраструктура
и целесъобразното устройство на имотите от
територията в съответствие с устройствените
предвиждания на ОУП на СО.
С оглед на гореизложеното са налице основанията по чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 2
ЗУТ за изменение на действащите подробни
устройствени планове в обхвата на трасето на
Софийския околовръстен път.

С Т Р.

88

ДЪРЖАВЕН

Съгласно план-схема на първостепенната
улична мрежа – класификацията от комуникационна-транспортната система към общия устройствен план на Столична община, Софийският
околовръстен път в участъка от пътен възел
„Младост“ до пътен възел „Цариградско шосе“ е
част от главната улична мрежа – улица 1б клас,
поради което компетентен да одобри проекта за
ПУП в случая на основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ е
Столичният общински съвет.
Проектът е в интерес на Столична община за
развитието на значителна част от територията
на София.
Проектната разработка е целесъобразна и
отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1, чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 2 и ал. 1, т. 2, чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2
ЗУТ, протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-4 от 19.01.2016 г.,
т. 19, Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – изменение на план за улична регулация на
Околовръстен път заедно с локалните платна и
изменение регулацията на прилежащите квартали
в обхват: от о.т. 509б – о.т. 15 до о.т. 43, квартали
24е и 24ж от м. Младост 4; кв. 11 от м. Югоизточен град, район 4 – зона 5, район „Младост“;
кв. 2 от м. Малинова долина – Околовръстен
път, квартали 1, 1а, 2 и 2а от м. Околовръстен
път – Детски град, райони „Витоша“ и „Панчарево“; от о.т. 43 – о.т. 64 – о.т. 70 – о.т. 87 – о.т. 96 до
о.т. 146, с прилежащи квартали 11 от м. Горубляне
3, квартали 14, 70, 100 и 101а от м. Горубляне,
район „Младост“; от о.т. 146 – о.т. 169 – о.т. 170 до
о.т. 171; включително пешеходна алея; напречна
връзка от о.т. 501 – о.т. 162 – о.т. 159 до о.т. 33,
прилежаща на кв. 9 от в.з. Враня – Герман, и
на квартали 58 и 49а от м. Герман; от о.т. 171 до
о.т. 191 и напречна връзка от о.т. 509 до о.т. 184;
от о.т. 191 – о.т. 200 до о.т. 217 през м. Германски
ливади; от о.т. 217 – о.т. 221 – о.т. 224 до о.т. 237
с прилежащи квартали 24, 24а, 20, 32 и 31а; изменение на улица от о.т. 239 до о.т. 8а; напречна
връзка от о.т. 254 – о.т. 258 – о.т. 259 – о.т. 260 –
о.т. 261 до о.т. 258, създаване на нов кв. 20а и
отреждане на УПИ I „за техническа инфраструктура“, кв. 20а, м. Врана – Лозен – Триъгълника,
район „Панчарево“.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Витоша“, район
„Младост“ и район „Панчарево“ и се изпращат
в Административния съд – София-град, от отдел
„Правен“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
2153
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РЕШЕНИЕ № 161
от 11 февруари 2016 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
с вх. № ГР-70-00-392 от 16.10.2014 г. от „Ефекта
Инвест“ – ЕООД, с искане за разрешаване изработването на проект за ПУП – изменение на
план за улична регулация и план за регулация
в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 55419.6701.375, 55419.6701.660, 55419.6701.661,
55419.6701.662, 55419.6701.657, 55419.6701.658 и
55419.6701.659 по КККР на с. Панчарево и прилежащата улица, м. Дупките, район „Панчарево“.
Към заявлението е приложено задание, отговарящо на изискванията на чл. 125 ЗУТ, и нотариален акт № 37, том II, рег. № 3230, дело № 200
от 23.05.2013 г., нотариален акт № 77, том III, рег.
№ 6468, дело № 414 от 5.10.2011 г., нотариален акт
№ 78, том III, рег. № 6473, дело № 415 от 5.10.2011 г.,
скици от СГКК за поземлени имоти с идентификатори 55419.6701.375, 55419.6701.660, 55419.6701.661,
55419.6701.662, 55419.6701.657, 55419.6701.658 и
55419.6701.659 по КККР на с. Панчарево, пълномощно.
Заявлението с приложените към него доказателства е разгледано от ОЕСУТ, като с решение
по протокол № ЕС-Г-94 от 9.12.2014 г., т. 18, е
прието заданието и мотивираното предложение
за ПУП и е предложено на главния архитект на
СО да издаде заповед за одобряване на заданието
и разрешаване на изработването на проект за
ПУП при задължително спазване на условията
на отделите на НАГ.
Със Заповед № РД-09-50-1003 от 17.12.2014 г. на
главния архитект на Столична община на основание чл. 124а, ал. 5 и 7 ЗУТ е одобрено задание
за проектиране и разрешено изработването на
проект за подробен устройствен план – изменение на плана за улична регулация и план за
регулация за поземлени имоти с идентификатори 55419.6701.375, 55419.6701.660, 55419.6701.661,
55419.6701.662, 55419.6701.657, 55419.6701.658 и
55419.6701.659 по КККР на с. Панчарево и прилежащата улица.
Заповедта е изпратена за сведение на кмета
на район „Панчарево“ и заявителя с писмо с изх.
№ ГР-70-00-392 от 18.12.2014 г.
С ъ с з а я в лен ие с в х . № Г Р-70 - 0 0 -39 2 о т
23.02.2015 г. е внесен за одобряване проект за
подробен устройствен план (ПУП) – изменение
на план за улична регулация (ИПР) на улица при
о.т. 300н, план за регулация (ПР) – за откриване
на нова задънена улица от о.т. 300н до о.т. 310 за
създаване на нови УПИ: VI-375, VII-660, VIII-661,
IX-662, Х-657, XI-658, XII-659, XIII – за инженернотехническа инфраструктура, кв. 22-а, м. Детски
град – Панчарево, и план-схеми на мрежите и
съоръженията на техническата инфраструктура
с обяснителна записка.
Представени са съгласуван проект от „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, на 29.12.2014 г. и
„БТК“ – ЕАД, с № В-841 от 17.12.2014 г., данни за
предварително проучване от „Софийска вода“ – АД,
с № ТУ-4326 от 19.12.2014 г., декларация за липса
на съществуваща висока дървесна растителност,
заверена от Дирекция „Зелена система“ – СО, на
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20.02.2015 г., и становище с изх. № 26-00-733 от
6.02.2015 г. на директора на РИОСВ – София, за
преценяване на необходимостта от извършване
на оценка на въздействието върху околната среда.
Изработени са план-схеми на мреж ите и
съоръженията на техническата инфраструктура.
Проектът е съобщен по реда на чл. 128, ал. 3
ЗУТ, като съгласно писмо с рег. № 6602-382/13
от 1.09.2015 г. на кмета на район „Панчарево“ в
законоустановения срок не са постъпили възражения, предложения и искания.
Проектът е съгласуван от отделите на НАГ.
Същият е приет от ОЕСУТ по реда на чл. 128,
ал. 7 ЗУТ с решение по протокол № ЕС-Г-88 от
8.12.2015 г., т. 9, със служебно предложение да се
коригират номерата на новосъздадените УПИ в
съответствие с действащия план за регулация
на кв. 22-а, м. Детски град – Панчарево, и да се
отреди УПИ „за техническа инфраструктура“ за
резервоара за отпадъчни води, като след неговото
изпълнение е предложено да бъде изпратен в СОС
за одобряване на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС.
Представен е коригиран в зелен цвят проект.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Искането за одобряване на проект за подробен
устройствен план е направено от заинтересовано
лице по смисъла на чл. 124а, ал. 5 във връзка с
чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ, а именно „Ефекта
Инвест“ – ЕООД, като собственик на поземлени имоти с идентификатори 55419.6701.375,
55419.6701.660, 55419.6701.661, 55419.6701.662 ,
55419.6701.657, 55419.6701.658 и 55419.6701.659 по
КККР на с. Панчарево – предмет на плана, което
се установява от представените в производството
документи за собственост и скици от СГКК.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовано
лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец, одобрено е задание и е разрешено изработването на проект за ПУП от компетентния
за това орган, внесен е проект и са изпълнени
предписанията в допускането, проектът е съобщен
на заинтересованите лица, същият е разгледан и
приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действаща кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ. Имотите
се урегулират за първи път, като регулационните граници следват имотните такива на същите
по кадастралната карта в съответствие с чл. 17,
ал. 1 ЗУТ.
Изменението на плана за регулация се състои
в изменение на улична регулация при о.т. 300н с
цел урегулиране на задънена улица от о.т. 300н
до о.т. 310 с оглед осигуряване на лице (изход)
към улица на новообразуваните УПИ VI-375,
VII-660, VIII-661, IX-662, Х-657, XI-658, XII-659,
XIII – за инженерно-техническа инфраструктура,
в съответствие с чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
Предвид горното е доказано основанието за
одобряване на ИПР по чл. 134, ал. 2 във връзка с
ал. 1, т. 1 и чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ относно
изменението на уличната регулация.
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Улицата се одобрява при спазване изискванията
на чл. 81, ал. 1 ЗУТ за ширина, като лицето на
УПИ отговаря на размерите по чл. 81, ал. 3 ЗУТ.
Предвиденото с проекта урегулиране на улица
е мероприятие от публичен характер съгласно
чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да
одобри проекта за ПУП в случая на основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС е Столичният общински съвет.
Новообразу вани те У ПИ ще позвол я т на
собственика им да ги използва съгласно инвестиционните си намерения в съответствие с
предвижданията на зоната по ОУП на СО.
По действащия ОУП на СО имотите – предмет
на плана, попадат в устройствена зона: „Жилищна
зона с малкоетажно застрояване в природна среда“ (Жм1*), в която съгласно приложението към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, т. 21, е допустимо конкретното предназначение на УПИ да е „за жилищно
строителство“.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
На основание чл. 108, ал. 2 ЗУТ се одобряват план-схеми на мрежите и съоръженията на
техническата инфраструктура. С план-схемите
се определят видът и техническите размери
на мрежите и съоръженията.
Изпълнени са изискванията в мотивираното предписание за съгласуване на проекта със
„Софийска вода“ – АД, „БТК“ – ЕАД, и „ЧЕЗ
Разпределение България“ –  АД.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
което се установява от представената декларация
за липса на дървесна растителност, заверена от
Дирекция „Зелена система“ – СО.
Изпълнено е изискването на чл. 125, ал. 7 ЗУТ,
което се установява от представеното становище
на РИОСВ за преценяване на необходимостта
от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, от което е видно, че липсва
необходимост от извършването на оценка на
въздействието върху околната среда.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 21, ал. 7 ЗОС, чл. 136, ал. 1 във връзка с
чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1, чл. 14, ал. 3,
т. 1 и ал. 4, чл. 110, ал. 1, т. 2, чл. 17, ал. 1, чл. 81,
ал. 1 и 3, чл. 108, ал. 2, чл. 103, ал. 4 и чл. 104,
ал. 1, изр. 2 ЗУТ, т. 5, 8, 32 и 34 от приложението
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-88 от 8.12.2015 г., т. 9, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на план за
регулация на улица при о.т. 300н по кафявите
зачертавания съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за план за регулация за
откриване на нова задънена улица от о.т. 300н до
о.т. 310. Създаване на нови УПИ: VI-375, VII-660,
VIII-661, IX- 662, X-657, XI-658, XII-659, XIII – за
инженерно-техническа инфраструктура, кв. 22-а,
м. Детски град – Панчарево, по червените и сините линии и цифри с корекциите в зелен цвят
съгласно приложения проект.
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3. Одобрява проект за план-схеми на мрежите
и съоръженията на техническата инфраструктура
в обхвата на разработката.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
2219
РЕШЕНИЕ № 163
от 11 февруари 2016 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
с вх. № ГР-94-С-25 от 2011 г. от Стойчо Лазаров
Стоев за допускане на изменение на действащ
ПУП – за поземлен имот с пл. № 2112, намиращ се в кв. 5, УПИ ХIII – „За ветрозащитен
пояс“, м. кв. Обеля, район „Връбница“.
Със Заповед № РД-09-50-722 от 25.05.2011 г. на
главния архитект на Столична община е допусната
устройствена процедура – ИПР и ПЗ за ПИ с пл.
№ 2112 в обхвата на мотивираното предложение.
С писмо № ГР-94-С-25 от 26.05.2011 г. заповедта
е изпратена до район „Връбница“ за сведение и
съобщаване, както и до заявителя.
Със заявление № ГР-94-С-25 от 4.10.2011 г. е
внесен проект в съответствие с издаденото допускане. С проекта за регулация се предвижда
обособяване на нов УПИ XXIX-2112 – „За ЖС“;
изменение на: УПИ III – „Жилищно строителство
и магазини“, УПИ ХХIII – „Ветрозащитен пояс“,
в кв. 5; на УПИ XXI-953 и XXIII – „Ветрозащитен
пояс“, в новообразуван кв. 5б; улична регулация
по о.т. 66а – 37г – 37д – 37е – 37ж – 37а – 37к;
по о.т. 37е – 37и. Отпада задънена улица по о.т.
37б – 37в. С плана за застрояване в новообразувания УПИ XXIX-2112 – „За ЖС“, се ситуира
жилищна триетажна свободностояща сграда на
пълни отстояния от регулационните граници.
Представено е съгласуване със „Софийска
вода“ – АД, от 9.11.2011 г. и с „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД, от 13.09.2011 г.
Пр о ек т ът е с ъгл ас у в а н о т о т де л и т е н а
НАГ – СО.
С писмо № ГР-94-С-25/2011 от 29.11.2011 г.
проектът е изпратен за обявяване по реда на
чл. 128, ал. 3 ЗУТ в район „Връбница“.
С писмо № ГР-94-С-25/2011 от 8.03.2012 г. е
представен проект за ПТКП, ПОД, съгласуван
със СДВР – ПП, и ОБД.
С писмо № АГ-6602-102-/26 от 14.06.2012 г.
район „Връбница“ информира, че в законоустановения срок са постъпили четири възражения.

ВЕСТНИК

БРОЙ 27

Проектът е разгледан от ОЕСУТ с протокол
№ ЕС-Г-74 от 23.10.2012 г., т. 3. Взето е решение по
постъпилите възражения. Направено е служебно
предложение, което е изпълнено. С писмо № ГР94-С-25/2011 от 30.10.2012 г. проектът е изпратен
за обявяване и на ПИ с пл. № 2120.
При съгласуване на проекта отдел „Правен“
констатира, че производството е по реда на § 124
ПРЗИДЗУТ и необходимостта от обявяване на
проекта на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ и провеждане на обществено обсъждане, което е изпълнено
с писмо № ГР-94-С-25/2011 от 2.07.2013 г.
С писмо № АГ-6602-102/31 от 29.08.2013 г. район
„Връбница“ информира, че в законоустановения
срок от обнародването в „Държавен вестник“ и
проведеното обществено обсъждане възражения,
предложения и изисквания по проекта не са
постъпили.
С писмо № ГР-94-С-25/2011 от 11.10.2013 г.
проектът е върнат в район „Връбница“ с указания
за изпълнение на процедурата по обществено обсъждане съгласно Наредбата за реда и начина за
провеждане на обществени обсъждания (приета
от СОС с Решение № 950 по протокол № 120 от
11.10.2007 г.), глава трета.
С писмо № АГ-6602-102-/36 от 11.04.2014 г.
район „Връбница“ информира, че в законоустановения срок възражения, предложения и изисквания по проекта не са постъпили.
Допълнително с писмо № ГР-94-С-25/2011 от
2.07.2014 г. заявителят е информиран за необходимостта да представи комбинирана скица по
чл. 16, ал. 3 ЗКИР и да се изпълнят условията
на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, които са представени на
6.11.2014 г.
Проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-87 от 18.11.2014 г., т. 19. Направено
е служебно предложение, с което заявителят е
и нф о р м и р а н с п ис мо № Г Р-9 4 - С -2 5 -[2] о т
9.12.2014 г. Коригираните проекти са представени на 11.12.2014 г.
При горната фактическа обстановка се установи от правна страна следното:
Допускането за изработването на проекта
със Заповед № РД-09-50-502 от 30.05.2012 г. на
главния архитект на Столична община е преди
влизане в сила на ЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.)
на 26.11.2012 г., поради което на основание § 124
ПЗРЗИДЗУТ производството следва да се довърши
по реда, действал преди 26.11.2012 г.
Искането за разрешаване изработването на
ПУП е направено от заинтересовано лице по
смисъла на чл. 124а, ал. 5 във връзка с чл. 131,
ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ, което се установява от
приложените документи за собственост.
С проекта за план за регулация се обособява
по имотни граници УПИ ХХIХ-2112 – „За ЖС“,
което води до изменение на УПИ ХХIII – „Ветрозащитен пояс“.
Изменението на уличната регулация се налага
с оглед обвързване с действащата улична регулация – изменение по о.т. 66а – 37г – 37д – 37е –
37ж – 37а – 37к; по о.т. 37е – 37и, отпадане на задънена улица по о.т. 37б – 37 на м. Волуяк, при което
се променя от кв. 5 УПИ III – „ЖС и магазини“,
и УПИ ХХIII – „Ветрозащитен пояс“; обособяване
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на нов кв. 5б, нов УПИ ХХIII – „Ветрозащитен
пояс“, и промяна на УПИ XXI-953.
Действащата дворищна рег улация за ПИ
2122 е утвърдена със Заповед № РД-09-50-668 от
9.12.1994 г. и Заповед № РД-09-298 от 18.05.2005 г.
Кадастралната карта за територията е одобрена със Заповед № РД-18-39 от 20.07.2011 г. на
изпълнителния директор на АГКК. Създаването на кадастралната карта се явява и промяна
в устройствените условия, при които е одобрен
действащият план, за което е налице основанието
за одобряване на плана на основание чл. 134,
ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 ЗУТ.
Според общия устройствен план на Столична
община имотите, предмет на плана, попадат в
„Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно
застрояване“ (Жм). Показателите в матрицата
върху графичната част на плана отговарят на
нормативите в приложението към чл. 3, ал. 2
ЗУЗСО, т. 4.
Планът за застрояване се одобрява при спазване изискванията по чл. 31, ал. 1 ЗУТ.
Предвиденото застрояване и конкретното
предназначение на имотите е допустимо в устройствена зона „Жм“ съгласно т. 4 от приложение
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
Предвид горното проектът не противоречи на
ОУП на СО, с което е спазено изискването на
чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
Проектът е изработен върху кадастрална карта,
с което е спазен чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Лицето (изходът) към улица на новообразувания УПИ се осигурява по предвидената с плана
улична регулация, с което е спазен чл. 14, ал. 3
и 4 ЗУТ.
С плана за регулация се предвижда отчуждаване на имоти – частна собственост, поради което
и на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС компетентен да
одобри проекта за плана за регулация е Столичният общински съвет.
Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта. Проектът е съобщен на заинтересованите лица по предвидения в
закона ред. Извършено е изискуемото съгласуване
на плана за регулация и застрояване с администрации, със специализираните контролни органи
и експлоатационни дружества. Проектът за ПУП
е разгледан и приет от ОЕСУТ.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането им.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. на МРРБ за
обема и съдържанието на устройствените схеми
и планове.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС, § 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 136, ал. 1,
чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2,
устройствена категория по т. 4 от приложение към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, протокол на ОЕСУТ № ЕСГ-87 от 18.11.2014 г., т. 19, Столичният общински
съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на плана
за регулация на м. Обеля, кв. 5, УПИ XXIX2112 – „За ЖС“, за поземлен имот с идентификатор
68134.2817.2112, УПИ III – „Жилищно строител-
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ство и магазини“, УПИ ХХIII – „Ветрозащитен
пояс“; от нов кв. 5б, УПИ ХХIII – „Ветрозащитен
пояс“, УПИ XXI-953; улици по о.т. 66а – 37г – 37д
– 37е – 37ж – 37а – 37к; по о.т. 37е – 37и; отпадане
на задънена улица по о.т. 37б – 37в по кафявите
и зелените линии, цифри, букви и зачертавания
с корекциите във виолетов цвят съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за план за застрояване
за м. Обеля, кв. 5, УПИ ХХIХ-2112 – „За ЖС“,
с корекцията в зелен цвят съгласно приложения
проект.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Връбница“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
2314
РЕШЕНИЕ № 194
от 25 февруари 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК и чл. 21, ал. 1,
т. 8 ЗМСМА Столичният общински съвет реши:
1. Открива процеду ра за приватизаци я и
определя метод за извършване на приватизация
чрез публичен търг за следните обекти: ПИ с
идентификатор 68134.1386.2566 (в УПИ IV-2566,
2567, кв. 15), София, ул. Старозагорско въстание
40, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Надежда“, с АОС № 2378 от 1.06.2015 г.;
ПИ с идентификатор 68134.1386.2569 (УПИ VI2569, кв. 15), София, ул. Недко войвода 17, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Надежда“, с АОС № 2380 от 1.06.2015 г.; ПИ с
идентификатор 68134.2821.2516, кв. 20Б, м. НПЗ
Орион и съседни жилищни територии, София,
ул. 23 декември 15, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Връбница“, с АОС № 2916
от 24.03.2015 г.; УПИ VII-83, кв. 256, м. Бъкстонсевер, София, ъгъла на ул. Майор Горталов и
бул. Тодор Каблешков, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Красно село“, с
АОС № 1655 от 28.04.2014 г.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обектите, сключването на договори за дялово участие, за наем, за
съвместна дейност, обезпечаване на вземания и
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сключване на договори за кредити, отнасящи се
до обектите.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции сключването на приватизационните
сделки за обектите.
Председател:
Е. Герджиков
2032

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 64
от 18 март 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 773 от 4.12.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 25.04.2016 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с
явно наддаване за продажбата на поземлен имот
с идентификатор 68134.1387.2288 в УПИ I – за
озеленяване и спорт, кв. 833, м. Триъгълника,
София, ж.к. Надежда, ул. Бедек, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 580 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 58 000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции при „Общинска
банка“ – АД, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 21.04.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
2295
РЕШЕНИЕ № 65
от 18 март 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 410 от 25.06.2015 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
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1. На 27.04.2016 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажбата на сграда с идентификатор 68134.2820.2029.13, София,
ж.к. Връбница 1, до бл. 520, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Връбница“, със
съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 28 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2800 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции при „Общинска
банка“ – АД, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 25.04.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
2319
РЕШЕНИЕ № 68
от 18 март 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 225 от 23.04.2015 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 21.04.2016 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен
т ърг с я вно на д да ва не за помещен ие – самостоятелен обект в сграда с идентификатор
68134.4082.6187.1.138, София, ж.к. Младост 1,
бл. 1А, вх. 1, ет. 1, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Младост“, със съответното
право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 80 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 8000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции при „Общинска
банка“ – АД, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 19.04.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
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в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
2296
РЕШЕНИЕ № 69
от 18 март 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 774 от 4.12.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 26.04.2016 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажбата на почивна
база „Ашиклар“, състояща се от ПИ с идентификатор 03928.183.9 и ПИ с идентификатор
03928.183.10, гр. Берковица, община Берковица,
област Монтана, общински нежилищен имот,
предоставен за стопанисване и управление на
„Софийски имоти“ – ЕАД, като правоприемник
на „Галатея 2002“ – ЕАД.
2. Начална тръжна цена – 333 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 33 300 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции при
„Общ и нска ба н ка“ – А Д, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 22.04.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
2297

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
РЕШЕНИЕ № 62
от 10 март 2016 г.
На основание ч л. 21, а л. 1, т. 11, ч л. 27,
ал. 3 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общински-
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ят съвет – гр. Белослав, одобрява проект на
ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за обект: „Изграждане на нова
кабелна линия 20 kV за захранване на трансформатор СН 20/0,4 kV в п/ст „ТЕЦ – Варна“
в ПИ 27125.502.23, землището на с. Езерово,
община Белослав, област Варна, част от комплексен проект за инвестиционна инициатива
(КПИИ), като същият се предвижда да минава
само през частни имоти на територията на община Белослав.
Председател:
Ж. Димитров
2268

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ БУРГАС
ЗАПОВЕД № РД-09-10
от 15 март 2016 г.
На основание чл. 134, ал. 2, т. 6 във връзка с
чл. 136, чл. 129, ал. 3 и чл. 150 ЗУТ, протокол № 1
от 8.03.2016 г. на областния експертен съвет по
устройство на територията, издадено разрешение
№ 26-00-245(1) от 26.05.2015 г. и искане входящ
№ 26-00-89 от 15.02.2016 г. от „Фрапорт Туин
Стар Еърпорт Мениджмънт“ – АД, нареждам:
Одобрявам изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР) като
част от КПИИ за обект „Допълнителна лента на
изход на Летище Бургас“ относно УПИ І, кв. 10,
по ПРЗ на „Летище – Бургас“, одобрен със Заповед № РД-09-07 от 26.01.2010 г. на областния
управител на област Бургас.
Изменението се състои в промяна на граница
на УПИ І, обособен в самостоятелен кв. 10 (ПИ
с идентификатор 07079.690.63) в северната част
при о.т. 82, с цел осигуряване на планова основа
за реализиране на допълнителна лента за изход
на Летище Бургас. С изменението площта на
УПИ І се намалява с 24 кв. м, които остават в
улична регулация.
Изменението на ПУП – ПР е графично отразено със зелен цвят върху приложения към
тази заповед проект в мащаб 1:1000.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК предвид
важността на обекта и необходимостта от срочното му изпълнение във връзка с предстоящия
туристически сезон разпореждам предварително
изпълнение на заповедта.
Тази заповед може да се обжалва от заинтересуваните лица в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ на основание
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ чрез областния управител
пред А дминист рат ивни я съд – Бу ргас, а по
отношение разпореждането за предварително
изпълнение може да се обжалва чрез областния управител пред съда в тридневен срок от
съобщаването є на основание чл. 60, ал. 4 АПК.
Областен управител:
В. Чолаков
2318
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ЗАПОВЕД № ОА04-2128
от 15 март 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 3, т. 1 ЗУ Т и Решение № 29 от протокол № 22 от 15.01.2016 г.
на Областния експертен съвет по устройство на
територията, писмено заявление с вх. № OA0412823 от 4.12.2015 г. и писмо с вх. № ОА04-2003
от 11.03.2016 г. от кмета на община Стражица
одобрявам подробен устройствен план – парцеларен план (ПУ П – ПП) за обект „Реконструкция и подмяна на довеж дащ водопровод
за с. Бряговица от ПС „Джулюница“ до връзка
с вът решна водоп роводна м режа“ във фаза
окончателен проект.
Трасето на водопровода е с обхват три общини от област Велико Търново – Лясковец,
Горна Оряховица и Стражица, с обща дължина
4162,02 м. Разположено е в ПИ № 000007, ПИ
№ 000008 и ПИ № 003027 по КВС на землището
на с. Джулюница, община Лясковец – 1046,97 м,
в ПИ № 000215 по КВС на землището на с. Върбица, община Горна Оряховица – 484,17 м, и в ПИ
№ 000170 по КВС на землището на с. Бряговица,
община Стражица – 2630,88 м. Сервитутът на
трасето е определен съгласно чл. 112, ал. 2 от
Закона за водите по 0,71 м от двете му страни.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване пред Административния съд – Велико Търново, в 30-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“ чрез
областния управител на област Велико Търново.
Областен управител:
П. Пенчев
2184

ОБЩИНА ВРАЦА
РЕШЕНИЕ № 75
от 22 февруари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 3, ал. 3, т. 2 и ал. 8 ЗПСК, чл. 5, 6 и чл. 14,
ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите,
Решение № 383 от 2.04.2009 г. на Общинския
съвет – гр. Враца (ДВ, бр. 41 от 2.06.2009 г.),
Решение № 486 от 13.10.2009 г. (ДВ, бр. 98 от
11.12.2009 г.), Решение № 950 от 19.04.2011 г.
(ДВ, бр. 43 от 7.06.2011 г.), Решение № 192 от
26.06.2012 г. (ДВ, бр. 61 от 10.08.2012 г.), Решение
№ 308 от 27.11.2012 г. (ДВ, бр. 8 от 29.01. 2013 г.),
Решение № 541 от 27.08.2013 г. (ДВ, бр. 85 от
28.09.2013 г.), Решение № 790 от 29.07.2014 г.
(ДВ, бр. 76 от 12.09.2014 г.) и при мотиви, изложени в док ла дната записка, Общинск и ят
съвет – гр. Враца, реши:
І. Приема оценките за определяне на справедливи пазарни стойности на експерт-оценителя и
правните анализи на правоспособните юристи
за срок от 6 месеца на седем обособени обекта – частна общинска собственост, включени в
Програмата за приватизация за 2016 г., и обявява
публичен търг с явно наддаване за продажбата
им при следните условия:
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1. Наименование на обекта на търга с начална
тръжна цена (без ДДС) и стъпка на наддаване:
1.1. самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1019.244.1.19 по кадастралната карта
на гр. Враца, одобрена със Заповед № РД-18-43
от 16.09.2005 г. на изпълнителния директор на
АК, а по подробен устройствен план (план за
регулация) на гр. Враца, одобрен с Решение № 959
от 19.04.2011 г. на Общинския съвет – гр. Враца,
съставляващ офис – 50,80 кв. м, със съответните
ид. части от общите части на сградата и правото
на строеж; обектът е на адрес бул. Хр. Ботeв 18,
сграда № 1, ет. 5, ЦГЧ на гр. Враца, описан в
АОС – частна, № 1497 от 18.03.2009 г.; начална
тръжна цена на обекта – 14 100 лв., и стъпка на
наддаване 300 лв.; върху крайната цена не се
начислява ДДС;
1.2. самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1019.244.1.18 по кадастралната карта
на гр. Враца, одобрена със Заповед № РД-18-43
от 16.09.2005 г. на изпълнителния директор на
АК, а по подробен устройствен план (план за
регулация) на гр. Враца, одобрен с Решение № 959
от 19.04.2011 г. на Общинския съвет – гр. Враца,
съставляващ офис – 15,90 кв. м, със съответните
ид. части от общите части на сградата и правото
на строеж; обектът е на адрес бул. Хр. Ботeв 18,
сграда № 1, ет. 5, ЦГЧ на гр. Враца, описан в
АОС – частна, № 1500 от 18.03.2009 г.; начална
тръжна цена на обекта – 4680 лв., и стъпка на
наддаване 100 лв.; върху крайната цена не се
начислява ДДС;
1.3. самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1019.244.1.17 по кадастралната карта
на гр. Враца, одобрена със Заповед № РД-18-43
от 16.09.2005 г. на изпълнителния директор на
АК, а по подробен устройствен план (план за регулация) на гр. Враца, одобрен с Решение № 959
от 19.04.2011 г. на Общинския съвет – гр. Враца,
съставляващ офис – 32,60 кв. м, със съответните ид. части от общите части на сградата и
правото на строеж; обектът е на адрес бул. Хр.
Ботeв 18, сграда № 1, ет. 5, ЦГЧ на гр. Враца,
описан в АОС – частна, № 1501 от 18.03.2009 г.;
начална тръжна цена на обекта – 9800 лв., и
стъпка на наддаване 200 лв.; върху крайната
цена не се начислява ДДС;
1.4. самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1019.244.1.16 по кадастралната карта
на гр. Враца, одобрена със Заповед № РД-18-43
от 16.09.2005 г. на изпълнителния директор на
АК, а по подробен устройствен план (план за
регулация) на гр. Враца, одобрен с Решение № 959
от 19.04.2011 г. на Общинския съвет – гр. Враца,
съставляващ офис – 59,40 кв. м, със съответните
ид. части от общите части на сградата и правото
на строеж; обектът е на адрес бул. Хр. Ботeв 18,
сграда № 1, ет. 5, ЦГЧ на гр. Враца, описан в
АОС – частна, № 1502 от 18.03.2009 г.; начална
тръжна цена на обекта – 16 500 лв., и стъпка
на наддаване 300 лв.; върху крайната цена не
се начислява ДДС;
1.5. самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1023.14.5.43 по кадастралната карта
на гр. Враца, одобрена със Заповед РД-18-43 от
16.09.2005 г. на изпълнителния директор на АК,
а по подробния устройствен план на гр. Враца
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(план за регулация), одобрен с Решение № 959
от 19.04.2011 г. на Общинския съвет – гр. Враца, с площ 141,25 кв. м, намиращ се в сграда
№ 5 – помещение в партерната част на жилищен
блок на 5 етажа, построен 1972 г., със съответните ид. части от общите части на сградата и
право на строеж; обектът е на адрес ул. Максим Горки 7, ж.к. Околчица – УПИ Х, кв. 215,
ПИ 14 (идентичен с бивш УПИ I, кв. 216, ПИ
5072, одобрен със Заповед № 106 от 4.02.1986 г.);
имотът е описан в АОС – частна, № 1414 от
26.08.2008 г.; началната тръжна цена на обекта
е 60 200 лв. и стъпка на наддаване – 1000 лв.;
върху крайната цена не се начислява ДДС;
1.6. самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1012.296.1.5 по кадастралната карта
на гр. Враца, одобрена със Заповед РД-18-43 от
16.09.2005 г. на изпълнителния директор на АК,
а по подробния устройствен план на гр. Враца
(план за регулация), одобрен с Решение № 959
от 19.04.2011 г. на Общинския съвет – гр. Враца,
с площ 122,76 кв. м, намиращ се в ж.бл. Мета л у рг-5 – помещение в партерната част на
жилищен блок на 5 етажа, построен 1972 г.,
със съответните ид. части от общите части на
сградата и право на строеж; обектът е на адрес
бул. Мито Орозов 33, вх. Б, ж.к. Металург – УПИ
ХI-296, кв. 77 (идентичен с бивш кв. 240а, ПИ
296, одобрен със Заповед № 1040 от 20.08.1986 г.);
имотът е описан в АОС – частна, № 1089 от
20.11.2006 г.; началната тръжна цена на обекта
е 51 800 лв. и стъпка на наддаване – 1000 лв.;
върху крайната цена не се начислява ДДС;
1.7. самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1012.296.1.3 по кадастралната карта
на гр. Враца, одобрена със Заповед РД-18-43 от
16.09.2005 г. на изпълнителния директор на АК,
а по подробния устройствен план на гр. Враца
(план за регулация), одобрен с Решение № 959
от 19.04.2011 г. на Общинския съвет – гр. Враца, с площ 78 кв. м, намиращ се в ж.бл. Мета л у рг-5 – помещение в партерната част на
жилищен блок на 5 етажа, построен 1972 г.,
със съответните ид. части от общите части на
сградата и право на строеж; обектът е на адрес
бул. Мито Орозов 33, вх. Г, ж.к. Металург – УПИ
ХI-296, кв. 77 (идентичен с бивш кв. 240а, ПИ
296, одобрен със Заповед № 1040 от 20.08.1986 г.);
имотът е описан в АОС – частна, № 1090 от
20.11.2006 г.; началната тръжна цена на обекта е
31 600 лв. и стъпка на наддаване – 600 лв.; върху
крайната цена не се начислява ДДС.
ІІ. Тръжната документация се закупува и
получава срещу 240 лв. (с включен ДДС) за
всеки един обект на касата в Центъра за административно обслужване в сградата на Община
Враца, ет. 1.
ІII. Срок за закупуване на тръжната документация за участие в търга – до 17 ч. на 14-ия
ден от датата на обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
IV. Срок за оглед на обектите – до 17 ч. на
16-ия ден от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“.
V. Депозитът в размер – 10 % от началната
тръжна цена се внася в БДСК по сметка на Община Враца с IBAN: BG36STSA93003300146537,
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BIC: STSABGSF, с краен срок 16 дни от датата
на обнародването на решението в „Държавен
вестник“.
VІ. Предложенията за участие в търга се
подават в запечатани непрозрачни пликове с
надписани наименованието на обекта и името
на участника в Центъра за административно
обслужване на Община Враца до 17 ч. на 16-ия
ден от датата на обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
VІІ. Търгът да се проведе на 17-ия ден от
датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 14 ч. в Община Враца, ет. 3,
стая № 80.
V І І І. Н а о с нов а н ие ч л. 8 о т Н ар ед бат а
за т ърговете и конку рсите Общинският съвет – гр. Враца, определя тръжна комисия.
ІХ. На основание чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Враца, утвърждава тръжна документация за провеждане на търг с явно наддаване, която съдържа
следното:
1. решение на Общинския съвет – гр. Враца,
за обявяване на публичен търг с явно наддаване
за продажба;
2. фотокопие на обява за явен търг, обнародвана в ДВ;
3. условия за провеждане на търга;
4. документи за участие в търга;
5. указания за участие в търга;
6. декларация за оглед на обекта;
7. декларация по чл. 7, ал. 3 ЗПСК (обр. 1) за
произхода и основание на платежните средства,
с които се участва в приватизацията;
8. декларация, че юридическото лице е с помалко от 50 % държавно или общинско участие;
9. проектодоговор за продажба;
10. характеристика на обекта;
11. скица на обекта;
12. акт за частна общинска собственост.
Х. Повторен и следващи търгове при същите
условия до продажба на имотите или изтичане
на срока по т. І да се провеждат през 21 дни,
като всички горецитирани срокове се удължават
също с по 21 дни.
ХІ. Възлага на кмета на община Враца да
извърши всички последващи действия, свързани с организацията и провеждането на търга,
и да сключи договори със спечелилите търга
участници.
Председател:
Р. Антов
2298

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
РЕШЕНИЕ № 59
от 28 януари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с § 124, ал. 1 ПЗРЗИДЗУ Т, чл. 129, ал. 1
ЗУ Т и доклад с вх. № ОА-8133(1) от 11.01.2016 г.
от кметa на община Елин Пелин по повод
заявление вх. № У Т2_20-1867 от 8.10.2015 г. от
Стоян Димитров Николов и по предложение на
Постоянната комисия по „Устройство на територията, строителство, екология, селско и гор-
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ско стопанство“ Общинският съвет – гр. Елин
Пе л и н , одо б ря в а П У П – ПЗ з а „З а ви л но
с т рои т елс т во“ на и мо т № 060 046, мес т нос т
Бабки, в землището на с. Равно поле, ЕК АТТЕ
61248, община Елин Пелин, Софийска област,
с ъс след н и т е пок азат ел и: Н ма кс. – до 7 м;
плътност на застрояване – до 40 %; Кинт. – до
0,8; минимална озеленена площ – 40 %; начин
на застрояване – е, д.
Председател:
Н. Плещов
2263

ОБЩИНА К АМЕНО
ЗАПОВЕД № РД-09-174
от 23 март 2016 г.
На основание чл. 15, ал. 1 от Правилника за
прилагане на Закона за народната просвета и
чл. 44, ал. 2 ЗМСМА във връзка с решение на
Общинския съвет – гр. Камено, по т. 3 от дневния
ред на заседанието му от 25.02.2016 г. – протокол
№ 6, нареждам:
1. Преобразувам чрез вливане на Целодневна детска градина „Звездица“ – с. Тръстиково,
община Камено, област Бургас, в Целодневна
детска г ра дина „Детелина“ – с. Русокаст ро,
община Камено, област Бургас, като към двете
действащи групи на Целодневна детска градина
„Детелина“ се формира трета група в с. Тръстиково в сградата на съществуващата градина.
2. Трудовите правоотношения с работещите
в Целодневна детска градина „Звездица“ – с.
Тръстиково, да бъдат запазени на основание
чл. 123, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.
3. Задължителната документация да се приеме за съхранение в Целодневна детска градина
„Детелина“ – с. Русокастро, към която да бъдат
прехвърлени за стопанисване материално-техническите активи.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Кмет:
Ж. Вардунски
2327

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОВЕД № ДС-20-53
от 24 февруари 2016 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ, протокол от 3.11.2015 г. на
комисията по чл. 28б ППЗСПЗЗ и констативен
протокол от 2.02.2016 г. на Община Кюстендил
одобрявам план на новообразувани имоти по
§ 4 ПЗРЗСПЗЗ за имот и с и ден т ификатори
№ 16141.104.54, № 16141.104.55 и № 16141.104.56,
попадащи в имот № 045003 от КВС за землището на с. Горна Брестница, местност Табларски
рид, община Кюстендил, област Кюстендил.
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Одобреният план може да бъде обжалван
чрез областния управител на област Кюстендил
пред А дминистративния съд – К юстендил, в
14-дневен срок от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“.
Областен управител:
В. Янев
2001

ОБЩИНА МОНТАНА
РЕШЕНИЕ № 111
от 25 февруари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 2 от протокол
на ОЕСУТ № 2 от 4.02.2016 г. Общинският съвет – гр. Монтана, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за трасе на оптичен
кабел през поземлен имот с идентификатор
48489.16.423 по кадастралната карта на гр. Монтана
до трансмисионна точка базова станция „Корда“,
кв. Кошарник, гр. Монтана, съгласно чертежа.
Трасето и разположението на сервитутните
зони се одобряват по графичната и текстовата
част на проекта, който е неразделна част от
решението.
Решението да се съобщи на всички заинтересувани лица.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Монтана, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.
Председател:
И. Иванов
2141

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ
РЕШЕНИЕ № 55
от 25 февруари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 32, ал. 3, т. 1
ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и чл. 9 от
Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Павликени, реши:
1. Да се извърши приватизация чрез публичен
търг с явно наддаване по реда на Наредбата за
търговете и конкурсите при следните условия:
Обект на търга – общински обор – частна общинска собственост, представляващ урегулиран
поземлен имот І в кв. 58 по ПУП на с. Мусина,
с площ 4498 кв. м заедно с построената в него
стопанска постройка с площ 184,28 кв. м.
Търгът да се проведе на 25-ия ден след обнародване на решението в „Държавен вестник“ от
14 ч. в Заседателната зала на Община Павликени.
При неявяване на кандидати да бъде проведен
повторен търг при същите условия 30 дни след
приключване на първата тръжна процедура.
Начална тръжна цена – 12 389 лв. с ДДС.
Стъпка на наддаване – 200 лв.
Депозит за участие в търга – 1200 лв., който
се внася по банкова сметка на Община Павли-
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кени: IBAN BG35UNCR75273342926133, BIC код
UNCRBGSF при „УниКредит Булбанк“ – Павликени. Краен срок за внасяне на депозита – до
12 ч. на деня преди търга.
Цената на тръжната документация – 100 лв.,
се заплаща в брой в касата на Информационния център при Община Павликени. Тръжната
документация се получава в отдел „Общинска
собственост и стопански дейности“ в Информационния център на Община Павликени след
представяне на документ за платена цена и може
да се закупи най-късно до 12 ч. на деня, предхождащ търга.
Предложения за участия в търга се подават
до 17 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на търга.
Достигнатата цена да се заплати еднократно
по банков път преди сключването на договора
за продажба.
2. Утвърждава тръжна документация със съдържанието по чл. 9 от Наредбата за търговете
и конкурсите, която представлява неразделна
част от решението.
3. Възлага на кмета на община Павликени
да назначи тръжна комисия, която да проведе
тръжната процедура в съответствие с изискванията на чл. 8 от Наредбата за търговете и конкурсите и да определи със заповед спечелилия
търга участник въз основа на представения от
комисията протокол.
4. Упълномощава кмета на община Павликени
да сключи приватизационния договор за покупко-продажба със спечелилия търга участник.
Председател:
В. Антонова
2264

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 39
от 25 февруари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Пазарджик, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе
на захранващ електропровод с дължина на трасето 17 м, започващ от съществуващ ЖР стълб
на ВЛ 20 kV до УПИ ІІ – общ., квартал 8 по
плана на с. Хаджиево, преминаващ през ПИ
№ 000467 – път IV клас, съгласно изчертаното
с виолетово трасе и сервитути и приложения
регистър на засегнатите имоти.
Председател:
Х. Харалампиев
2299
РЕШЕНИЕ № 40
от 25 февруари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Пазарджик, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на
захранващ електропровод с дължина на трасето
56 м, започващ от съществуващ електропровод

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 7   

при ПИ № 047040, местност Черни могили, по
КВС на землище Звъничево до ПИ № 047043,
преминаващ през ПИ № 000439 – полски път, съгласно изчертаните с виолетово трасе и сервитути
и приложения регистър на засегнатите имоти.
Председател:
Х. Харалампиев
2300
РЕШЕНИЕ № 41
от 25 февруари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Пазарджик, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасета
на захранващи електропровод с дължина на трасето 248 м, започващ от СтБ стълб на ТП-Б1, и
водопровод с дължина на трасето 79 м, започващ
от съществуващ водопровод ∅ 63 ПЕВП до ПИ
№ 121013, местност Стърчи крак, по КВС на землище Црънча, преминаващи през ПИ № 000159,
000374, 000162 и 000161 – полски пътища, ПИ
№ 000451 – пустеещи необработваеми земи, ПИ
№ 000533 – ведомствен път, съгласно изчертаните
с червено и синьо трасета и сервитути и приложения регистър на засегнатите имоти.
Председател:
Х. Харалампиев
2301
РЕШЕНИЕ № 50
от 25 февруари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Пазарджик, одобрява ПУП – парцеларен план за трасета на захранващ електропровод с дължина около 237 м и водопровод с дължина около 73 м, започващи от указаните места
на присъединяване и преминаващи през ПИ
№ 000101 – път IV клас – общинска собственост,
и ПИ № 000547 – полски път, собственост на
„Европа транс“ – ЕООД, до ПИ № 113012, м. Мараша, по КВС на землище с. Црънча, съгласно
изчертаните с червено и синьо трасета, сервитути
и приложения регистър на засегнатите имоти.
Председател:
Х. Харалампиев
2123

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 17
от 28 януари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 64, ал. 2, чл. 108, ал. 2, изр. 3, чл. 110, ал. 1,
т. 5, чл. 128, ал. 7, чл. 129, ал. 1 ЗУТ, предвид
изложените в предложение с вх. № 16XI-32 от
22.01.2016 г. фактически основания Общинският
съвет – гр. Пловдив, реши:
1. Одобрява план-схема към ПУП в обхват
от захранващ кабел 20 kV от П/ст. 110/20 kV
„Лау та“ в У ПИ X II и X V II – елек т ри ческа
подстанция, кв. 2 по плана на ИИЗ – III част,
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г р. Пловдив, до пречиствателна станци я за
отпадни води в У ПИ 003011, местност Бейк ър, землището на г р. Пловдив – „Трак и я“,
област Пловдив, в участъка от П/ст. 110/20 kV
„ Л ау т а“ д о ж п л и н и и С о ф и я – Бу р г а с н а
ул. Ягодовско шосе за обект: Захранващ кабел 20 kV от П/ст. 110/20 kV „Лаута“ в УПИ
XII и XVII – електрическа подстанция, кв. 2
по плана на ИИЗ – III част, гр. Пловдив, до
пречиствателна станци я за отпа дни води в
У П И 0 03011, ме с т но с т Б ей к ър, з ем л и ще т о
на гр. Пловдив – „Траки я“, област Пловдив,
в участъка от П/ст. 110/20 kV „Лаута“ до жп
линии София – Бургас на ул. Ягодовско шосе
и ПУП – ПП (парцеларен план) от жп линии
София – Бургас до пречиствателна станция за
отпадни води.
2. Одобрява ПУ П – ПП (ПУ П – парцеларен план) в обхват от жп линии София – Бургас до п речист ват елна станц и я за о т па дни
води, гр. Пловдив, за обект: Захранващ кабел 20 kV от П/ст. 110/20 kV „Лаута“ в УПИ
XII и XVII – електрическа подстанция, кв. 2
по плана на ИИЗ – III част, гр. Пловдив, до
пречиствателна станци я за отпа дни води в
У П И 0 03011, ме с т но с т Б ей к ър, з ем л и ще т о
на гр. Пловдив – „Траки я“, област Пловдив,
в участъка от П/ст. 110/20 kV „Лаута“ до жп
линии София – Бургас на ул. Ягодовско шосе
и ПУП – ПП (парцеларен план) от жп линии
София – Бургас до пречиствателна станция за
отпадни води.
3. Възлага на кмета на общината да предприеме последващи действия по изпълнение
на решението.
Председател:
С. Петкова
2221

ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 90
от 25 февруари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 28, ал. 2
ППЗОЗЗ Общинският съвет ,,Марица“ реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПП) на трасе на подземен кабел НН с дължина 60 м от съществуващ
КРШ на югоизточната граница на имот с идентификатор 73242.223.223но, ново главно разпределително табло в център „Шкода“ – сервиз и
автосалон, в имот № 73242.223.133 – Карловско
шосе, местност Кошовете, по кадастралната карта
на с. Труд, община „Марица“, област Пловдив,
за нуждите на „Еуратек“ – ООД, преминаващ
през имоти на територията на с. Труд, община
„Марица“, област Пловдив, по следата на вариант
единствен, нанесен върху приложения проект на
ПУП – парцеларен план.
Инвеститорът на обекта да сключи договор със
собствениците на земята за времето на ползване
съгласно чл. 57 ППЗОЗЗ, а след приключване на
строителните работи да възстанови пътищата в
първоначалния им вид.
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Решението може да бъде обжалвано по реда
на АПК чрез Общинския съвет „Марица“ пред
Административния съд – Пловдив, в 14-дневен
срок от обнародването в ,,Държавен вестник“.
Председател:
Г. Трендафилова
2105

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
РЕШЕНИЕ № 77
от 25 февруари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Полски
Тръмбеш, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – плансхема на с. Раданово, и подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) на пътна
връзка за землище с. Раданово, възложител
„Хармония – Р“ – ЕООД, Русе.
Ситуационно имотите, които са засегнати с
проекта, са:
За забавителен шлюз – ПИ с идентификатор
61279.500.756 – собственост на Община Полски
Тръмбеш.
За връзка вход/изход за обекта – ПИ с идентификатор 61279.79.60 – собственост на Община
Полски Тръмбеш.
За ускорителен шлюз – първокласен път І-5
„Русе – Велико Търново“ – ПИ с идентификатор
61279.74.50.
2. Одобрява подробен устройствен план – плансхема с. Ра даново, и под робен уст ройст вен
план – парцеларен план за землище с. Раданово
на водопровод за обект: „Бензиностанция и газостанция в ПИ с идентификатор 61279.79.61 по
КК и КР на с. Раданово“, възложител „Хармония – Р“ – ЕООД, Русе.
Ситуационното разположение на водопровода започва от съществуващ уличен водопровод,
разположен по ул. Петдесет и четвърта (ПИ с
идентификатор 61279.500.622), продължава до
кръстовището на ул. Петдесет и четвърта и първокласен път І-5 „Русе – Велико Търново“, където
чрез сондаж на км 73+090 перпендикулярно на
оста на пътя преминава през поземлени имоти
с идентификатори 61279.500.755 (първокласен път
І-5), 61279.500.756 (общинска публична собственост), 61279.79.60 (ведомствен път, собственост на
Община Полски Тръмбеш) и достига до водомерна шахта в поземлен имот 61279.79.61 по КККР
на с. Раданово, където ще се проектира обект:
„Бензиностанция и газостанция“.
3. Одобрява подробен устройствен план – плансхема на с. Раданово, и подробен устройствен
план – парцеларен план на землище с. Раданово на
външно ел. захранване за обект: „Бензиностанция
и газостанция в ПИ с идентификатор 61279.79.61
по КК и КР на с. Раданово“, възложител „Хармония – Р“ ЕООД, Русе.
Ситуационно трасето на външно ел. захранване започва от съществуващ трафопост, разположен в поземлен имот 61279.500.629 по КККР
на с. Раданово. Оттам трасето преминава по
ул. Четиридесет и втора (ПИ с идентификатор
61279.500.642), продължава до кръстовището на
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ул. Четиридесет и втора и първокласен път І-5
„Русе – Велико Търново“ (ПИ с идентификатор
61279.500.756), където чрез сондаж на км 73+022
перпендикулярно на оста на пътя преминава през
поземлени имоти с идентификатори 61279.500.755
(първокласен път І-5), 61279.500.756 (общинска
публична собственост), 61279.79.60 (ведомствен път)
и достига до работна сондажна шахта в поземлен
имот 61279.79.21. От работната сондажна шахта
трасето чупи перпендикулярно в южна посока
и достига до нова ел. касета в поземлен имот
61279.79.61 по КККР на с. Раданово, където ще се
проектира обект: „Бензиностанция и газостанция“.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Велико Търново, чрез Общинския
съвет – гр. Полски Тръмбеш.
Председател:
М. Йорданова
2185

ОБЩИНА ПОМОРИЕ
РЕШЕНИЕ № 113
от 26 февруари 2016 г.
На основание чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 110,
ал. 1, т. 5, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11
ЗМСМА във връзка с възникнали инвестиционни
намерения на възложителя – Тодор Вълканов
Иванов, и „Лайф инвест“ – ООД, и необходимост от осигуряване на трасе за изграждане
на тех ническа инфраст ру кт у ра Общинск и ят
съвет – гр. Поморие, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за определяне на трасе за обект: Външно електрозахранване
20 kV на вилна сграда в имот с идентификатор
57491.19.28 по кадастралната карта на гр. Поморие, м-ст Лахана, и сервитут, засягащи поземлени
имоти: ПИ 57491.19.630 – урбанизирана територия
(„Тохун 811“ – ЕООД), ПИ 57491.19.631 – второстепенна улица (общинска частна собственост);
ПИ 57491.19.632 – второстепенна улица (общинска частна собственост); ПИ 57491.19.571 – полски път (общинска публична собственост); ПИ
57491.19.569 – полски път (общинска публична
собственост), и ПИ 57491.19.28 – урбанизирана
територия (Тодор Вълканов Иванов и „Лайф
инвест“ – ООД), с обща дължина около 451 м.
Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Поморие пред Административния съд – Бургас.
Председател:
А. Адамов
2248
РЕШЕНИЕ № 120
от 26 февруари 2016 г.
На основа н ие ч л. 9, а л. 2 , ч л. 12 , а л. 2 ,
чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връзка с възникнали ин-
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вестиционни намерения на възложителя – „Уфа
инвест“ – ООД, и необходимост от осигуряване
на трасе за изграждане на техническа инфраструкт у ра Общинският съвет – гр. Поморие,
реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за определяне на трасе за обект: Външно ел. захранване – кабел 20 kV, на апартаментен хотел с
ресторант, магазин за промишлени сток и и
открит басейн в УПИ І-336, 337, 338 в м. 16, м-ст
Кротиря, землище гр. Поморие (ПИ 57491.16.613
по КК на гр. Поморие)“, и сервитут, преминаващи
от БКТП „Къмпинг“ 2 в ПИ 57491.16.604 (урбанизирана територия, собственост на Светлан
Паскалев Баджев) през ПИ 57491.16.564 (селскостопански път, общинска публична собственост),
ПИ 57491.16.565 (републикански път, държавна
публична собственост), ПИ 57491.16.607 (улица,
общинска частна собственост), ПИ 57491.16.563
(с елско с т опа нск и п ът, о бщ и нск а п у бл и ч на
собственост) до нов БКТП 20/0,4 kV 1×800 kVА
в ПИ 57491.16.192 (у рбанизирана територия,
собственост на „НРГ партнер“ – ЕООД), с обща
дължина около 443 м.
Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник чрез Община
Поморие пред Административния съд – Бургас.
Председател:
А. Адамов
2249
РЕШЕНИЕ № 121
от 26 февруари 2016 г.
На основание чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 110,
ал. 1, т. 5, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11
ЗМСМА във връзка с възникнали инвестиционни
намерения на възложителя – Стефан Паскалев
Кокинов, и необходимост от осигуряване на трасе за изграждане на техническа инфраструктура
Общинският съвет – гр. Поморие, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за определяне на трасе за изграждане на обект: „Уличен
водопровод ∅ 90-ПЕВП от съществуващ водопровод ∅ 110-ПЕВП до ПИ 57491.16.514, м-ст
Кротиря, землище гр. Поморие, и сервитут, засягащи поземлени имоти: ПИ 57491.16.547 – местен път (общинска публична собственост), ПИ
57491.16.542 – полски път (общинска публична
собственост), ПИ 57491.17.229 – пасище (общинска частна собственост), ПИ 57491.4.245 – нива
(собственост на Фотини Т. Стокова) и ПИ
57491.4.583 – полски път (общинска публична
собственост), с дължина на трасето 809 м.
Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Поморие пред Административния съд – Бургас.
Председател:
А. Адамов
2250
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РЕШЕНИЕ № 123
от 26 февруари 2016 г.
На основание чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 110,
ал. 1, т. 5, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11
ЗМСМА във връзка с възникнали инвестиционни
намерения на възложителя – „ЕВН България
Ер“ – ЕАД, и необходимост от осигуряване на
трасе за изграждане на техническа инфраструктура Общинският съвет – гр. Поморие, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за определяне на трасе за изграждане на обект: „Външно електрозахранване на жилищна сграда“ в
УПИ ІХ-160, м. 3, м-ст Преводната, землище
с. Каменар, община Поморие, и сервитут, засягащи поземлен имот 35691.0.214 – полски път
(общинска публична собственост), с дължина
на трасето 300 м.
Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Поморие пред Административния съд – Бургас.
Председател:
А. Адамов
2251
РЕШЕНИЕ № 124
от 26 февруари 2016 г.
На основа н ие ч л. 9, а л. 2 , ч л. 12 , а л. 2 ,
чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връзка с възникнали
инвестиционни намерения на възложителя и
необходимост от осигуряване на трасе за изграждане на техническа инфраструктура Общинският
съвет – гр. Поморие, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за определяне на трасе за обект: „Външно електрозахранване на вилно селище – бл. А, B, C, D, E, F, G,
басейн и ограда, в ПИ 010066, м. 10, м-ст Над
село, землище с. Медово, община Поморие“, и
сервитут, преминаващи през поземлени имоти:
ПИ 010059 – собственост на „ЕРК А“ – ООД, ПИ
010065 – пасище, собственост на Марин Иванов
Йорданов и Долорес Христова Кушева, с дължина на трасето около 76 м, от които 57 м са
в земеделска територия.
Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Поморие пред Административния съд – Бургас.
Председател:
А. Адамов
2252
РЕШЕНИЕ № 125
от 26 февруари 2016 г.
На основа н ие ч л. 9, а л. 2 , ч л. 12 , а л. 2 ,
чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връзка с възникнали
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инвестиционни намерения на възложителя и
необходимост от осигуряване на трасе за изграждане на техническа инфраструктура Общинският
съвет – гр. Поморие, реши:
Одобрява ПУ П – парцеларен план за определяне на трасе за обект: „Външно елект роза х ра н ва не на ви л на сг ра да № 2 в П И
57491.19.630, м-ст Лахана, община Поморие“, и
сервитут, преминаващи през поземлени имоти:
ПИ 57491.19.568 – полски път (общинска публична собственост), ПИ 57491.19.571 – полски
п ът (общ инска п убл и чна собс т венос т), ПИ
57491.19.632 – второстепенна улица (общинска
публична собственост), с проектна дължина на
трасето около 307 м, от които 306 м в земеделска територия.
Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Поморие пред Административния съд – Бургас.
Председател:
А. Адамов
2253
РЕШЕНИЕ № 126
от 26 февруари 2016 г.
На основа н ие ч л. 9, а л. 2 , ч л. 12 , а л. 2 ,
чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връзка с възникнали
инвестиционни намерения на възложителя и
необходимост от осигуряване на трасе за изграждане на техническа инфраструктура Общинският
съвет – гр. Поморие, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за определяне на трасе за обект: „Пътна връзка за ПИ
002443 в м-ст Двете чешми, землище гр. Каблешково, община Поморие“, и сервитут, засягащи
поземлен имот в землището на с. Медово: ПИ
000363 – полски път, общинска собственост, и
ПИ 002443, собственост на възложителя, като
част от имота с площ 1152 кв. м се предоставя
за безвъзмездно ползване на общината.
Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Поморие пред Административния съд – Бургас.
Председател:
А. Адамов
2254
РЕШЕНИЕ № 129
от 26 февруари 2016 г.
На основа н ие ч л. 9, а л. 2 , ч л. 12 , а л. 2 ,
чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връзка с възникнали
инвестиционни намерения на възложителя и
необходимост от осигуряване на трасе за изграждане на техническа инфраструктура Общинският
съвет – гр. Поморие, реши:
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Одобрява ПУП – парцеларен план за определяне на трасе за обект: „Кабелно захранване
20 kV на БКТП 800 kVA в ПИ 008448 в местност Рекица, землище гр. Каблешково, община
Поморие“, и сервитут, преминаващи през ПИ
35033.0.793 – полски път, общинска собственост,
ПИ 35033.0.829 – полски път, общинска собственост, с обща дължина 106 м.
Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Поморие пред Административния съд – Бургас.
Председател:
А. Адамов
2255
РЕШЕНИЕ № 130
от 26 февруари 2016 г.
На основа н ие ч л. 9, а л. 2 , ч л. 12 , а л. 2 ,
чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връзка с възникнали
инвестиционни намерения на възложителя и
необходимост от осигуряване на трасе за изграждане на техническа инфраструктура Общинският
съвет – гр. Поморие, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за определяне на трасе за обект: „Кабелно захранване
20 kV на БКТП 1×800 kVA в ПИ 005435 в местност Давалии, землище гр. Каблешково, община
Поморие“, и сервитут, преминаващи през ПИ
35033.0.730 – полски път, общинска публична
собственост; ПИ 35033.0.786 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.0.731 – път
ІІІ кл., държавна публична собственост; ПИ
35033.0.778 – полски път, общинска публична
собственост; ПИ 35033.8.2 – лозови насаждения
на Никола Градев Градев, с обща дължина 957 м.
Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Поморие пред Административния съд – Бургас.
Председател:
А. Адамов
2256
РЕШЕНИЕ № 131
от 26 февруари 2016 г.
На основа н ие ч л. 9, а л. 2 , ч л. 12 , а л. 2 ,
чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връзка с възникнали
инвестиционни намерения на възложителя и
необходимост от осигуряване на трасе за изграждане на техническа инфраструктура Общинският
съвет – гр. Поморие, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за определяне на трасе за обект: „Кабели 20 kV за захранване на нов МКТП 20/0,4 kVA, 1×400 kVA в ПИ
005396 в местност Давалии, землище гр. Каблешково, община Поморие, и сервитут, преминаващи
през поземлени имоти: ПИ 35033.8.175 – лозе на
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Пламен Максимов Панчев и Надежда Господинова Тодорова, ПИ 35033.0.779 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.0.731 – път
ІІІ кл., държавна публична собственост; ПИ
35033.0.232 – пасище на „Флорал роудс“ – ООД,
и ПИ 35033.0.230 – дере, общинска публична
собственост, с обща дължина 87 м.
Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Поморие пред Административния съд – Бургас.
Председател:
А. Адамов
2257
РЕШЕНИЕ № 132
от 26 февруари 2016 г.
На основание чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 110,
ал. 1, т. 5, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11
ЗМСМА във връзка с инвестиционни намерения
на възложителя и необходимост от осигуряване
на трасе за изграждане на техническа инфраструкт у ра Общинският съвет – гр. Поморие,
реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за определяне на трасе за обект: „Кабели 20 kV за захранване на БКТП 20/0,4 kV, 2×630 kVA в ПИ 008392
в местност Рекица, землище гр. Каблешково,
община Поморие“, и сервитут, преминаващи
през ПИ 35033.0.731 – път ІІІ кл., държавна публична собственост, ПИ 35033.0.791- полски път,
общинска собственост; ПИ 35033.8.456 – нива на
„Кабле инвест“ – ООД, с обща дължина 610 м.
Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Поморие пред Административния съд – Бургас.
Председател:
А. Адамов
2258
РЕШЕНИЕ № 133
от 26 февруари 2016 г.
На основа н ие ч л. 9, а л. 2 , ч л. 12 , а л. 2 ,
чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връзка с възникнали
инвестиционни намерения на възложителя и
необходимост от осигуряване на трасе за изграждане на техническа инфраструктура Общинският
съвет – гр. Поморие, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за определяне на трасе за обект: „Кабелно захранване
20 kV на БКТП 630 kVA с КРУ в ПИ 008193
в местност Рекица, землище гр. Каблешково,
общ и на Поморие“, с ерви т у т, п рем и на ва щ и
през поземлени имоти: ПИ 35033.8.195- лозе на
„Завентек сървисис Българи я“ – ЕООД, ПИ
35033.0.829 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.0.833 – полски път, общинска
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публична собственост; ПИ 35033.8.193 – собственост на възложителя, с обща дължина 1333 м.
Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Поморие пред Административния съд – Бургас.
Председател:
А. Адамов
2259

ОБЩИНА ПОРДИМ
РЕШЕНИЕ № 94
от 26 февруари 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1 и чл. 136, ал. 1
ЗУТ във връзка с Решение № 59 от 29.01.2016 г.
на Общинския съвет – гр. Пордим, и протокол
№ 3 от 10.02.2016 г. на Общинския експертен
съвет по устройство на територията Общинският
съвет – гр. Пордим, реши:
Одо бря ва изменен ие на П У П – п ла н за
регулация и застрояване в обхвата на УПИ
І – „За мелница“, в кв. 85 по плана на с. Згалево.
С проекта за изменение на ПУП – ПРЗ, УПИ
І – „За мелница“, се поставя регулационна линия по съществуващата кадастрална граница,
така че да се образуват два нови урегулирани
поземлени имота УПИ І-217 и УПИ ІІ-638, за
които се утвърждават съответно:
– за УПИ І-217 се запазва отреденото предн а зн ачен ие „За ме л н и ц а“ и с ъще с т ву в а щ а
устройствена зона за застрояване от типа „жилищна устройствена зона с малка височина и
плътност“ (Жм), с установеното нежилищно
предназначение; УПИ І-217 – „За мелница“, с
площ 3005 кв. м в съответствие с чл. 17, ал. 1 от
Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи
за устройство на отделните видове територии
и устройствени зони при спазване на следните
градоустройствени показатели за имота:
– с височина – до 10 м;
– плътност на застрояване – от 20 % до 60 %;
– Кинт. –  от 0,5 до 1,2;
– необходима озеленена площ – от 40 % до
60 %.;
– за УПИ ІІ-638 се отрежда предназначение
„За производствена и складова дейност“, като
устройствената територия се установи от типа
„предимно производствена зона“ (Пп); УПИ ІІ638 – „За производствена и складова дейност“, с
площ 875 кв. м в съответствие с чл. 25, ал. 1 от
Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи
за устройство на отделните видове територии
и устройствени зони, при спазване на следните
градоустройствени показатели за имота:
– с височина – до 12 м;
– плътност на застрояване – от 40 % до 80 %;
– Кинт. – от 1,0 до 2,5;
– необходима озеленена площ – от 20 % до
40 %.
Председател:
Ил. Александров
2197
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ОБЩИНА РАКОВСКИ
РЕШЕНИЕ № 69
от 29 февруари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Раковски, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за техническата инфраструктура (водопровод, електропровод
и пътна връзка) за изграждане на обект: „Склад за
селскостопанска техника и продукция“ в УПИ-105
019-І – склад за селскостопанска техника и продукция, намиращ се в местността Шипа, по КВС
на с. Стряма, община Раковски, област Пловдив.
Проектът е изложен в сградата на общината,
стая № 2 на ет. 1.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пловдив, чрез Общинския съвет – гр. Раковски, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.
Председател:
Г. Лесов
2348
РЕШЕНИЕ № 71
от 29 февруари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Раковски, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за техническата инфраструктура (външно електрозахранване) за изграждане на обект: „Производствена и
складова дейност, склад за строителни материали“
в УПИ-144 041 – производствена и складова дейност, склад за строителни материали, намиращ се
в местността Скелето, по КВС на гр. Раковски,
община Раковски, област Пловдив.
Проектът е изложен в сградата на общината,
стая № 2 на ет. 1.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пловдив, чрез Общинския съвет – гр. Раковски, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.
Председател:
Г. Лесов
2349

ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
РЕШЕНИЕ № 162
от 26 февруари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Септември, реши:
Одобрява представения ПУП – ПП (парцеларен план) за определяне на трасе на водопровод
за захранване на ПИ № 027344 в м. Каменлив
път в землището на гр. Ветрен.
Трасето на захранващия водопровод започва
от съществуващ водопровод ПЕ ∅ 63, след което
се насочва в посока югоизток, като преминава
в югозападния сервитут на ПИ № 000504 (път
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ІІІ клас) от км 22+909 ляво до км 22+469 ляво,
където достига до ПИ № 027344, който ще бъде
захранен. Проектното трасе се разполага на 0,50 м
от съществуващ оптичен кабел. Дължината на
трасето на водопровода е 441 м.
Проектът се намира на разположение в сградата на общината, ул. Александър Стамболийски 37а, ет. 3
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пазарджик. Жалбите и протестите се подават чрез Общинския съвет на община Септември
в 30-дневен срок от обнародване на решението в
„Държавен вестник“.
Председател:
Л. Влайков
2269

ОБЩИНА СИЛИСТРА
РЕШЕНИЕ № 163
от 25 февруари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 016
на Общинския експертен съвет по устройство
на територията при Община Силистра, взето
на заседание с протокол № 02 от 21.01.2016 г.,
Общинск и ят съвет – гр. Силист ра, одобрява
подробен устройствен план на територията на
община Силистра: „ПУП – ПП за изграждане на
водопроводно отклонение от ВВМ на с. Смилец
до ПИ № 058053 с НТП „Птицеферма“, местност
Широк трап, в землището на с. Смилец“.
Председател:
М. Димитрова
2068
РЕШЕНИЕ № 164
от 25 февруари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 031 на
Общинския експертен съвет по устройство на
територията при Община Силистра, взето на заседание с протокол № 03 от 4.02.2016 г., Общинският
съвет – гр. Силистра, одобрява подробен устройствен план на територията на община Силистра:
„ПУП – ПП за подземна оптична мрежа за електронни съобщения на територията на землище
с. Брадвари, землище с. Йорданово, землище
с. Професор Иширково, землище с. Смилец,
землище с. Полковник Ламбриново и землище
с. Айдемир, община Силистра“.
Председател:
М. Димитрова
2069

ОБЩИНА СМОЛЯН
РЕШЕНИЕ № 75
от 18 февруари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Смолян, одобрява подробен устрой-
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ствен план – парцеларен план за обект: „Кабелна
линия 20 kV между стълб № 7 и стълб № 8 на
20 kV „Ливадица“, с. Стойките, община Смолян“.
Председател:
Сл. Каменова
2354

ОБЩИНА СОЗОПОЛ
РЕШЕНИЕ № 180
от 26 февруари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с чл. 17а, ал. 1,
т. 1 и ал. 2, чл. 21, ал. 2 и чл. 29, ал. 1 ЗОЗЗ,
чл. 25, ал. 3, т. 1, ал. 4 и 5 ЗСПЗЗ Общинският
съвет – гр. Созопол, реши:
Одобрява ПУП – ПП за елементите на техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии за „Кабелна линия
20 kV от П/С „Созопол“ до В/С „Буджака“, землище гр. Черноморец и землище гр. Созопол, с
трасе и сервитут в обхват на части от поземлени
имоти с идентификатори 81178.9.37, 81178.9.436,
81178.9.147 и 81178.8.142, землище гр. Черноморец,
67800.32.31, 67800.1.263, 67800.1.265, 67800.1.260,
67800.35.109, 67800.35.98, 67800.36.43, 67800.3.335,
67800.5.719, 67800.5.176, 67800.8.318, 67800.8.978 и
67800.8.979, землище гр. Созопол“.
Дава предварително съгласие по така изработения ПУП – ПП и съгласува трасе на техническата инфраструктура за „Кабелна линия 20 kV
от П/С „Созопол“ до В/С „Буджака“, землище
гр. Черноморец и землище гр. Созопол“. Срокът
на валидност на предварителното съгласие е две
години считано от датата на влизане в сила на
решението.
Заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131
ЗУТ могат да обжалват решението в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас, чрез Общинския съвет – гр. Созопол (чл. 215, ал. 1, изр. 1
и ал. 4, изр. 1 от ЗУТ).
Председател:
Кр. Германова
2112
РЕШЕНИЕ № 181
от 26 февруари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с чл. 17а, ал. 1,
т. 1 и ал. 2, чл. 21, ал. 2 и чл. 29, ал. 1 ЗОЗЗ,
чл. 25, ал. 3, т. 1, ал. 4 и 5 ЗСПЗЗ Общинският
съвет – гр. Созопол, реши:
Одобрява ПУП – ПП за елементите на техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии за „Отклонение от съществуващ главен водопровод – клон ІІ от водоем
„Каваци“, за захранване на уличен водопровод
за вилно селище в УПИ IV-10416, 10525, 10552
(ПИ 67800.10.707), местност Ачмалъци, землище
гр. Созопол, с трасе и сервитут в обхват на части
от поземлени имоти с идентификатори 67800.10.389,
67800.10.390, 67800.10.470, 67800.10.502, 67800.10.417,
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67800.10.690, 67800.10.671, 67800.10.676, 67800.10.707,
67800.10.391 и 67800.10.392, местност Ачмалъци,
землище гр. Созопол.
Дава предварително съгласие по така изработени я П У П – ПП и съгласу ва трасе на
техническата инфраструктура за „Отклонение
от съществуващ главен водопровод – клон ІІ от
водоем „Каваци“, за захранване на уличен водопровод за вилно селище в УПИ ІV-10416, 10525,
10552 (ПИ 67800.10.707), местност Ачмалъци,
землище гр. Созопол. Срокът на валидност на
предварителното съгласие е две години считано
от датата на влизане в сила на решението.
Заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131
ЗУТ могат да обжалват решението в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас, чрез Общинския съвет – гр. Созопол (чл. 215, ал. 1, изр. 1
и ал. 4, изр. 1 от ЗУТ).
Председател:
Кр. Германова
2113

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 212
от 25 февруари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за кабелно трасе на обект: „Външно ел. захранване на поземлен имот (ПИ) с
идентификатор 68850.161.71“, преминаващо през
„селскостопански, горски, ведомствени пътища“
с идентификатори: 68850.161.19; 68850.161.432 и
68850.161.435, и „води и водни площи“ с идентификатор 68850.161.61 от кадастралната карта на
землище гр. Стара Загора – публична общинска
собственост, с обща дължина на кабелното трасе
455 м, за нуждите на Атанас Мийков Георгиев и
Мирела Живкова Георгиева.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Е. Христов
2066
РЕШЕНИЕ № 213
от 25 февруари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за кабелно трасе на обект: „Външно
ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.48.8
от КККР на местност Каймака в землището
на гр. Стара Загора“, преминаващо през ПИ с
идентификатор 68850.48.840 – „полски път“ – публична общинска собственост, с обща дължина
на кабелното трасе 81 м, за нуждите на Марко
Бахов Марков, Дарина Бахова Ройдева.
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Е. Христов
2067

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ
РЕШЕНИЕ № 1-5
от 27 януари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Тервел, реши:
Одобрява ПУП – ПП за новопроектиран водопровод за ПИ 014065 в землището на с. Кочмар с
обща дължина на трасето 959,80 л. м и засегната
от сервитута площ 959,80 кв. м.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
кмета на община Тервел пред Административния
съд – Добрич.
Председател:
С. Симеонов
2028

ОБЩИНА ТРОЯН
РЕШЕНИЕ № 80
от 25 февруари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 7 от протокол
№ 02 от 14.01.2016 г. на Общинския експертен
съвет по устройство на територията Общинският
съвет – гр. Троян, реши:
Одобрява проект на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе
на канал от ПИ с идентификатор 53707.14.195
до р.ш. № 1 от колектора на гр. Троян – кв. Ливадето, преминаващо през ПИ 53707.14.204, ПИ
53707.14.70 и ПИ 53707.14.143 по кадастралната
карта на с. Орешак, община Троян.
Графичната част на проекта е неделима част
от това решение.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа, издал
акта, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ пред Административния
съд – Ловеч.
Председател:
Н. Тодоров
2029

ОБЩИНА ТУТРАКАН
РЕШЕНИЕ № 99
от 26 февруари 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Тутракан, одобрява подробен устройствен план (П У П) – парцеларен план (ПП)
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за прокарване на подземно кабелно трасе за:
„Външно кабелно ел. захранване от МТР – 5 в
с. Старо село за ПИ 021002, м. Лозянска чешма в
землището на с. Старо село, община Тутракан“,
с трасе:
Начало – границата на урбанизираната територия. Следва в западна посока полски път
022002, чупи на северозапад, преминавайки през
имот 000202 – пасище, полски път 022001, частни
имоти – ниви 022009 и 022006, и с чупка на югозапад по полски път 021001 достига до ПИ 021002.
Дължината на трасето е 995,49 м. Засегната
площ от сервитута на провода е 3,982 дка.
Решението може да се обжалва пред съответния административен съд по местонахождението
на недвижимия имот в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Д. Николов
2052
РЕШЕНИЕ № 100
от 26 февруари 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Тутракан, одобрява подробен устройствен план (П У П) – парцеларен план (ПП)
на подземна оп т и чна м режа за елек т ронни
съобщени я за ну ж дите на „Нет уоркс – България“ – ЕООД, на територията на Община
Тутракан, с трасета:
– Село Старо село – с. Шуменци: трасето
започва от муфа на регулационната граница на
с. Старо село, община Тутракан, преминава през
имоти в землището на с. Старо село и с. Шуменци – полски пътища, и завършва с муфа на
регулационната граница на с. Шуменци. Не се
предвиждат отклонения от трасето.
– Село Шу менци – с. Варненци: т расето
започва от муфа на регулационната граница на
с. Шуменци, преминава през имоти – полски пътища, в землището на с. Шуменци и с. Варненци
и завършва с муфа на регулационната граница
на с. Варненци. Не се предвиждат отклонения
от трасето.
– Село Варненци – с. Белица: трасето започва от муфа на регулационната граница на
с. Варненци, преминава през имоти – полски
пътища, в землището на с. Варненци и с. Белица
и достига до регулационната граница на с. Белица. Не се предвиждат отклонения от трасето.
– С е ло Б е л и ца – с. Пр е с ла вц и: т рас е т о
започва от муфа на регулационната граница
на с. Белица, преминава през имоти – полски
пътища, в землището на с. Белица и с. Преславци и достига до регулационната граница
на с. Преславци. Не се предвиждат отклонения
от трасето.
– Село Преславци – граница с община Главиница: трасето започва от муфа на регулационната граница на с. Преславци, преминава през
имоти в землището на с. Преславци – полски
пътища, и завършва с муфа на землищната граница на община Главиница. Не се предвиждат
отклонения от трасето.
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Решението може да се обжалва пред съответния административен съд по местонахождението на недвижимия имот в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Д. Николов
2051

ОБЩИНА С. САМУИЛ
ОБЛАСТ РАЗГРАД
РЕШЕНИЕ № 5.086
от 9 март 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Самуил, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на външно кабелно захранване за приемно-предавателна станция за
GSM/UMTS на „Мобилтел“ – ЕАД, № RAZ0048.
A000 в поземлен имот № 002078 (проектен номер
002125) в местност Параджик, землище с. Пчелина, ЕКАТТЕ 58877, община Самуил, с обща
дължина 943,417 м.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването на решението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да го
обжалват чрез Община Самуил пред Административния съд – Разград.
Председател:
Дж. Азис
2053
14. – Висшият съдебен съвет:
1. Обявява на основание чл. 189, ал. 1 във
връзка с чл. 178, ал. 3 и чл. 190 ЗСВ 10 свободни
длъжности „съдия“ във Върховния административен съд.
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 8 свободни длъжности „съдия“ във
Върховния административен съд.
2.1. Конкурсът да се проведе чрез събеседване
по практически въпроси, свързани с прилагането на законите, касаещи дейността на органа
в съдебната власт, за който се кандидатства.
2.2. Датата, часът и мястото за провеждане
на събеседването да се определят от конкурсната комисия след конституирането є и да се
публикуват на интернет страницата на Висшия
съдебен съвет.
2.3. На основание чл. 191 ЗСВ и чл. 32, ал. 1,
2 и 3 от Правилата относно реда за провеждане на конкурси за младши съдии и младши
прокурори, за първоначално назначаване и за
повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи в 14-дневен срок
от датата на обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“ кандидатите подават лично
или чрез писмено упълномощен представител
в администрацията на ВСС, София, ул. Екзарх
Йосиф 12, заявление за у частие в конку рса
(по образец), към което се прилагат: служебна
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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.
2407
939. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия, София, обявява конкурси по
професионално направление 5.7. Архитектура,
строителство и геодезия за: доцент по научна
специалност „Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли“ към катедра
„Обществени сгради“ – един; главни асистенти
по: научна специалност „Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли“ към
катедра „Технология на архитектурата“ – един;
научна специалност „Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли“ към
кат ед ра „Ж и л и щ н и сг ра д и“ – ед и н; нау ч на
спец иа л но с т „Тери т ориа л но и ла н д шаф т но
устройство и градоуст ройство“ към катедра
„Гра доус т ройс т во“ – ед и н; нау ч на спец иа лност „Териториално и ландшафтно устройство
и градоустройство (урбанизъм)“ към катедра
„Градоустройство“ – един; научна специалност
„Картография“ към катедра „Фотограметрия и
картография“ – един, всички със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в университета, София, бул. Хр. Смирненски 1, тел. 02/ 963-52-45, в. 449 и 02/866-90-54.
2406
37. – Медицинският университет – София,
Медиц инск и фа кул те т, обя вя ва кон к у рс за
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, по професионално
направление 7.1. Медицина и научна специалност
„Анатомия, хистология и цитология“ за нуждите на Катедрата по анатомия, хистология и
ембриология със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи и справки:
София 1431, ул. Здраве 2, Катедра по анатомия,
хистология и ембриология, ет. 3, кабинет № 2,
тел. 02/952-04-55.
2361
38. – Медицинският университет – София,
Медиц инск и фа кул те т, обя вя ва кон к у рс за
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, по професионално
направление 7.1. Медицина и научна специалност „Имунология“ за нуждите на Катедрата
по клинична лаборатория и клинична имунология на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки: София 1431,
бул. Г. Софийски 1, канцелария на Катедра по
клинична лаборатория и клинична имунология,
тел. 02/9230-923.
2362
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39. – Медицинският университет – София,
Медицинск и факултет, обя вя ва кон к у рс за
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, по професионално
направление 7.1. Медицина и научна специалност „Ортопедия и травматология“ за нуждите
на Катедрата по ортопедия и травматология
на база Клиника по ортопедия и травматология на УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки: София 1614,
бул. Н. Петков 56, при техническия секретар
на катедрата – д-р Р. Кехайов, тел. 02/818-16-21.
2363
40. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за доцент
в област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт, по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Лъчелечение“ за
нуждите на Клиничен център по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология
на база У МБА Л „Царица Йоанна“ – ИСУЛ,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки: София,
ул. Бяло море 8, тел. 0897-51-90-67.
2364
367. – Медицинският университет – София,
Фармацевтичен факултет, с решение на академичния съвет (протокол № 32/22.03.2016 г.)
обявява конкурс за професор в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, научна
спец иа л нос т „Тех нолог и я на лекарс т вени т е
форми и биофармация“, за нуждите на катедра „Технология на лекарствените средства и
биофармация“ на Фармацевтичния факултет
при МУ – София – един, със срок 2 месеца от
обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Кандидатите могат да подават заявление
и документи във Фармацевтичния факултет,
ул. Дунав 2, 1000 София, стая № 125. За справки – тел. 02 987 98 74, http://mu-sofia.bg/.
2413
6. – Югозападният у ниверситет „Неофит
Рилски“ – Благоевград, обявява конкурси за
доценти по: професионално направление 7.1.
Медицина (Социална медицина и здравен мениджмънт) – един; професионално направление
7.5. Здравни грижи (Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
(спец иа лност „Медиц инска сест ра“) – един;
п рофесиона л но на п ра влен ие 7.1. Мед и ц и на
(А к у шерство и гинекологи я) – един, всичк и
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в ректората, ет. 1,
стая 106, тел.: (073) 588 566.
2394
800. – Медицинският университет – Пловдив, обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и
спорт, 7.2. дентална медицина, научна специалност по хирургична стоматология към катедра
„Лицево-челюстна хирургия“ на Факултета по
дентална медицина – един, със срок 2 месеца
от обнародването на обявата в „Държавен вест-
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ник“. Справки и документи – в ректората, отдел
„Човешки ресурси“, бул. Васил Априлов 15А,
4002 Пловдив, тел. (032) 602-403.
2395
897. – Институтът по отбрана „Професор
Цветан Лазаров“ към Министерството на отбраната, София, обявява конкурс за заемане на
академична длъжност доцент за военнослужещ
по научна специалност „Радиопредавателна и
радиоприемна техника“, област на висшето образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника – един, със срок на подаване
на документите 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. За дата на подаване на
документите от кандидатите се счита датата на
завеждането им в регистратурата на Института
по отбрана. Упражняването на длъжността, за
която е обявен конкурсът, изисква ниво за достъп до класифицирана информация „Секретно“,
„NATO Secret“ и „EU Secret“ (кандидатите, които
нямат такова разрешение, следва да отговарят
на изиск вани ята на чл. 40, а л. 1 от Закона
за защита на класифицираната информация).
Документи и справки – в София, бул. Цветaн
Лазаров 2 (300 метра над стокова борса „Слатина – Къро“), тел.: 02/92 21812, 02/92 21810,
02/92 21805, 02/92 21821.
2405
1. – Областният управител на област Бургас на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с
чл. 148, ал. 3 ЗУТ съобщава на заинтересованите
лица, че по повод заявления с вх. № 26-00-89
от 15.02.2016 г. и № 26-00-89(1) от 11.03.2016 г.
о т „Ф р а п о р т Т у и н с т а р е ъ р п о р т м е н и д жмънт“ – А Д, концесионер на Летище Бургас
съгласно договор за концесия от 10.09.2006 г.,
сключен с министъра на транспорта, е одобрeн
работен инвестиционен проект като част от
комплексен проект за инвестиционна инициатива (ПУП – ПР е одобрен със Заповед № РД09-10 от 15.03.2016 г.) и е издадено Разрешение
за строеж № 1 от 15.03.2016 г. за изграждане
на обект „Допълнителна лента на изход на
Летище Бу ргас“. На основание чл. 60, ал. 1
АПК предвид важността на обекта и необходимостта от срочното му изпълнение във връзка
с предстоящия туристически сезон е разпоредено предварително изпълнение на заповедта
за одобряване на ПУП – ПП и разрешението
за строеж. Разрешението за строеж се издава
на основание чл. 148, ал. 1, ал. 3 и 4, чл. 152,
ал. 1 и чл. 150, ал. 3 ЗУТ. На основание чл. 149,
ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“, а по отношение разпореждането за предварително изпълнение може
да се обжалва чрез областния управител пред
съда в тридневен срок от съобщаването му на
основание чл. 60, ал. 4 АПК.
2320
81. – Община Ихтиман на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ и заявление с вх. № Гр-81 от 15.01.2016 г.
от Стефан Асенов Ганчев чрез упълномощено

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 7   

лице Атанас Колев Митев с пълномощно с
изх. № 1067 от 6.07.2015 г. съобщава на всички
заинтересовани лица, че е изготвен проект от
лицензиран геодезист за нанасяне на имот с
проектен № 5 в строителния полигон на махала
Парапандовци, кв. Белица, община Ихтиман,
област Софийска, с площ на имота 605,00 кв. м
и сгради – ПЖ със ЗП с площ 38,5 кв. м и навес
с площ 24,00 кв. м – имотът е собственост на
Стефан Асенов Ганчев съгласно нотариален акт
№ 48, том І, дело № 137 от 5.03.1992 г. Проектът
се намира в отдел „ТСУ“ при Община Ихтиман
и на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да се запознаят с него,
като при необходимост могат да направят писмени искания, предложения и възражения до
общинската администрация.
2373
2. – Областният управител на област Кюстендил съобщава на заинтересуваните лица,
че на основание чл. 148, ал. 3, т. 1 ЗУТ е издал
Разрешение за строеж № 1 от 22.03.2016 г., с
което на „Енерго-Про България“ – ЕА Д, се
разрешава да извърши строителство на обект:
„Рехабилитация на напорния водопровод към
ВЕЦ „Самораново“ – ZR43 – изграждане на нов
напорен тръбопровод“, намиращ се в поземлени
имоти № 65245.8.1, № 65245.7.39 и № 65245.7.162
в землището на с. Самораново, община Дупница, област Кюстендил, и поземлени имоти
№ 000137, № 000141 и № 000121 в землището
на с. Ресилово, община Сапарева баня, област
Кюстендил, съгласно одобрените на основание
чл. 145, ал. 2, т. 1 ЗУТ инвестиционни проекти.
На основание чл. 149, ал. 4 ЗУ Т издаденото
разрешение за строеж заедно с одобрените инвестиционни проекти подлежат на обжалване
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
2372
1. – Общ и на Па на г юри ще на основа н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че във връзка с
чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен подробен
устройствен план (П У П) – парцеларен план
(ПП) за определяне на трасе на електропровод,
захранващ имот с идентификатор 55302.107.357
в местността Мрамор в землището на гр. Панагюрище, община Панагюрище. Трасето минава
п рез следни те имот и съгласно п ри ложени я
регистър: имот с идентификатор 55302.107.357;
имот с идентификатор 55302.107.387; имот с идентификатор 55302.107.373; имот с идентификатор
55302.78.365; имот с идентификатор 55302.78.364.
Проектът се намира в общинската администрация Панагюрище, пл. 20 април 13, ет. 2, стая 212,
и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
2317
3. – Община Правец на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – ПЗ в ПИ 002018, местност Ярина лъка,
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и ПИ 004117, местност Дълга лъка, землището
на с. Своде, община Правец, с цел промяна
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – разполагане съоръженията на
МВЕЦ „Своде“;  ПУП – ПЗ в ПИ 002017, местност Ярина лъка, ПИ 003916, местност Ярина
лъка, ПИ 003894, местност Говежда лъка, ПИ
003892, местност Говежда лъка, ПИ 003891, местност Говежда лъка, ПИ 004114, местност Говежда
лъка, ПИ 003818, местност Говежда лъка, ПИ
003375, местност Селището, ПИ 003378, местност
Селището, ПИ 004116, местност Дълга лъка, ПИ
004038, местност Влаховица, ПИ 004141, местност Влаховица, ПИ 004142, местност Узунското,
и ПИ 004425, местност Влаховица, с цел промяна предназначението на земеделска земя за
неземеделски нужди – за образуване на езеро
зад преградното съоръжение (бент); ПУП – ПП
за довеждаща инфраструктура – ел. снабдяване
в ПИ 000887 – полски път, ПИ 002017 и ПИ
002018, землището на с. Своде. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявата в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта до администрацията на Община Правец.
2371
3. – Община гр. Раднево, област Стара Загора на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава
на всички заинтересовани, че във връзка със
Заповед № РД-02-15-167 от 21.12.2015 г. на заместник-министъра на регионалното развитие
и благоустройството, с която е разрешено на
„Мини Марица-изток“ – ЕАД, да изработи проект за ПУП – парцеларен план за обект: „Мини
Марица-изток“ – ЕА Д, подобект: Изместване
на автопът от републиканската пътна мрежа
ІІІ-554 „Раднево – Гълъбово“ от км 29+830 до
км 34+980 – изграждане на нов участък, засягащ землищата на с. Бели бряг, с. Рисиманово,
с. Любеново, община Раднево, област Стара
Загора. Плановете са изложени в общинската
администрация Раднево, стая 209. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писменни възражения,
предложения и искания по проекта до общинската администрация, гр. Раднево.
2215
325. – Общ и на Са н да нск и на основа н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
подробен устройствен план – парцеларен план
за п роек т но т рас е на водоп ровод за У П И
065120, местността Валога, землище на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград.
Трасето на водопровода започва от съществуващ
водопровод в поземлен имот № 000287 – полски път, в местността Киселица, землището на
с. Левуново, община Сандански, преминавайки
по него достига до УПИ 065120 в местността
Валога, землище на с. Левуново. Планът е изложен в сградата на общината, ет. 4, стая 405.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
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заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
2328
59. – Общ и на Сви лен г ра д на основа н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица, че е изработен ПУП – ПУР
(подробен устройствен план – план за улична
регулация) на местност Речни лозя и местност
Пъстрогорск и път в землището на гр. Свиленград съгласно общия устройствен план на
гр. Свиленград, който е изложен в сградата на
общината, стая № 214. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общината.
2374
12. – Община гр. Септември, област Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – парцеларен план за
трасе на електропровод за захранване на ПИ
№ 000099, м. Уджоларски гермища, землище
с. Лозен. Трасето на електропровода за захранване на обект (водна помпа) в ПИ 000099, м. Уджоларски гермища, землище с. Лозен, се предвижда
да започне от ст. 49 на изв. А, ТП/БКТП Лозен,
КЛ/ВЛ Симеоновец, п/ст Белово в края на регулацията на с. Лозен. След регулационната граница
трасето пресича имот № 000058 (пасище, мера) и
имот № 000057 (напоителен канал) и излизайки
от него, навлиза в имот № 000068 (полски път)
и достига до имот № 000099 (нива), собственост
на възложителя, където ще се изгради водната
помпа. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
2270
6. – Община Сливница, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – „Рекултивация и възстановяване на
нарушена територия“ извън границите на населеното място в землището на с. Алдомировци,
община Сливница – на новообразуваните имоти
от НПИ № 000204 и НПИ № 260006 в м. Козяк
по КВС с конкретно предназначение – „За възстановяване и рекултивация на кариера – чакъл,
и нарушена територия на имот от нерегламентирано депо за отпадъци“, до определения начин
на трайно ползване на имотите съгласно КВС.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация.
2272
8. – Община Смолян на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че
с Решение № 128 на Общинския съвет – гр. Смол я н, взе т о на заседа н ие т о м у, с ъс т оя ло се
на 8.03.2016 г., протокол № 9, се допуска и е
одобрено техническо задание за изменение на
подробен устройствен план – план за регулация

БРОЙ 27

ДЪРЖАВЕН

на гр. Смолян – кв. Райково и кв. Устово, за
обект: „Път II-86 – Главна пътна комуникация – гр. Смолян“, с обхват, включващ кварталите: 34, 100, 104, 106, 109, 120, 121,130, 701, 1041,
1051, 1096, 1201, 1211, 1261, 1262, 1302, 1304, 3404.
Съгласно чл. 156а (нов – ДВ, бр. 87 от 2010 г.)
ЗУТ допуска изработването на подробен устройствен план за изграждане на общински обект от
първостепенно значение, като всички органи и
лица извършват административно обслужване
или съгласуване по този закон в срокове, с една
втора по-кратки от предвидените. На основание
чл. 128, ал. 5 и чл. 156а ЗУТ в 15-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 ЗУТ могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта за подробен устройствен план – план
за рег улаци я и застрояване, до общинската
администрация – Смолян – бул. България 12.
2355
4. – Община Средец, област Бургас, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че са изработени:
1. подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП), за трасе и сервитути за захранване
на поземлен имот № 106037 с питеен водопровод
в местност Новите ниви, землището на с. Момина църква, община Средец, област Бургас; 2.
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП), за трасе и сервитути за захранване
на поземлен имот № 106037 за ел. захранване
в местност Новите ниви, землището на с. Момина църква, община Средец, област Бургас. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите могат да се запознаят с проекта (който
се намира в общината) и да направят писмени
възражения и искания по него, ако има такива.
2271
2. – Община Търговище на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изготвен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
за обект на техническата инфраструктура: „Ново
външно ел. захранване на АГРС „Търговище“ към
обект АГРС „Търговище“ през поземлени имоти
в землището на гр. Търговище. Проектът може
да бъде разгледан в стая № 14, ет. 1, в сградата
на Община Търговище. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
2267
4. – Община Хасково на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че с решение по т. 6 от
протокол № 4 от 1.03.2016 г. на ЕСУТ е приет
проект за подробен устройствен план – план за
регулация на квартал 70, жил. район Изгрев,
Хасково. В кв. 70 се проектират улици и задънени
улици, които ще осигуряват достъп до възможно
най-много вътрешни имоти, както следва: от
о. т. 3418 по ул. Каменица се проектира улица
с нови осови точки 324, 323, 325, 326 и 327; улицата е с ширина 6 м, с два тротоара по 1 м и
улично платно 4 м; проектира се улица с нови
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осови точки 318, 319, 320, 321, 323; улицата е с
ширина 6 м, с два тротоара по 1 м и улично
платно 4 м; проектира се задънена улица от нова
о. т. 321 до нова о. т. 322; улицата е с ширина
4 м; проектира се задънена улица от о. т. 128 с
нови осови точки 335 и 334; улицата е с ширина
6 м, с два тротоара по 1 м и улично платно 4 м;
проектира се задънена улица с нови осови точки
328, 329, 330, 331, 332, 333; улицата е с ширина
6 м, с два тротоара по 1 м и улично платно
4 м. Новопроектираните улици променят очертанията на кв. 70 и оформят два нови квартала
861 и 862, както следва: квартал 70 е между
улици с осови точки 3418, нова о. т. 323, нова
о. т. 327, нова о. т. 328, о. т. 131, о. т. 128, о. т. 92
и о. т. 91; квартал 861 е между улици с осови
точки 3656, 3637, 272, 280, нова о. т. 318, нова
о. т. 319, нова о. т. 321, нова о. т. 323, о. т. 3418,
о. т. 89; квартал 862 е между улици с осови точки
нова о. т. 323, нова о. т. 321, нова о. т. 319, нова
о. т. 318, нова о. т. 327. Проектните работи са
отразени със зелени и кафяви линии, щрихи и
надписи в графичната част. Проектът се намира в дирекция „Устройство на територията“ на
ул. Михаил Минчев 3, ет. 1, стая № 13, и може
да бъде разгледан от всички заинтересовани
лица. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък от 9 до 12 ч. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
2392
4а. – Община Хасково на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава че с решение по т. 7 от
протокол № 4 от 1.03.2016 г. на ЕСУТ е приет
проект за подробен устройствен план – план за
регулация на квартал 835, жил. район Изгрев,
Хасково. В кв. 835 се проектира улица с ширина 4,50 м от о. т. 312 с нови осови точки 339,
338, 337, 336; новата улица ще обслужва имоти
77195.729.497, 77195.729.496, които са вътрешни и
нямат лице към улица. Вследствие направените
проектни работи се оформя нов квартал с нов
номер 837, а квартал 835 променя границите си,
както следва: квартал 835 е между улици с осови точки о. т. 272, нова о. т. 336, нова о. т. 338,
о. т. 312, о. т. 280; квартал 837 е между улици
с осови точки нова о.т. 336, о.т. 274, о. т. 276,
о. т. 278, о. т. 312, нова о. т. 338. Проектните
работи са отразени с кафяви линии, щрихи и
надписи в графичната част. Проектът се намира в дирекция „Устройство на територията“ на
ул. Михаил Минчев 3, ет. 1, стая № 13, и може
да бъде разгледан от всички заинтересовани
лица. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък от 9 до 12 ч. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
2393
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157. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план (парцеларен
план) на кабелна линия Ср.Н. 20 kV от СРС
на съществуваща ВСН „Калчево“ – поземлен
имот № 68878.0.205 до МТП „3“, нов МТП „3“ в
поземлен имот № 68878.16.64 и кабели НН 1 kV
от МТП „3“ до съществуващи стълбове на въздушна линия НН в землището на с. Стара река,
община „Тунджа“, област Ямбол. Проектът за
подробен устройствен план е на разположение
на заинтересуваните лица в отдел „АТО и С“
на общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта
до общинската администрация.
2329
19. – Община с. Лесичово, област Пазарджик,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за трасета на пътен
достъп, подземни електропроводи СН и НН, водопроводи за селскостопански нужди и водопровод
за питейно битово водоснабдяване, намиращ се
в землище с. Церово, област Пазарджик. Проектът се намира в сградата на Община Лесичово,
дирекция „Специализирана администрация“. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Лесичово.
2226

С ЪД И Л И Щ А
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване от Татяна Василева Александрова
от София, ул. Позитано 136А, ет. 4, ап. 18, на
Постановление № 20 от 2016 г. на Министерския
съвет за изменение на Устройствения правилник на Министерството на отбраната, приет с
Постановление № 5 на Министерския съвет от
2014 г. (обн., ДВ, бр. 8 от 2014 г.; изм. и доп.,
бр. 37 и 64 от 2015 г.), по което е образувано
адм.д. № 2946/2016 г. по описа на Върховния
административен съд.
2433
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 181, ал. 1 АПК по препращане от
чл. 188 АПК обявява, че е постъпило оспорване
от областни я у правител на област К юстендил, материализирано в Заповед № РД-30-48 от
18.02.2016 г., срещу Решение № 74 на Общинския
съвет – гр. Кюстендил, от 28.01.2016 г. от заседание, проведено на същата дата в частта по
т. 13.5, 13.6, 13.8. По оспорването е образувано
адм. дело № 60/2016 г. по описа на Административния съд – Кюстендил. Делото е насрочено
за 18.05.2016 г. от 10,45 ч.
2425
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че е образувано администра-
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тивно дело № 523 по описа за 2016 г. на Административния съд – Пловдив, по жалба на Олег
Петров Дамянов срещу разпоредбата на т. 23 от
приложение № 7 от Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Стамболийски, приета с Решение № 16, взето с протокол
№ 1 от 28.01.2016 г. на ОбС – гр. Стамболийски.
Ст рани по делото са: жа лбоподател – Олег
Петров Дам янов, и ответник – Общински ят
съвет – гр. Стамболийски. Делото е насрочено
за 29.06.2016 г. от 10 ч.
2422
Велинградският районен съд съобщава на
Сотирис Андреу, гражданин на Република Кипър,
сега с неизвестен адрес в Република Кипър, да
се яви в съда в двуседмичен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ в
канцеларията на съда за получаване на препис
от исковата молба и приложенията към нея за
отговор по чл. 131 ГПК като ответник по гр. д.
778/2015 г. – с предмет на делото чл. 49 СК,
заведено от Маргарита Георгиева Андреу, като
в противен случай на основание чл. 48, ал. 2
ГПК ще му бъде назначен особен представител.
2423
Дупнишкият районен съд уведомява Уилиам
Лий Бари, гражданин на САЩ, с неизвестен
адрес, да се яви в съда в двуседмичен срок от
обнародването на уведомлението в „Държавен
вестник“ за получаване на копие от разпореждане по чл. 131 – 133 ГПК и искова молба с
приложения като ответник по гр. д. № 177/2016 г.,
заведено от Мариела Василева Бари. Ответникът
да посочи съдебен адрес, в противен случай
делото ще се гледа при условията на чл. 48,
ал. 2 ГПК.
2397
Районният съд – Каварна, гражданска колегия, призовава Олександр Сергеевич Евлаш,
роден на 1.10.1959 г., гражданин на Украйна, с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 10.05.2016 г.
в 10 ч. като ответник по гр. д. № 21/2016 г., заведено от Велина Златкова Стоянова по чл. 49,
ал. 1 СК, за получаване на съдебните книжа по
делото или да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48 ГПК.
2398
Варненският окръжен съд съобщава по т. д.
№ 279/2016 г. на ВОС, ТО, че приема за разглеждане редовна и допустима молба вх. № 6693
от 7.03.2016 г. на Георги Кънчев Попов чрез
пълномощника му адв. Лъчезар Бажлеков със
служебен адрес Варна, ул. Д-р Заменхов 12,
ет. 2, с правно основание чл. 679, ал. 1 ТЗ за
отмяна решения на събрание на кредиторите
на „Интерфрукт Камчия“ – АД, проведено на
25.02.2016 г., относно избор на оценител, определяне на реда и начина на осребряване на
имуществото на длъжника. Насрочва открито
съдебно заседание на 26.04.2016 г. в 10 ч., за
която дата и час да се изпратят съобщения
на молителя и на длъжника.
2396
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ПОК А Н И И С Ъ ОБЩ Е Н И Я
29. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българско юридическо дружество“ (БЮД) – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 12.05.2016 г.
в 17,30 ч. в София, ул. Пиротска 7, в залата
на Съюза на юристите в България, при следния дневен ред: 1. освобождаване и избор на
членове на нов управителен съвет на БЮД; 2.
изменение на досега действащия устав; 3. вземане решение за колективно членство в СЮБ;
4. приемане на отчета за 2015 г.; 5. разни. При
липса на кворум общото събрание ще се проведе същия ден, на същото място и при същия
дневен ред в 18,30 ч., при условията на чл. 21,
ал. 4 от устава на сдружението и на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ.
2415
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Уейкборд и водни ски“, София, на основание
чл. 18 във връзка с чл. 19 от устава на сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 31.05.2016 г. в 11 ч. в София,
район „Лозенец“, п. код 1421, ул. Кожух планина 21Б, при следния дневен ред: 1. избиране
и освобождаване на членове на сдружението;
2. изменение и допълнение на устава на сдружението.
2434
6. – Управителният съвет на ББК „Феникс
Ресурс“, София, на основани чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква годишно общо събрание на членовете на
камарата на 16.06.2016 г. в 15,15 ч. в седалището
на камарата: София, п.к. 1233, ул. Софроний
Врачански 104, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на УС на камарата за 2015 г.;
п роек т за решение – ОС п риема от чета на
УС за 2015 г.; 2. отчет за дейността на КС на
камарата за 2015 г.; проект за решение – ОС
приема отчета на КС за дейност та му през
2015 г.; 3. приемане на размера на членския внос
и бюджета за 2016 г.; проект за решение – ОС
приема размера на членския внос и бюджета
за 2016 г.; 4. организационни – избор на УС;
проект за решение – ОС избира предложения
състав на УС; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 16,15 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
2408
10. – Управителният съвет на БДЗМГИ, София, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ, чл. VI,
ал. 3 от устава на БДЗМГИ и в изпълнение
на Решение 1, взето на редовно заседание на
БДЗМГИ, проведено на 14.03.2016 г. (протокол
№ 5), свик ва редовно заседание на общото
с ъбра н ие на ч ленове т е на д ру жес т во т о на
16.06.2016 г. в 17 ч. в сградата на ФНТС, ул. Г.
С. Раковски 108, ет. 2, при следния дневен ред:
1. отчет на УС и КС на дружеството за периода
2014 – 2015 г.; 2. план за нов календарен период 2016 – 2017 г.; 3. избор на нови УС и КС; 4.
промени в устава на дружеството. При липса
на необходимия кворум в обявения начален
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час на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе един час по-късно, при същия
дневен ред и ще се счита за законно колкото
и членове да присъстват.
2435
3. – Управителният съвет на ОСК „ЖСК –
Спартак“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
сви к ва общо о т че т но -изборно с ъбра н ие на
сдружението на 26.05.2016 г. в 18 ч. във Варна в
актовата зала на СУ „Георги Бенковски“, Варна,
ж.к. Чайка, ул. Рупи 1, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на сдружението; 2. избор на
ръководните органи на ОСК „ЖСК – Спартак“,
Варна; 3. промяна на устава на сдружението; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 19 ч. на
същата дата, място и дневен ред.
2409
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Кракра“, Костинброд, на основание чл. 26 от
устава на сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението
на 12.05.2016 г. в 10 ч. на адрес: Костинброд,
ул. Охрид 11, ет. 2, при следния дневен ред: 1.
вземане на решение относно промяна в състава
на членовете на управителния съвет на сдружението; 2. вземане на решение относно определяне на мандата на управление на членовете
на УС на сдружението; 3. вземане на решение
относно промяна в адреса на управление на
сдружението; 4. вземане на решение относно
промяна в устава на сдружението; 5. други.
Всички членове на сдружението са поканени да
присъстват. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага за 11 ч.,
същия ден и на същото място.
2437
1. – Управителният съвет на СЛРД – Разлог,
на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на пълномощниците на 19.05.2016 г. в
залата на Общинския съвет – гр. Разлог, в 17 ч.
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
и финансовото състояние на СЛРД – Разлог,
за 2015 г.; 2. отчет на контролния съвет на
СЛРД – Разлог, за 2015 г.; 3. приемане бюджет
на СЛРД – Разлог, за 2016 г.; 4. определяне размера на членския внос за 2017 г.; 5. промени в
устава на СЛРД – Разлог; 6. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 18 ч., на същото място,
същата дата, при същия дневен ред.
2399
16. – Управителни ят съвет на К л уба по
биатлон, бягане и ориентиране „Рилски спортист“ – Самоков, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 31.05.2016 г. в 18,30 ч.
в Стрелбище – Самоков, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на клуба; 2. приемане
и освобождаване на членове на клуба; 3. освобождаване на досегашния УС; 4. избор на нов
УС; 5. разни. Поканват се членовете на клуба.
2410
23. – Управителният съвет на Ловно-рибарско дружество, Сливен, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква на 12.05.2016 г. в 17 ч. в залата на управлението, намиращо се в Сливен,
ул. Великок н я жевска 11, общо събрание на
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сдружението при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на сдружението и УС на сдружението
за 2015 г.; 2. отчет за дейността на КС за 2015 г.;
3. определяне и утвърждаване на членския внос
за 2017 г.; 4. приемане на бюджета за 2016 г.;
5. приемане на основни насоки и програма за
дейността на сдружението за 2016 г.; 6. избор
на представител на сдружението, който да го
представлява в НЛРС; 7. изменение и допълнение на устава на сдружението; 8. други.
2430
30. – Управителният съвет на сдружение
„Настоятелство към ОДЗ „Здравец – Созопол“,
Созопол, на основание 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на настоятелството на 19.05.2016 г. в
17,30 ч. в Созопол, ул. Одеса 47 (сградата на
ОДЗ „Здравец“), при следния дневен ред: 1.
приемане на изготвения съгласно изискванията
на ЗЮЛНЦ и устава на сдружението годишен
отчет на сдружението през 2015 г.; 2. доклад за
дейността на сдружението съгласно чл. 40, ал. 2
ЗЮЛНЦ; 3. обсъждане на документи, които
следва да бъдат представени в ЦРЮЛНЦ при
МП; 4. прием на нови и отписване на членове;
5. промени на членове на управителния съвет;
6. избор на председател и заместник-председател на УС; 7. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
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проведе същия ден в 18,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
2429
1. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т на Фон да ц и я
„Свети Архангел Михаил“, с. Горски Сеновец,
на основа н ие ч л. 26 ЗЮЛНЦ сви к ва общо
събрание на 30.05.2016 г. в 13 ч. в с. Горски
Сеновец, ул. Васил Коларов 17, област Велико
Търново, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на фондацията; 2. промени в състава
на управителния съвет; 3. промени в устава и
седалището на управление; 4. разни.
2431
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Футболен клуб Росица“, с. Поликраище, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
отчетно-изборно общо събрание на сдружението
на 10.05.2016 г. в 18 ч. в с. Поликраище, област
Велико Търново, сладкарница „Виена“, при
следния дневен ред: 1. приемане на членове;
2. отчет за дейността на сдружението; 3. избор
на членове на УС; 4. избор на председател; 5.
избор на членове на КС; 6. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се отложи и ще се проведе с един
час по-късно, на същото място и дата и при
същия дневен ред.
2428

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-550-05-101 от 21.07.2015 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 60 от 2015 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2016 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация на
обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2016 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен вестник“ за 2016 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.;
за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва абонамент за „Държавен
вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2016 г.:
• „Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, Софи я 1164, ул. Йоан Екзарх 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082,
факс: 02 9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
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
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