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ЗАКОН

за Центъра за оценка на риска по хранителната верига
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Законът урежда устройството
и дейността на Центъра за оценка на риска
по хранителната верига и правомощията на
неговите органи.
(2) Центърът за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ) е юридическо
лице на бюджетна издръжка – второстепенен
разпоредител с бюджет към министъра на
земеделието и храните, със седалище в София.
Чл. 2. (1) Центърът за оценка на риска по
хранителната верига e:
1. компетентен орган по смисъла на чл. 22,
параграф 7 от Регламент (ЕО) № 178/2002
на Европейския парламент и на Съвета от
28 януари 2002 г. за установяване на общите
принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на
Европейски орган за безопасност на храните
и за определяне на процедури относно безопасността на храните, наричан по-нататък
„Регламент (ЕО) № 178/2002“;
2. организация в мрежа от организации,
работещи в области от компетентността на
Европейския орган по безопасност на храните
(ЕОБХ), съгласно чл. 36 от Регламент (ЕО)
№ 178/2002;
3. компетентен и координиращ орган по
смисъла на чл. 75, параграфи 1 и 2 по Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския
парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г.
относно пускането на пазара на продукти за
растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета
(ОВ, L 309/1 от 24 ноември 2009 г.), наричан

по-нататък „Регламент (ЕО) № 1107/2009“, в
процедурите по одобряване, подновяване и
преразглеждане на одобрението на активни
вещества, антидоти и синергисти;
4. компетентен орган по смисъла на чл. 75,
параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009
за извършване на оценка с доклад за оценка
при разрешаване, подновяване, изменение и
отнемане на разрешение за пускане на пазара
и употреба на продукти за растителна защита.
(2) Центърът за оценка на риска по хранителната верига взаимодейства с ЕОБХ, с
други европейски и международни организации и с компетентните органи в областта
на хранителната верига на другите държави.
Г л а в а

в т о р а

ДЕЙНОСТ НА ЦЕНТЪРА ЗА ОЦЕНК А НА
РИСК А ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА
Раздел І
Оценка на риска по хранителната верига
Чл. 3. (1) Центърът за оценка на риска по
хранителната верига:
1. извършва научна оценка на риска чрез
независим, прозрачен и безпристрастен анализ
на научна информация по проблеми, които
пряко или косвено засягат здравето на животните и растенията, растителните продукти
и растителния репродуктивен материал и
безопасността на храните и фуражите;
2. събира данни, включително от външни
за Министерството на земеделието и храните
структури, необходими за оценка на риска
по хранителната верига; при необходимост
за целите на оценката на риска извършва
проучвания и събира информация на терен;
3. предоставя на компетентните органи и
институции научни оценки, които служат за
вземане на решения за управление на рисковете по хранителната верига;
4. във връзка с установени от него рискове дава предложения и препоръки относно
обученията на:
а) служителите от институциите, които
провеждат държавната политика в областта
на хранителната верига;
б) служителите от органите, които извършват официален контрол съгласно Регламент
(ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент
и на Съвета от 29 април 2004 г. относно
официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със
законодателството в областта на фуражите
и храните и правилата за опазване здравето
на животните и хуманното отношение към
животните, наричан по-нататък „Регламент
(ЕО) № 882/2004“;
в) лицата, на които са делегирани задачи,
свързани с официалния контрол съгласно чл. 5
от Регламент (ЕО) № 882/2004.
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(2) Оценката на риска по хранителната
верига по ал. 1, т. 1 е научнообоснован процес съгласно Регламент (ЕО) № 178/2002 и се
извършва при условия и по ред, определени
с наредба на Министерския съвет.
(3) Събирането на данните по ал. 1, т. 2 и
предоставянето на оценките по ал. 1, т. 3 се
определя с наредбата по ал. 2.
(4) За извършване на услуги, свързани с
дейността на ЦОРХВ, извън тези по чл. 6,
ал. 4, чл. 7, ал. 2 и чл. 10, ал. 2, се заплаща по
ценоразпис, утвърден от директора на ЦОРХВ,
който се публикува на интернет страницата
на ЦОРХВ.
Чл. 4. (1) Въз основа на данните по чл. 3,
ал. 1, т. 2 ЦОРХВ извършва научна оценка на
риска по хранителната верига по отношение на:
1. безопасността по хранителната верига;
2. здравето на хората, свързано с храните
и зоонозите;
3. здравето на животните и хуманното
отношение към тях;
4. употребата на ветеринарномедицинските
продукти;
5. здравето на растенията, растителните
продукти и растителния репродуктивен материал;
6. активните вещества, продуктите за растителна защита и торовете;
7. генетично модифицираните храни и
фуражи и нови храни;
8. страничните животински продукти и
производни продукти.
(2) Научната оценка по ал. 1, т. 2 се предоставя на Министерството на здравеопазването.
Чл. 5. Данните по чл. 3, ал. 1, т. 2 се използват за обобщаване и анализ на съответната
научна и техническа информация за:
1. консумацията на храни и излагането на
хора на рискове, свързани с консумацията
на храни;
2. здравето на животните;
3. употребата на фуражи;
4. патогенните агенти, причиняващи болести по животните, зоонози и хранителни
взривове;
5. здравето на растенията, растителните
продукти и растителния репродуктивен материал;
6. механичните, химичните и биологичните
замърсители, ветеринарномедицинските продукти и техните остатъци в храни и фуражи;
7. материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, ензими и ароматизанти;
8. продуктите за растителна защита и
торовете;
9. диетичните продукти, хранене и алергени;
10. хранителните добавки и добавките в
храни;
11. генетично модифицираните храни и
фуражи и нови храни;
12. радиационния риск за животни и растения;
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13. страничните животински продукти и
производни продукти;
14. биоцидите съгласно приложение V на
Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския
парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата
на биоциди (ОВ, L 167/1 от 27 юни 2012 г.), използвани в обекти за производство и търговия
с храни, с изключение на тези от продуктов
тип 1, 2, 9, 10 и 13.
Чл. 6. (1) За извършване на научна оценка
на риска по хранителната верига ЦОРХВ:
1. поддържа и съхранява бази данни с
информацията по чл. 4 и 5;
2. извършва анализ на нововъзникващите
рискове по хранителната верига;
3. проучва информационните потребности,
необходими за извършване на обективна
оценка на риска;
4. осъществява комуникация и обмен на
информация с всички институции и лица,
имащи отношение към безопасност та по
хранителната верига;
5. анализира и изготвя:
а) ежегодно до 30 юни доклад до:
аа) Европейския орган по безопасност
на храните за резултатите от лабораторните
изследвани я и проу чвани ята за зоонозите, зоонозните причинители, микробната
резистентност и хранителните инфекции,
остатъците от химични и биологични замърсители, продуктите за растителна защита и
ветеринарномедицинските продукти и друга
информация, свързана с рискове по хранителната верига;
бб) министър-председателя, министъра
на земеделието и храните, министъра на
здравеопазването и изпълнителния директор
на Българската агенция по безопасност на
храните (БАБХ), а при необходимост – и до
други органи и организации, които имат отношение към безопасността по хранителната
верига, във връзка с разпространението, възникването или опасностите от проникване на
територията на страната на рискове, свързани
с хранителната верига;
б) доклади до органите и организациите по
буква „а“ при спешност или непосредствена
опасност от проникване на територията на
страната на рисковете, свързани с хранителната верига;
в) допълнителна информация при съмнения
за появата на висок риск, свързан със здравето на животните и растенията, растителния
репродуктивен материал и безопасност та
на храните и фуражите; информацията се
изпраща незабавно до ЕОБХ съгласно чл. 34
от Регламент (ЕО) № 178/2002;
6. анализира данните от информационните
системи на Европейския съюз, свързани с
хранителната верига;
7. популяризира дейността на ЕОБХ чрез
контактния център по чл. 21;
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8. участва в проекти на ЕОБХ и в проекти
на други международни организации;
9. поддържа база данни за национални научни организации, които работят в области,
свързани с безопасността по хранителната
верига, за обмен на научна информация и
сътрудничество по споразумение с организациите.
(2) Докладът по ал. 1, т. 5, буква „а“, подбуква „аа“ се предоставя на Министерството
на здравеопазването.
(3) Научните оценки може да се извършват
от ЦОРХВ по собствена инициатива или по
писмено възлагане от институции и лица.
(4) За възложените научни оценки се заплаща такса по тарифа, одобрена от Министерския
съвет. Когато научните оценки са възложени
от структурите на Министерството на земеделието и храните или от Министерството на
здравеопазването, такса не се заплаща.
(5) При възлагане на научни оценки институциите или лицата по ал. 3 предоставят
на ЦОРХВ ц ялата на лична информаци я,
резултатите от лабораторните изследвания и
документите, свързани с искането за оценка.
(6) Когато не е предоставена цялата налична
информация по ал. 5 или когато искането е
неясно, ЦОРХВ може мотивирано да отхвърли
искането за оценка или да предложи изменения
в искането след консултации с институциите
или лицата по ал. 3.
(7) При осъществяване на дейността си
ЦОРХВ може да възлага изготвяне на научни
оценки на рисковете по хранителната верига
и на външни експерти.
(8) Лицата, които извършват нау чната
оценка, подписват декларация за конфиденциалност по образец, одобрен от директора
на ЦОРХВ, с която се задължават да не разпространяват представената им информация
и да не я използват в своя полза или в полза
на трети лица.
(9) Научните оценки се публикуват на
интернет страницата на ЦОРХВ.
Раздел ІІ
Одобряване, подновяване и преразглеждане
на одобрението на активни вещества, антидоти и синергисти и оценка на продукти за
растителна защита
Чл. 7. (1) Центърът за оценка на риска по
хранителната верига извършва дейностите по
одобряване, подновяване и преразглеждане
на одобрението на активни вещества, антидоти и синергисти съгласно Регламент (ЕО)
№ 1107/2009.
(2) За дейностите по ал. 1 се заплащат такси
съгласно тарифата по чл. 6, ал. 4.
Чл. 8. (1) Центърът за оценка на риска
по х ра н и т ел ната вери га извърш ва оценка с доклад за оценка съгласно Регламент
(ЕО) № 1107/2009 за:
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1. продукти за растителна защита при
разрешаването им за пускане на пазара и употреба, подновяване, изменение и отнемане на
разрешение за пускане на пазара и употреба,
за разширяване на обхвата на разрешение за
пускане на пазара и употреба на продукт за
растителна защита за минимална употреба
и при взаимно признаване на разрешенията
на продуктите;
2. идентичност на продукти за растителна
защита при разрешаването им за паралелна
търговия;
3. продукти за растителна защита, които
съдържат вещества – кандидати за замяна.
(2) Центърът за оценка на риска по хранителната верига извършва и други оценки
съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009 и наредбата по чл. 45, ал. 1 от Закона за защита
на растенията.
Чл. 9. (1) Оценките по чл. 8 обхващат:
1. идентичност, еквивалентност, физични,
химични и технически свойства и аналитични
методи на активни вещества и продукти за
растителна защита;
2. т оксиколог и чни харак т ерист ик и на
активни вещества и продукти за растителна
защита;
3. остатъчни вещества от продукти за растителна защита;
4. съществуване и поведение в околната
среда на активни вещества и продукти за
растителна защита;
5. екотоксикологични характеристики на
активни вещества и продукти за растителна
защита;
6. биологични характеристики на продукти
за растителна защита.
(2) За извършването на оценките по ал. 1
се прилага и наредбата по чл. 45, ал. 1 от
Закона за защита на растенията.
(3) Лицата, които извършват оценки по
ал. 1, подписват декларация за конфиденциалност по образец, одобрен от директора на
ЦОРХВ, с която се задължават да не разпространяват представената им информация
и да не я използват в своя полза или в полза
на трети лица.
Чл. 10. (1) Оценките с докладите за оценки
се предават на БАБХ в следните срокове:
1. при разрешаване и изменение на разрешението за пускане на пазара и употреба на
продукт за растителна защита – не по-късно
от 45 дни преди изтичането на срока за приключване на съответната процедура;
2. при подновяване на разрешение за
пускане на пазара и употреба на продукт за
растителна защита – не по-късно от 45 дни
преди изтичането на срока за приключване
на процедурата;
3. при разширяване на обхвата на разрешение за пускане на пазара и употреба на
продукт за растителна защита за минимална
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употреба – не по-късно от 45 дни преди изтичането на срока за приключване на процедурата;
4. при разрешаване за пускане на пазара и
употреба на продукт за растителна защита за
паралелна търговия – не по-късно от 10 дни
преди изтичането на срока за приключване
на процедурата;
5. при взаимно признаване на разрешения
за пускане на пазара и употреба на продукти
за растителна защита – не по-късно от 45 дни
преди изтичането на срока за приключване
на процедурата;
6. извън случаите по т. 1 – 5 – не по-късно
от 14 дни преди изтичането на срока за приключване на съответната процедура.
(2) За извършване на оценката с доклада
за оценка се заплаща такса съгласно тарифата
по чл. 6, ал. 4.
(3) Сроковете по ал. 1 започват да текат от
получаването на документа за платена такса
и екземпляра от необходимите документи по
чл. 46, ал. 4 от Закона за защита на растенията.
(4) Когато таксата не е платена в срок,
процедурата се прекратява и ЦОРХВ писмено
уведомява БАБХ.
Чл. 11. (1) Когато за извършване на оценката
с доклада за оценка е необходима допълнителна информация, ЦОРХВ писмено уведомява
лицето и определя срок за представянето є,
който не може да бъде по-дълъг от 6 месеца.
(2) До представянето на информацията
по ал. 1 срокът за извършване на оценката
спира да тече.
(3) За обстоятелствата по ал. 1 и 2 и при
непредставяне на информацията в срока по
ал. 1 ЦОРХВ писмено уведомява БАБХ.
Чл. 12. При необходимост ЦОРХВ може да
възлага извършването на оценки с доклади
за оценки по чл. 7 и 8 и на външни експерти.
Раздел ІІІ
Обучение
Чл. 13. Институциите и органите по чл. 3,
ал. 1, т. 4 изготвят съгласно приложение ІІ
от Регламент (ЕО) № 882/2004 и приложение I, раздел III, глава IV от Регламент (ЕО)
№ 854/2004 на Европейския парламент и на
Съвета от 29 април 2004 г. за определяне на
специфичните правила за организирането
на официа лен конт рол върх у прод у ктите
от животински произход, предназначени за
човешка консумация, годишни програми за
обучение на:
1. служителите, извършващи официален
контрол; тези служители се обучават и по
администриране на дейностите по официалния
контрол в съответствие с нивото на тяхната
компетентност;
2. лицата, на които са делегирани задачи,
свързани с официалния контрол – в съответствие със спецификата на дейностите, които
извършват;
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3. служителите от институциите, които
провеждат държавната политика в областта
на хранителната верига – в съответствие със
спецификата на дейностите, които извършват.
Чл. 14. (1) В едномесечен срок от изготвянето на програмите по чл. 13 институциите
и органите по чл. 3, ал. 1, т. 4 ги изпращат
в ЦОРХВ.
(2) Центърът за оценка на риска по хранителната верига в едномесечен срок от
получаване на програмите по ал. 1 може да
прави предложения и препоръки за изменение
или допълнение на програмите за обучение.
Чл. 15. (1) Обучаващите лица по чл. 16,
т. 1 изпращат информация на ЦОРХВ за всяко
проведено обучение в едномесечен срок след
провеждането му.
(2) В тримесечен срок след провеждането
на съответното обучение институциите и органите по чл. 3, ал. 1, т. 4 извършват проверка
на резултатите от него съгласно инструкция,
издадена от съответния орган, и изпращат
информация в ЦОРХВ.
Чл. 16. Центърът за оценка на риска по
хранителната верига поддържа база данни за:
1. висшите училища, институти и други
организации и лица, които имат право да
обучават служителите и лицата по чл. 13;
2. проведените обучения;
3. проведените обучения, организирани от
структурите на Европейския съюз, в международни организации и в трети държави;
4. обученията за съответната календарна година.
Г л а в а

т р е т а

OРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 17. Органите на управление на ЦОРХВ са:
1. директор;
2. управителен съвет.
Чл. 18. (1) Директорът на ЦОРХВ се назначава от министър-председателя по предложение на министъра на земеделието и храните.
(2) За директор на ЦОРХВ се назначава
хабилитирано лице с професионален опит не
по-малко от 10 години в областта на безопасността по хранителната верига.
(3) Директорът:
1. представлява ЦОРХВ;
2. е разпоредител с бюджет и със сметки
за средства от Европейския съюз;
3. упражнява функциите на орган по назначаването по отношение на държавните
служители и на работодател по отношение
на служителите, работещи по трудово правоотношение в администрацията на ЦОРХВ;
4. изпълнява и други функции, свързани с
дейността на ЦОРХВ.
(4) При осъществяване на правомощията
си директорът на ЦОРХВ се подпомага от
заместник-директор.
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(5) Заместник-директорът на ЦОРХВ се
назначава от министъра на земеделието и
храните по предложение на директора на
ЦОРХВ. За заместник-директор се назначава лице с професионален опит не по-малко
от 8 години в областта на безопасността по
хранителната верига.
Чл. 19. (1) Дейността на ЦОРХВ се осъществява от администрация, в която работят лица
по служебно и по трудово правоотношение.
За служителите по трудово правоотношение
се прилага чл. 107а от Кодекса на труда.
(2) За администрацията на ЦОРХВ се прилага Законът за администрацията, доколкото
друго не е предвидено в този закон.
(3) Структурата, съставът и числеността
на ЦОРХВ, както и функциите на неговите
звена се определят с устройствен правилник,
приет от Министерския съвет.
Чл. 20. (1) Управителният съвет на ЦОРХВ
се състои от 5 членове – директора на ЦОРХВ,
който е член по право, и по двама заместник-министри на земеделието и храните и на
здравеопазването, определени от министъра
на земеделието и храните, съответно от министъра на здравеопазването.
(2) Членовете на управителния съвет се
назначават и освобож дават с решение на
Министерския съвет. При освобож даване
от длъжност на член на управителния съвет
съответният министър по ал. 1 предлага да
се назначи друг представител до изтичането
на мандата.
(3) Управителният съвет е с мандат три години.
(4) Управителният съвет:
1. приема годишна програма за работата
на ЦОРХВ и отчет за нейното изпълнение,
както и отчет за изпълнението на бюджета;
2. взема решения за осигуряване на изпълнението на дейностите на ЦОРХВ и начините
за изпълнението им;
3. ежегодно представя отчет за изпълнението на годишната програма и бюджета
на ЦОРХВ на министъра на земеделието и
храните.
(5) Управителният съвет заседава не помалко от два пъти годишно. Заседанията
са редовни, ако на тях присъстват трима от
членовете. Решенията се вземат с обикновено
мнозинство от присъстващите членове.
Чл. 21. (1) Структурата на ЦОРХВ включва
и контактен център на ЕОБХ за комуникация
и обмен на научна информация с ЕОБХ и с
други международни и национални организации по оценка на риска по хранителната
верига.
(2) Контактният център по ал. 1:
1. поддържа национална база данни за
експерти по различните области на хранителната верига;
2. осъществява научно сътрудничество чрез
координация на дейностите, разработване и
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изпълнение на съвместни проекти, обмяна
на опит и най-добрите практики в областите
от компетентност на ЕОБХ съгласно чл. 36
от Регламент (ЕО) № 178/2002.
Чл. 22. Държавните и местните органи,
обществените организации, физическите и
юридическите лица са длъжни при поискване
да предоставят необходимата информация и да
оказват съдействие на ЦОРХВ за изпълнение
на дейността му.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ФИНАНСИРАНЕ И ИМУЩЕСТВО
Чл. 23. (1) Центърът за оценка на риска по
хранителната верига се финансира от:
1. бюджетна субсидия;
2. меж дународни програми, проекти и
договори;
3. приходи, събирани съгласно чл. 3, ал. 4,
чл. 6, ал. 4, чл. 7, ал. 2 и чл. 10, ал. 2;
4. дарения и помощи;
5. други приходи.
(2) Средствата по ал. 1 се разходват за:
1. обезпечаване дейността на ЦОРХВ;
2. разработване и изпълнение на научноизследователски проекти;
3. членство на ЦОРХВ в международни организации и участие в международни дейности;
4. участие и изпълнение на международни
проекти, програми и договори;
5. възнаграждения на външни експерти;
6. издателска дейност;
7. организиране и участие в научни мероприятия;
8. други разходи.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. За цели те на този закон се п рилагат определенията по чл. 2 и 3 на Регламент (ЕО) № 178/2002, чл. 2 на Регламент (ЕО) № 882/2004, чл. 3 на Регламент
(ЕО) № 1107/2009, чл. 2 от Регламент (ЕО)
№ 2003/2003 на Европейския парламент и на
Съвета от 13 октомври 2003 г. относно торовете и по § 1 от допълнителните разпоредби
на Закона за защита на растенията.
§ 2. Този закон предвижда мерки по прилагане на:
1. Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари
2002 г. за установяване на общите принципи
и изисквания на законодателството в областта
на храните, за създаване на Европейски орган
за безопасност на храните и за определяне на
процедури относно безопасността на храните;
2. Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на
продукти за растителна защита и за отмяна
на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на
Съвета.

БРОЙ 44

ДЪРЖАВЕН

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. (1) Центърът за оценка на риска по
хранителната верига е правоприемник на
активите, пасивите, архива, правата и задълженията на Центъра за оценка на риска,
създаден със Закона за Българската агенция
по безопасност на храните.
(2) Трудовите и служебните правоотношения на служителите в Центъра за оценка
на риска се уреждат при условията и по реда
на чл. 123 от Кодекса на труда и чл. 87а от
Закона за държавния служител.
(3) До влизането в сила на актовете по
§ 5, т. 1 и 2 Центърът за оценка на риска по
хранителната верига осъществява дейността
си по досегашния ред.
§ 4. Издадените до влизането в сила на
този закон документи от Центъра за оценка
на риска запазват действието си за срока, за
който са издадени.
§ 5. В тримесечен срок от влизането в сила
на този закон Министерският съвет:
1. приема устройствен правилник на Центъра за оценка на риска по хранителната верига;
2. привежда устройствения правилник на
Българската агенция по безопасност на храните в съответствие с този закон;
3. одобрява тарифата по чл. 6, ал. 4.
§ 6. В тримесечен срок от влизането в
сила на този закон директорът на ЦОРХВ
утвърждава ценоразписа по чл. 3, ал. 4.
§ 7. (1) До влизането в сила на актовете
по § 5, т. 1 и 2 БАБХ продължава по досегашния ред да осъществява функциите си по
одобряване, подновяване и преразглеждане на
одобрението на активни вещества, антидоти и
синергисти и да извършва оценка на продукти
за растителна защита съгласно Регламент
(ЕО) № 1107/2009.
(2) Трудовите и служебните правоотношения на служителите на БАБХ, осъществяващи
функциите по ал. 1, се уреждат при условията
и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда и
чл. 87а от Закона за държавния служител
в съответствие с определените функции и
численост на персона ла в уст ройствени я
правилник на Центъра за оценка на риска
по хранителната верига.
(3) Започнат и те п роизводст ва по одобряване, подновяване и преразглеждане на
одобрението на активни вещества, антидоти
и синергисти се довършват от БАБХ по досегашния ред, а по извършване на оценка с
доклад за оценка при разрешаване, подновяване, изменение и отнемане на разрешение
за пускане на пазара и употреба на продукти
за растителна защита – от ЦОРХВ по реда
на този закон.
(4) В тримесечен срок от влизането в сила
на актовете по § 5, т. 1 и 2 БАБХ предава на
ЦОРХВ с предавателно-приемателен протокол
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екземпляр на документите за разрешаване,
подновяване, изменение и отнемане на разрешения за пускане на пазара и употреба на
продукти за растителна защита. Документите
на заявените до 14 юни 2011 г. за разрешаване,
подновяване, изменение и отнемане на разрешения за пускане на пазара и употреба на
продукти за растителна защита се предават
на ЦОРХВ в едногодишен срок от влизането
в сила на актовете по § 5, т. 1 и 2.
§ 8. Центърът за оценка на риска по хранителната верига извършва оценка на разрешените продукти за растителна защита по
§ 15, ал. 1 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за защита на растенията.
§ 9. В Закона за Българската агенция по
безопасност на храните (обн., ДВ, бр. 8 от
2011 г.; изм., бр. 38 и 102 от 2012 г., бр. 15 от
2013 г., бр. 61 от 2014 г., бр. 57 от 2015 г. и
бр. 14 от 2016 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 3, ал. 2, т. 3 думата „оценка“ се
заменя с „управление“.
2. В чл. 4, ал. 1 т. 4 се отменя.
3. Членове 9 и 10 се отменят.
§ 10. В Закона за защита на растенията (обн.,
ДВ, бр. 61 от 2014 г.; изм., бр. 12 от 2015 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3, ал. 2 накрая се добавя „освен в
случаите по чл. 2, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за
Центъра за оценка на риска по хранителната
верига“.
2. В чл. 37, ал. 1 след думата „преразглеждат“ се добавя „от Центъра за оценка на риска
по хранителната верига“.
3. Член 38 се отменя.
4. В чл. 41, ал. 3 думите „наредбата по чл. 38,
ал. 1“ се заменят с „наредба на министъра на
земеделието и храните“.
5. В чл. 42, ал. 1 думите „чл. 38, ал. 1“ се
заменят с „чл. 41, ал. 3“.
6. В чл. 45, ал. 2 след думата „защита“ се
добавя „с изключение на извършването на
оценки с доклади за оценки за продукти за
растителна защита“.
7. В чл. 46:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Съответствието на продукт за растителна защита с изискванията по ал. 1 се установява с извършване на оценка на продукта.“;
б) в ал. 3 думите „оценките по ал. 2, т. 1“
се заменят с „оценката по ал. 2“;
в) алинея 4 се изменя така:
„(4) Оценката по ал. 2 се извършва от
ЦОРХВ след получаване на екземпляр от
необходимите документи.“;
г) алинея 5 се отменя.
§ 11. В Закона за храните (обн., ДВ, бр. 90
от 1999 г.; изм., бр. 102 от 2003 г., бр. 70 от
2004 г., бр. 87, 99 и 105 от 2005 г., бр. 30, 31,
34, 51, 55, 80 и 96 от 2006 г., бр. 31, 51 и 53 от
2007 г., бр. 36 и 69 от 2008 г., бр. 23, 41, 74,
82 и 93 от 2009 г., бр. 23, 25, 59, 80 и 98 от
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2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 54 и 77 от 2012 г.,
бр. 68 от 2013 г., бр. 26 от 2014 г., бр. 14 и 56
от 2015 г. и бр. 28 от 2016 г.) в чл. 17, ал. 4
в текста преди т. 1 след думата „риска“ се
добавя „по хранителната верига“.
§ 12. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 26 май 2016 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4232

УКАЗ № 168
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Меморандума за
изпълнение на Програмата за трансгранично
сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП ТГС CCI
2014TC16I5CB006 между правителството на
Република България и правителството на Република Македония, приет от ХLIІI Народно
събрание на 27 май 2016 г.
Издаден в София на 6 юни 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ЗАКОН

за ратифициране на Меморандума за изпълнение на Програмата за трансгранично
сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП ТГС CCI
2014TC16I5CB006 между правителството на
Република България и правителството на
Република Македония
Член единствен. Ратифицира Меморандума за изпълнение на Програмата за трансг р а н и ч но с ът ру д н и че с т в о И Н Т Е РРЕ Г –
ИПП ТГС CCI 2014TC16I5CB006 между правителството на Република България и правителството на Република Македония, подписан
за Република България на 20 януари 2016 г. и
за Република Македония – на 1 март 2016 г.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 27 май 2016 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4203
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П РЕ ЗИ Д ЕН Т
Н А РЕП У Б Л И К АТА
УК АЗ № 166
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Добруша, община Криводол, област
Враца, на 2 октомври 2016 г.
Издаден в София на 2 юни 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
4383

М И Н ИС Т ЕР С К И С ЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 133
ОТ 3 ЮНИ 2016 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на земеделието
и храните за 2016 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните
средства за физическо възпитание и спорт
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителни разходи в
размер 41 130 лв. по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2016 г. за
финансово осигуряване на минимални диференцирани размери на паричните средства за
физическо възпитание и спорт на ученици.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по централния
бюджет за 2016 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1 да се увеличат
разходите по „Политика в областта на земеделието и селските райони“, бюджетна програма
„Образование“ по бюджета на Министерството
на земеделието и храните за 2016 г.
(2) Със сумата по чл. 1 да се увеличат показателите по чл. 23, ал. 3 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2016 г.
Чл. 4. Министърът на земеделието и храните
да извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на земеделието и храните за
2016 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши
произтичащите от чл. 1 промени по централния
бюджет за 2016 г.

БРОЙ 44

ДЪРЖАВЕН

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание
чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси
във връзка с чл. 1 и чл. 2, ал. 1 от Постановление № 129 на Министерския съвет от 2000 г.
за определяне на минимални диференцирани
размери на паричните средства за физическо
възпитание и спорт, които се осигуряват от
държавния бюджет и бюджетите на общините
(обн., ДВ, бр. 58 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 28
от 2006 г., бр. 13 от 2009 г. и бр. 62 от 2013 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на земеделието и храните.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4389

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134
ОТ 3 ЮНИ 2016 Г.

за изменение на Устройствения правилник
н а облас т н и т е а д м и н ис т ра ц и и , п рие т с
Постановление № 121 на Министерския съвет
от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 57 от 2000 г.; изм.
и доп., бр. 88 от 2001 г., бр. 72 от 2004 г.,
бр. 22 , 78, 83, 94 и 96 о т 20 05 г., бр. 52
от 2007 г., бр. 40, 48, 69 и 80 от 2008 г., бр. 36
от 2009 г., бр. 5, 85 и 99 от 2010 г., бр. 35
и 54 от 2011 г., бр. 21, 34, 60, 62 и 67 от
2012 г., бр. 27, 62, 74 и 88 от 2013 г., бр. 23 от
2014 г., бр. 36, 52, 53 и 66 от 2015 г. и бр. 26 и
34 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Параграф единствен. В приложение № 16
към чл. 8, ал. 2 се правят следните изменения:
1. Ред „Финансов контрольор“ се заличава.
2. На ред „Обща численост на персонала
в областната администрация“ числото „48“
се заменя с „47“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4390

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 135
ОТ 3 ЮНИ 2016 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
условията, реда и органите за извършване
на анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия, приета с Постановление
№ 264 на Министерския съвет от 2012 г. (обн.,
ДВ, бр. 84 от 2012 г.; изм., бр. 9 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2, т. 1 след думите „министърът на регионалното развитие“ се добавя „и
благоустройството“.
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§ 2. В чл. 5, ал. 3, т. 7 след думите „Закона
за биологичното разнообразие“ се добавя „и
защитени територии по чл. 5 от Закона за
защитените територии“.
§ 3. В чл. 6 се създава ал. 11:
„(11) Масивите от пространствени данни
за сеизмичния и геоложкия риск и метаданните за тях, както и картите на опасностите
и картите на рисковете от бедствия за сеизмичния и геоложкия риск се публикуват
в географската информационна система на
Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.“
§ 4. В чл. 10 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Органите по чл. 2 в срок до 10-о число
на всяко тримесечие предоставят на министъра на вътрешните работи доклади, съдържащи
информация за напредъка (изпълнението)
по анализа, оценката и картографирането
на съответните рискове от бедствие, както
и за предприетите мерки за изпълнение на
дейностите, съгласно определените в § 2 и 3
от преходните и заключителните разпоредби
срокове.
(2) Въз основа на док ла ди те по а л. 1
в двуседмичен срок от пол у чаването им
министърът на вътрешните работи внася в
Министерския съвет обобщен доклад за изпълнението на дейностите по анализ, оценка
и картографиране на съответните рискове
от бедствие.“
§ 5. В п р еход н и т е и за к л юч и т ел н и т е
разпоредби се правят следните изменения:
1. Параграф 2 се изменя така:
„§ 2. (1) Анализът и оценката на риска
по чл. 1, ал. 2, т. 1 се извършват в срок до
22 декември 2017 г.
(2) Анализът и оценката на рисковете по
чл. 1, ал. 2, т. 3 – 5 се извършват в срок до
31 декември 2016 г.“
2. Параграф 3 се изменя така:
„§ 3. (1) Картографирането на риска по
чл. 1, ал. 2, т. 1 се извършва в срок до 22 декември 2025 г.
(2) Картографирането на рисковете по
чл. 1, ал. 2, т. 3 – 5 се извършва в срок до
31 декември 2016 г.“
Заключителна разпоредба
§ 6. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4391
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РЕШЕНИЕ № 445
ОТ 3 ЮНИ 2016 Г.

за изменение и доп ъ лнение на Решение
№ 265 на Министерския съвет от 2003 г.
за приемане Списък на физическите лица,
юридическите лица, групите и организациите, спрямо които се прилагат мерките по
Закона за мерките срещу финансирането на
тероризма (обн., ДВ, бр. 64 от 2003 г.; изм.
и доп., бр. 86 от 2003 г., бр. 34, 61 и 87 от
2004 г. и бр. 16 от 2006 г.)
На основание чл. 5, ал. 1 от Закона за
мерките срещу финансирането на тероризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
В Списъка на физическите лица, юридическите лица, групите и организациите,
спрямо които се прилагат мерките по Закона
за мерките срещу финансирането на тероризма – приложение към Решение № 265 на
Министерския съвет от 2003 г., се правят
следните изменения и допълнения:
1. Заглавието на раздел III се изменя така:
„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 и ли
влизане през границата на страната, както
и незаконно пребиваване в нея с цел участие в тероризъм, образу ване, 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. Създава се раздел IV:
„Раздел IV. Лица, за които има достатъчно
данни, че осъществяват дейност, свързана с
тероризъм или с финансиране на тероризъм
1. Ел Хад ж Хасан/EL H A JJ H ASSA N
HASSAN, роден на 22.03.1988 г. в гр. ЗегхдрайСайда, Ливан, канадски гражданин, паспорт
№ JX446643;
2. Фарах Мелиад/FAR AH MELIAD, роден
на 5.11.1980 г. в гр. Сидни, Австралийски
съюз, австралийски гражданин, притежаващ
австралийски паспорт № М 2719127, с други
имена от рождението си – Хюсеин Хюсеин/
HUSSEIN HUSSEIN до 8.07.2003 г. и JAY
DEE до 14.04.2005 г.“
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4392
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РЕШЕНИЕ № 452
ОТ 3 ЮНИ 2016 Г.

за удължаване на срока на разрешението
за търсене и проучване на нефт и природен
газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3
от Закона за подземните богатства, в Блок
„Провадия“, разположен на територията на
Североизточна България
На основание чл. 5, т. 2 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.), чл. 22, т. 22.5 от договора за търсене
и проучване на нефт и природен газ в Блок
„Провадия“, разположен на територията на
Североизточна България – областите Варна,
Шумен и Търговище, сключен на 22 февруари
2010 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на околната среда и водите, и „Овергаз
Инк.“ – АД, „Болкан Експлорърс (България)
Лимитид“ и „Джей Кей Екс България Лимитид“, чл. 15 от Допълнително споразумение
№ 1 от 24 април 2014 г., двустранен констативен
протокол от 24 април 2014 г. и мотивирано
предложение от министъра на енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Удължава срока на разрешението за
търсене и проучване на нефт и природен
газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3
от Закона за подземните богатства, в Блок
„Провадия“, разположен на територията на
Североизточна България, с 426 дни считано
от 22 февруари 2015 г.
2. За срока на удължението титулярят на
разрешението – „Овергаз Инк.“ – АД, се задължава да извърши търсещо-проучвателни
работи по видове и обеми съгласно одобрена
от министъра на икономиката и енергетиката
работна програма, неразделна част от Допълнително споразумение № 1 от 24 април 2014 г.
към договора за търсене и проучване на нефт
и природен газ в Блок „Провадия“.
3. Упълномощава министъра на енергетиката да сключи с „Овергаз Инк.“ – АД, допълнителното споразумение за удължаване на
срока на разрешението за търсене и проучване
на нефт и природен газ в Блок „Провадия“.
4. Решението може да се обжалва по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в 14-дневен
срок считано от датата на обнародването му
в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4393
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
ПЕТИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН
ПРОТОКОЛ

към Споразумението за Многонационалните
мирни сили в Югоизточна Европа
(Ратифициран със закон, приет от 41-ото
Народно събрание на 13 януари 2010 г. – ДВ,
бр. 6 от 2010 г. В сила от 10 септември 2015 г.)
Държавите – страни по Споразумението
за Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа (ММСЮИЕ), подписано в
Скопие на 26 септември 1998 г., изменено и
допълнено с Първия допълнителен протокол
към него, подписан в Атина на 12 януари
1999 г., Вт ори я доп ъ л н и т елен п ро т окол,
подписан в Букурещ на 30 ноември 1999 г.,
Третия допълнителен протокол, подписан
в Атина на 21 юни 2000 г., и Четвъртия допълнителен протокол, подписан в Рим на
11 декември 2002 г.,
Като потвърждават своята ангажираност
к ъм цел и т е и п ри н ц и п и т е, за лег на л и в
Споразумението за ММСЮИЕ (Споразумението),
Като отчитат необходимостта от разглеждане на въпросите, свързани с дислокацията
на Щаба на БрЮИЕ, и вземане на решение
по тях,
Желаейки да усъвършенстват и актуализират Споразумението, за да бъде в съответствие с разширяването на инициативата за
ММСЮИЕ,
К ат о из т ък ват о т ново значен ие т о на
ММСЮИЕ като регионална инициатива за
подобряване и задълбочаване на сътрудничеството меж ду държавите от Съвета на
министрите на отбраната на Страните от
Югоизточна Европа (SEDM) за стабилност
в региона и международна сигурност,
се споразумяха за следното:
Член 1
В Член II на Споразумението се създава
нов параграф 5 със следното съдържание:
„5. Всички оперативни и логистични аспекти, свързани с дейността на БрЮИЕ, следва
да бъдат провеждани/развивани, по принцип
и когато това е възможно, в съответствие
със стандартните споразумения STANAGs
на НАТО.“
Член 2
В Член IV на Споразумението параграф 8
се заличава.
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Номерацията на следващите параграфи
се променя в съответствие с това.
Член 3
В Член IV параграф 12f на Споразумението
се изменя, както следва:
„f. Общ бюджет, включително бюджетите
на: Щаба на БрЮИЕ, Щабното ядро, мисиите
и ученията, без да се ограничава само до тях.“
Член 4
В Член IV на Споразумението в края се
създава нов параграф със следното съдържание:
„18. ПВНК може да връчва медали за
мисии въз основа на предложение от Командира на БрЮИЕ. Видът и наименованието на
тези отличия се одобряват и сертифицират
от ПВНК.“
Член 5
Параграф 1 на Член VII на Споразумението
се изменя, както следва:
„1. Структурата на Щаба на БрЮИЕ, включително Щабното ядро и Щата за операции
(ЩО) на Щаба на БрЮИЕ и Постоянния щат
(ПЩ) на Щабното ядро се включват в Анекс С
(Щаб на силите) към настоящото Споразумение. Щабните длъжности, с изключение
на командната група на бригадата, се разпределят между страните по Споразумението
в съответствие с дела на тяхното съответно
участие в силите. Държавите от ММСЮИЕ
със статут на наблюдатели може да изпращат
персонал за свръзка към Щаба на БрЮИЕ.“
Член 6
В Член VII на Споразумението параграф 2
се изменя, както следва:
„2. Командната група на Бригадата се
състои от Командир на бригадата, двама
Заместник-командири, Началник-щаб и двама
заместници на Началник-щаба. Задълженията
на Командира на бригадата се изпълняват на
базата на двугодишен мандат на ротация от
бригаден генерал от сухопътните войски от
някоя от страните по Споразумението, докато
полковник от страната домакин изпълнява
задълженията на началник-щаб на бригадата.
Останалите ключови командни постове са
ротационни на всеки две-три години между
страните. Точната продължителност на периода на ротация е предмет на предварително
консултиране. Всички смени в ротационното
Щабно ядро на Щаба на БрЮИЕ се извършват
след приключването на определения срок на
служба, включително период на застъпване.
Посочените смени се извършват за предпочитане преди края на месец септември на
съответната година. Посоченият период на
застъпване се отнася също и за всяка национална смяна в Щабното ядро на Щаба на
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БрЮИЕ. Страната домакин се изключва от
ротацията на командира, заместник-командирите и заместниците на началник-щаба.“
Член 7
В Член VIII на Споразумението параграф 3
се изменя, както следва:
„3. Съвместната подготовка, включваща
разузнавателни дейности, командно-щабни/
полеви учения и учения за управление при
кризи, се провеждат съгласно общо съгласувани планове и програми.“
Член 8
В Член VIII на Споразумението се създава
нов параграф 4 със следното съдържание:
„4. Преди развръщане за участие в мироподдържаща операция/зона на операцията
(ЗО) и след одобрение от ПВНК Щабът на
БрЮИЕ може да проведе съвместна подготовка заедно с партньорите от коалицията/
съюза, за да изпълни изискванията за предстоящата мисия.“
Член 9
В Член X на Споразумението параграф 2
се изменя, както следва:
„2. Многонационална система за логистика се разработва между страните. Може
да бъдат сключвани отделни споразумения/
меморандуми за разбирателство за всеки отделен случай, които да посочват принципите
за осигуряване на логистична поддръжка по
време на операции и учения.“
Член 10
В Член X на Споразумението параграф 3c
се изменя, както следва:
„c. Спешно лечение в граждански или
военни болници без възстановяване на разходите за личния състав от Щабното ядро
и техните зависими лица.“
Член 11
В Член X на Споразумението се създава
нов параграф 3 със следното съдържание:
„3. За да изпълнява разпоредбите на Споразумението и на допълнителните протоколи
към него, Командирът на БрЮИЕ може да
бъде упълномощаван за всеки конкретен
слу чай от ПВНК да ск лючва технически
с пора з у мен и я и л и д ру г и с пора з у мен и я ,
свързани с мисията, в съответствие с одобрените стандартни оперативни процедури
на БрЮИЕ.“
Номерацията на следващите параграфи
се променя по съответен начин.
Член 12
В Член XI на Споразумението алинея 2
се изменя, както следва:
„2. Отделни споразумения, сключени за
всеки отделен случай, определят статута на
силите, когато бригадата е развърната за
участие в мироподдържащи операции.“
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БРОЙ 44

Член 13
В Член XII на Споразумението параграф 3
се изменя, както следва:
„3. Об ору д ва не т о, п ри до би т о с о бщ и
финансови средства, е обща собственост
на страните по Споразумението. Взето под
наем или на лизинг оборудване/услуги с
общи финансови средства се поддържа, като
се използва общият бюджет въз основа на
договора.
Статутът на общото имущество, на взетото
на лизинг или под наем оборудване/услуги,
както и национално оборудване, осигурено
от страната домакин за временно използване,
се отбелязва в отделни инвентарни списъци
и тези придобити средства се включват в
пълен списък в годишните доклади.“
Член 14
Съкращението „ЗЕС“ се заменя със съкращението „ЕС“ навсякъде в Споразумението и в допълнителните протоколи към
него. Освен това изразът „ЩД“ се заменя с
израза „евро“ навсякъде в Споразумението
и в допълнителните протоколи към него.
Член 15
В Анекс A на Споразумението параграф 2
се изменя, както следва:
„Всеки батальон се състои от две или три
роти, подразделения за бойно осигуряване
и подразделения за осигуряване и обслужване, когато е необходимо, и трябва да има
следните възможности:“.
Текстът на букви a, b и c остава непроменен.
Член 16
В Анекс A на Споразумението, параграф 2
буква d се изменя, както следва:
„d. Комуникации, по принцип, в съответствие със стандартните споразу мени я
STANAG на НАТО.“
Член 17
В Анекс C на Споразумението параграф 5,
a (7) (a) (VII) се изменя, както следва:
„(VII) Разработване на ръководни насоки
за логистична оперативна съвместимост и
оперативна съвместимост на комуникационните и информационните системи (КИС).“
Член 18
В Анекс C в параграф 5, a (7) (b) на Споразумението се създава нова подточка (VI)
със следното съдържание:
„(VI) Координиране на изискванията относно комуникационни и информационни
системи (КИС) в съответствие с Приложение 6 (Комуникационни и информационни
системи в местата на развръщане). Тези
критерии могат да бъдат променяни по решение на ПВНК.“
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Член 19
В Анекс C, параграф 5, буква a се създава
нова точка (8) със следното съдържание:
„(8). В съответствие с Приложение 6 за
КИС в местата за разполагане на щаба са
необходими допълнителни отделни споразумения между страните.“
Член 20
В Анекс C на Споразумението параграф 6e
се изменя, както следва:
„e. G5 (ПЛ А НИРА НЕ): средносрочни/
дългосрочни планове и планове за действие
при развръщане.“
Член 21
В параграф 6 на Анекс C на Споразумението се създава нова буква i със следното
съдържание:
„i. G-9 (Гражданско-военно сътрудничество – ГВС): планове и политики за ГВС, център
за ГВС, Съвместна военна комисия/СВК,
програми и проекти, функциите за връзка
по ГВС и информация на обществеността в
мирно време, ако отделът за информация
на обществеността (PIO) не е активиран.“
Номераци ята на следващи те бу к ви се
променя по съответен начин.
Член 22
В Член II на Анекс D на Споразумението
параграф 5 се изменя, както следва:
„5. Щабно ядро означава ключовият личен
състав на щаба, предоставян за постоянно от
страните, под ръководството на Командира
на БрЮИЕ за рутинно планиране и други
щабни функции съгласно Приложение 3 на
Анекс C.“
Член 23
В член IV на Анекс D на Споразумението се създава нов параграф 4 със следното
съдържание:
„Страната домакин може да изпълнява
критериите за К ИС на БрЮИЕ съгласно
Приложение 2. Тези критерии могат да бъдат
променяни с решение на ПВНК.“
Член 24
В Анекс E в член 3, параграф 1, c (1) се
създават нови точки (h) и (i) със следното
съдържание:
„(h) Всички разходи за мисията на Щаба
на БрЮИЕ, щабната рота и свързочната рота
се финансират от общ бюджет с изключение
на разходите по Роля 3 за медицинско обслужване, заплати, дневни командировъчни
разходи и пътни разноски за личния състав
в отпуск.
(i). Разходите за храна, настаняване и пътуване за личния състав от Щата за операции
са национална отговорност, с изключение на
периода на прехвърляне на пълномощията
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(ПП) на Командира на БрЮИЕ. Решение
относно периода за ПП се взема за всички
държави от ПВНК за всяка конкретна мисия.“
Член 25
В Анекс E на Споразумението, член 3,
параграф 1, буква d точка (1) се изменя,
както следва:
„(1) Вноската е приносът на всяка страна
в общия бюджет, който се изчислява по броя
на длъжностите в постоянния щат на Щаба
на БрЮИЕ (ПЩ), определени за всяка от
страните за мирно време. Вакантните, ротационните и временните допълнителни длъжности не влияят върху размера на вноската.
По принцип вноските са в сила за цялата
финансова година. Поради това всякакви
промени в разпределението на длъжностите от ПЩ през текущата финансова година
влизат в сила по отношение на вноските на
страните за следващата финансова година.
За целите на мисия формулата за разпределение на разходите се базира на броя на
длъжностите в ЩО, определен в рамките на
списъка за комплектуване с личен състав за
конкретната мисия.“
Член 26
В Анекс E, член 5, в края на параграф 1
се добавя ново изречение със следното съдържание:
„За случаи, различни от мирно време (при
мисии, операции), заплащането на вноските
за финансово участие се извършва съгласно
решенията на ПВНК въз основа на предложения от страна на Щаба на БрЮИЕ.“
Член 27
В Анекс E, член 5 се създава нов параграф 6 със следното съдържание:
„6. Командирът на БрЮИЕ е упълномощен
да сключва договори, необходими за мирно
време, ако тези Изпълнителни финансови
ограничения на правомощията са в съответствие с Приложение 1 към Анекс Е. За
периода на мисия Командирът на БрЮИЕ
се упълномощава от ПВНК да сключва договори, необходими за мисията, при условие
че те са в съответствие с Изпълнителните
финансови ограничения на правомощията до
(30 000) евро за ниво А, (137 000) евро за ниво В и
(211 000) евро за ниво С. За разходи над тези
ограничения Командирът на БрЮИЕ следва
да изисква специално одобрение от ПВНК.“
Член 28
Заглавията на приложенията към Анекс А
на Споразумението се изменят, както следва:
„ П р и л о ж е н и е 1: О б щ а с т р у к т у р а н а
БрЮИЕ
При ложен ие 2: Уч а с т ие с в ойс к и н а
страните
Приложение 3: Организация на БрЮИЕ“.
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Член 29
Прилагат се изменени варианти на приложения 2 и 3 към Анекс А на Споразумението.
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„Приложение 1: Поддръжка от страната
домакин за установяването и функционирането на постоянния Щаб на БрЮИЕ.“
Прилагат се акт уа лизиран вариант на
Приложение 1 и ново Приложение 2 към
Анекс D. Заглавието на новото Приложение 2
е „Критерии за КИС на БрЮИЕ“.

Член 30
Заглавията на приложенията към Анекс С
на Споразумението се изменят, както следва:
„Приложение 1: Структура на Щаба на
БрЮИЕ в мирно време
Приложение 2: Ст ру кт у ра на Щаба на
БрЮИЕ по време на мисии
Приложение 3: Списък на комплектуването с личен състав на Щаба на БрЮИЕ в
мирно време (NS)
Приложение 4: Щаб на БрЮИЕ СЕ“.

Член 33
Прилага се Приложение 1 към Анекс Е
на Споразумението.
Член 34
Прилага се актуализиран вариант на таблицата с дислокацията на Щаба на БрЮИЕ
и основните ротационни длъжности, която
бе приложена към Първия допълнителен
протокол към Споразумението и изменена с
Четвъртия допълнителен протокол към него.

Член 31
Прилагат се актуализирани варианти на
приложения 1, 2, 3 и 4 към Анекс C на Споразумението и нови приложения 5 и 6 към
него. Заглавията на новите приложения 5 и
6 са следните:
„Приложение 5: Предварителен списък на
комплектуването с личен състав на Щаба
на БрЮИЕ по време на мисии (РЕ + СЕ)
Приложение 6: КИС в местата на разполагане на щаба“.

Член 35
Този протокол подлежи на ратификация
или одобрение. Десет дни след като всички
страни уведомят депозитаря на Споразумението относно изпълнението на съответните
техни национални процедури, този протокол
влиза в сила. Депозитарят на Споразумението уведомява страните по него за всяко
депозиране, както и за датата на влизане в
сила на този протокол.
Подписан в София на 21 октомври 2009 г.
в седем оригинални копия на английски език,
по едно за всяка от страните.

Член 32
Заглавието на Приложение 1 към Анекс D
на Споразумението се изменя, както следва:

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ АНЕКС А
(ПРИЛОЖЕНО КЪМ ПЕТИЯ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА МНОГОНАЦИОНАЛНИТЕ МИРНИ СИЛИ В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА)

ОБЩА СТРУКТУРА НА БрЮИЕ

X
БрЮИЕ

ЩАБ НА
БРИГАДАТА

ЩАБНА
РОТА

СВЪРЗОЧНА
РОТА

БОЙНИ ЧАСТИ И
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ПОДДЪРЖАЩИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ЗА ОСИГУРЯВАНЕ
И

ОБСЛУЖВАНЕ

МНОГОНАЦИОНАЛНИ
НА ДЪРЖАВАТА ДОМАКИН
(РАЗПОЛАГАНЕ НА ЩАБА)

ИНЖЕНЕРНА
ОПЕРАТИВНА
ГРУПА

7

6

5

ДЪРЖАВА

ЩАБ НА
БРИГАДАТА
/СВЪРЗОЧНА РОТА

HQ

HQ

HQ

HQ

HQ

В ЗАВИСИМОСТ ОТ КОНТИНГЕНТА

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ЗА БОЙНО
ОСИГУРЯВАНЕ

HQ

(-)

(-)

EOD

CSS

HQ

(-)

ИЛИ

В ЗАВИСИМОСТ ОТ
КОНТИНГЕНТА

EOD

CSS

CSS

БАТАЛЬОН ЗА
ОСИГУРЯВАНЕ
И ОБСЛУЖВАНЕ

СТРОИТЕЛНА РОТА

ИНЖЕНЕРНА
ОПЕРАТИВНА
ГРУПА

ВЕСТНИК

2-1

- ОБСЛУЖВАЩ И РЕМОНТЕН
ВЗВОД
- СВЪРЗОЧЕН ВЗВОД
- МЕДИЦИНСКИ ВЗВОД
- ИНТЕНДАНТСКИ ВЗВОД
- РАЗУЗНАВАТЕЛЕН ВЗВОД
- МИНОХВЪРГАЧЕН ВЗВОД

- РАЗУЗНАВАТЕЛЕН
ВЗВОД
- МИНОХВЪРГАЧЕН
ВЗВОД
- СВЪРЗОЧЕН ВЗВОД
- ВЗВОД РПГ

- РЕМОНТЕН ВЗВОД
- СВЪРЗОЧЕН ВЗВОД
- МЕДИЦИНСКИ ВЗВОД
- ИНЖЕНЕРЕН ВЗВОД

БОЙНИ ЧАСТИ И
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ДЪРЖАВЕН

4

3

2

1

№

УЧАСТИЕ С ВОЙСКИ НА СТРАНИТЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 КЪМ АНЕКС А
(ПРИЛОЖЕНО КЪМ ПЕТИЯ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА МНОГОНАЦИОНАЛНИТЕ МИРНИ СИЛИ В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА)
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Забележка: Подразделения номера 8, 9,10,11,12 се разпределят за мисия на конференция за генериране на силите

АКО ЩАБЪТ НА БРИГАДАТА БЪДЕ РАЗПОЛОЖЕН В СЪОТВЕТНАТА СТРАНА, 1 ПЕХОТНА РОТА
НЕЗАВИСИМО ОТ РАЗПОЛОЖЕНИЕТО НА БРИГАДАТА
13 МЕХАНИЗИРАНИ ПЕХОТНИ РОТИ;
ЗА ПОДРОБНОСТИ ВИЖ ПРИЛОЖЕНИЕ 3

CI
TEAMS
MN

12

ДЪРЖАВЕН

HUMINT
TEAMS
MN

MN
ISTAR

10

16

11

MN
CIMIC

MN
MP

9

8

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 КЪМ АНЕКС А
(ПРИЛОЖЕНО КЪМ ПЕТИЯ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА МНОГОНАЦИОНАЛНИТЕ МИРНИ СИЛИ В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА)

С Т Р.
БРОЙ 44

МН

ЩАБ
НА
БрЮИЕ

7

ОПЕРАТИВНА ГРУПА

ИТГ-ИНЖЕНЕРНА

НАЦИОНАЛЕН

СД-СТРАНА ДОМАКИН

3

HUMINT



CI

ГРУПА ЗАТАКТИЧЕСКИ
ВЪЗДУШЕН КОНТРОЛ 

3

СД

СВР. РОТА

2
6

5

1

4

7

ЩАБ НА
РОТА

МН

МН
МН

ISTAR

CIMIC

3

2

6

7

ТРАНСПОРТ



ТРАНСПОРТЕН



6



7





Забележка: Единиците без национален
номер СЕ разпределят за мисия по време на
конференцията за генериране на силите за
действие.

7

4(-)

7

МН

2

1

2



2

3

7

СД

МН

БОЙНО
ОСИГУРЯВА
НЕ

3

7

6

EOD

РУБ

ГРУПА

7

NSE
NSE
NSE
NSE
NSE
NSE
4
5

НЕО

СДВ



ЩАБНА
РОТА

ЩАБ НА
БАТАЛЬОН



МЕДИЦИНСКИ

МН

Военна
полиция

ИОГ

1

2

МН

3



5

СТРОИТЕЛНА РОТА
7

МН

4

6

ДЪРЖАВЕН

MН-МНОГОНАЦИОНАЛЕН

СД

ЩАБНА
РОТА

БРИГАДА
ЮГОИЗТОЧНА
ЕВРОПА

X

Организация на БрЮИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 КЪМ АНЕКС A
(ПРИЛОЖЕНО КЪМ ПЕТИЯ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА МНОГОНАЦИОНАЛНИТЕ МИРНИ СИЛИ В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА)

БРОЙ 44
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 7

ПЛАНИРАНЕ

CG-5

CG-7

CG-1

ГРАЖДАНСКОЛИЧЕН СЪСТАВ
ВОЕННО
СЪТРУДНИЧЕСТВО

CG-9

ЛОГИСТИКА

CG-4

СВРЪЗКИ

CG-6

ЗАМЕСТНИК НАЧАЛНИК
ЩАБ (ПО ОСИГУРЯВАНЕТО)

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

CG-8

Длъжността G6 – Технически специалист осигурена от Na.6 се премахва. Освен това, ако бъде одобрена длъжността G4- Офицер по
закупуване и договаряне, осигурена от държавата домакин, общият брой ще бъде 42.

CG-3

ЗАМЕСТНИК НАЧАЛНИК
ЩАБ (ПО ОПЕРАЦИИТЕ)

СЛУЖИТЕЛ
ШОФЬОР

ВЕСТНИК

1

CG-2

ДЪРЖАВА ДОМАКИН

ОФИС НА
НАЧАЛНИКА
НА ЩАБА

СЛУЖИТЕЛ
ШОФЬОР

АДЮТАНТ/ADC

БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ - 1
ОФИЦЕРИ - 25
СЕРЖАНТИ - 15

ОБЩО: 41

ДЪРЖАВЕН

СЛУЖИТЕЛ
ШОФЬОР

SECCOS –
секретар на Н-к щаба

ЮРИДИЧЕСКИ
СЪВЕТНИК

ПОЛИТИЧЕСКИ
СЪВЕТНИК

КОМАНДИР НА
БРИГАДАТА

СТРУКТУРА НА ЩАБА БрИЕ (SEEBRIG) В МИРНО ВРЕМЕ

18

РОТАЦИОННИ ПОСТОВЕ

1

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ АНЕКС С
(ПРИЛОЖЕН КЪМ ПЕТИЯ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА МНОГОНАЦИОНАЛНИТЕ МИРНИ СИЛИ ЗА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА)

С Т Р.
БРОЙ 44

ПЛАНИРАНЕ

CG-5
ИНЖЕНЕРНИ

CG-7
ГРАЖДАНСКОВОЕННО
СЪТРУДНИЧЕСТВО

CG-9

ЛИЧЕН
СЪСТАВ

CG-1

ЛОГИСТИКА

CG-4

СВРЪЗКИ

CG-6

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

CG-8

JVB –Отдел „Посещения”

ЗАМЕСТНИК НАЧАЛНИК ЩАБ
(ПО ОСИГУРЯВАНЕТО)

Ако бъде одобрена длъжността G4 - Офицер по закупуване и договаряне, осигурена от държавата домакин, общият брой ще бъде 105.

Персонал, който не е включен в структурата на щаба

ОПЕРАЦИИ

CG-3

НАЧАЛНИК
ЩАБ

ПРИСТИГАЩИ ЕКИПИ ОФИЦЕРИ
ЗА СВРЪЗКА

ПРОТОКОЛ

ВЕСТНИК

11

РАЗУЗНАВАНЕ И
КОНТРАРАЗУЗНАВАНЕ

CG-2

ЗАМЕСТНИК НАЧАЛНИК
ЩАБ (ПО ОПЕРАЦИИТЕ)

SECCOS – секретар на Н-к
щаба

ЕКИП ЗА
НАБЛЮДЕНИЕ

ЗАМЕСТНИККОМАНДИР

КОМАНДИР НА
БРИГАДАТА

БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ -1
ОФИЦЕРИ - 65
СЕРЖАНТИ - 38
8 позиции са персонал за наблюдение
7 позиции са OE
АДЮТАНТ/ADC

ДЪРЖАВЕН

ДЪРЖАВА ДОМАКИН

РОТАЦИОННИ ПОСТОВЕ

ЕКИП ОФИЦЕРИ ЗА
СВРЪЗКА

ЮРИДИЧЕСКИ
СЪВЕТНИК

ПОЛИТИЧЕСКИ
СЪВЕТНИК

PIO – служба/офицер за публична
информация /за връзка с пресата

Началник на
военна
полиция

СТРУКТУРА НА ЩАБА НА БрЮЕ (SEEBRIG) ПО ВРЕМЕ НА МИСИИ 1
ОБЩО: 104 – 104 от нациите на ММСЮИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 КЪМ АНЕКС С
(ПРИЛОЖЕН КЪМ ПЕТИЯ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА МНОГОНАЦИОНАЛНИТЕ МИРНИ СИЛИ ЗА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА)

БРОЙ 44
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7

6

5

ВЕСТНИК

C-3-1

ДЪРЖАВЕН

4

СПИСЪК НА КОМПЛЕКТУВАНЕТО С ЛИЧЕН СЪСТАВ НА ЩАБА НА БрЮЕ (SEEBRIG) В МИРНО ВРЕМЕ (NS)
CE NO
PE NO
ОПИСАНИЕ
ДЛЪЖНОСТ
РАНГ
СТАТУТ ДЪРЖАВА ЗАБЕЛЕЖКИ
ОФИС НА КОМАНДИРА
НА
CECGA001
PECGA001
КОМАНДИР
КОМАНДИР
OF
6
NS
R
РОТАЦИОНЕН
ПРИНЦИП
ОТ СЪЩАТА
ВОЕНЕН СЪТРУДНИК/
ДЪРЖАВА
CECGA002
PECGA002
ВОЕНЕН СЪТРУДНИК OF 3/4
NS
R
АДЮТАНТ
КАКТО
CECGA001
ОТ СЪЩАТА
ДЪРЖАВА
CECGA004
PECGA003
СЛУЖИТЕЛ/ШОФЬОР
СЛУЖИТЕЛ
OR
6
NS
R
КАКТО
CECGA001
НА
РОТАЦИОНЕН
ОФИС НА КОМАНДИРА
ПОЛИТИЧЕСКИ
CECGA005
PECGA004
OF 4/A-4
NS
R
ПРИНЦИП от
НА БРИГАДАТА
СЪВЕТНИК
държави 1 и 5
ОФИС НА КОМАНДИРА
ЮРИДИЧЕСКИ
CECGA008
PECGA006
OF 3/4.
NS
HN
НА БРИГАДАТА
СЪВЕТНИК
ОФИС НА КОМАНДИРА
CECGA009
PECGA007
СЛУЖИТЕЛ/ШОФЬОР OR 4/6.
NS
2
НА БРИГАДАТА
ОФИС НА НАЧАЛНИК ЩАБА
СТРАНА
ОФИС НА НАЧАЛНИК
CECOS001
PECOS001
Н-К ЩАБ
OF
5
NS
HN
ЩАБА
ДОМАКИН

20

3

2

1

NR

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 КЪМ АНЕКС C
(ПРИЛОЖЕН КЪМ ПЕТИЯ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА МНОГОНАЦИОНАЛНИТЕ МИРНИ СИЛИ ЗА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА)

С Т Р.
БРОЙ 44

CECOS003

CECOS004

CEDCOS001

CEDCOS002

9

10

11

12

PEDCOS002

PEDCOS001

PECOS004

PECOS003

PECOS002

СЕКРЕТАР НА Н-К
ЩАБА

ОФИС НА НАЧАЛНИК
ЩАБА
OF

4

OR 5/6.

NS

NS

OR

OF

4

5

NS

NS

ЗАМЕСТНИК Н-К ЩАБ

C-3-2

OF

5

NS

ОФИС НА ЗАМЕСТНИК НАЧАЛНИК ЩАБА ПО ОСИГУРЯВАНЕТО

СЛУЖИТЕЛ/ШОФЬОР

ЗАМЕСТНИК Н-К ЩАБ

ОФИС НА НАЧАЛНИК
СЛУЖИТЕЛ/ШОФЬОР OR 4/6.
NS
ЩАБА
ОФИС НА ЗАМЕСТНИК НАЧАЛНИК ЩАБА ПО ОПЕРАЦИИТЕ

СЛУЖИТЕЛ/ШОФЬОР

R

R

R

6

7

HN

НА
РОТАЦИОНЕН
ПРИНЦИП

НА
РОТАЦИОНЕН
ПРИНЦИП
ОТ СЪЩАТА
ДЪРЖАВА
КАКТО
CEDCOS001

ОТ СЪЩАТА
ДЪРЖАВА
КАКТО
CECOS001
Когато Na7 е
страна
домакин,
длъжността
се заема от
Na3

ДЪРЖАВЕН

13 CEDCOSS001 PEDCOSS001

CECOS002

8

ОФИС НА НАЧАЛНИК
ЩАБА

СПИСЪК НА КОМПЛЕКТУВАНЕТО С ЛИЧЕН СЪСТАВ НА ЩАБА НА БрЮЕ (SEEBRIG) В МИРНО ВРЕМЕ (NS)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 КЪМ АНЕКС C
(ПРИЛОЖЕН КЪМ ПЕТИЯ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА МНОГОНАЦИОНАЛНИТЕ МИРНИ СИЛИ ЗА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА)

БРОЙ 44
ВЕСТНИК
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CECG101

CECG102

CECG107

CECG201

16

17

18

ОФИС НА НАЧАЛНИКА
НА CG-2
(РАЗУЗНАВАНЕ И
КОНТРАРАЗУЗНАВАНЕ)

OF

4

NS

NS

NS

NS

NS

3

6

7

2

R

Когато Na7 е
страна
домакин,
длъжността
се заема от
Na7

ВЕСТНИК

C-3-3

НАЧАЛНИК НА CG-2

ОФИС НА G-2

3

4

4

OR 4/6.

OF

ОФИЦЕР ПО
ПЛАНИРАНЕТО
СЛУЖИТЕЛ/ШОФЬОР

OF

НАЧАЛНИК НА CG-1

ОФИС НА G-1

OR

ДЪРЖАВЕН

PECG201

PECG103

PECG102

PECG101

ОФИС НА НАЧАЛНИКА
НА CG-1
(ЛИЧЕН СЪСТАВ)
ОФИС НА НАЧАЛНИКА
НА CG-1
(ЛИЧЕН СЪСТАВ)
ОФИС НА НАЧАЛНИКА
НА CG-1
(ЛИЧЕН СЪСТАВ)

СЛУЖИТЕЛ/ШОФЬОР

ОТ СЪЩАТА
ДЪРЖАВА
КАКТО
CEDCOSS001

22

15

14 CEDCOSS002 PEDCOSS002

СПИСЪК НА КОМПЛЕКТУВАНЕТО С ЛИЧЕН СЪСТАВ НА ЩАБА НА БрЮЕ (SEEBRIG) В МИРНО ВРЕМЕ (NS)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 КЪМ АНЕКС C
(ПРИЛОЖЕН КЪМ ПЕТИЯ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА МНОГОНАЦИОНАЛНИТЕ МИРНИ СИЛИ ЗА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА)

С Т Р.
БРОЙ 44

CECG219

CECG301
CECG303

CECG306

CECG307

CECG401

CECG408

CECG409

19

20
21

22

23

24

25

26

PECG404

PECG403

ОФИС НА НАЧАЛНИКА
НА CG-4
(ЛОГИСТИКА)
ОФИС НА НАЧАЛНИКА
НА CG-4
(ЛОГИСТИКА)
ОФИС НА НАЧАЛНИКА
НА CG-4
(ЛОГИСТИКА)

ЩАБЕН ОФИЦЕР

ЩАБЕН ОФИЦЕР

ЩАБЕН ОФИЦЕР
СЛУЖИТЕЛ

OF

ОФИЦЕР ПО
ПРИДВИЖВАНЕТО

2/3

3

4

3

3

NS

NS

NS

NS

NS

NS
NS

NS

3

7

4

4

3

7
2

3

ВЕСТНИК

C-3-4

OR

OF

OF

OF

OF
4
OR 4/5/6.

OR 4/6.

СЛУЖИТЕЛ/ШОФЬОР

НАЧАЛНИК НА CG-4

ОФИС НА G-3
НАЧАЛНИК НА CG-3
СЛУЖИТЕЛ/ШОФЬОР
G-3 ОФИЦЕР ПО
ПОДГОТОВКАТА
G-3 ОФИЦЕР ПО
ОПЕРАЦИИТЕ
ОФИС НА G-4

СЛУЖИТЕЛ/ШОФЬОР,
СЕРЖАНТ ПО
СИГУРНОСТТА

Когато Na7 е
страна
домакин,
длъжността
се заема от
Na7
ДЪРЖАВЕН

PECG401

PECG305

PECG304

PECG301
PECG302

PECG203

ОФИС НА НАЧАЛНИКА
НА CG-2
(РАЗУЗНАВАНЕ И
КОНТРАРАЗУЗНАВАНЕ)

СПИСЪК НА КОМПЛЕКТУВАНЕТО С ЛИЧЕН СЪСТАВ НА ЩАБА НА БрЮЕ (SEEBRIG) В МИРНО ВРЕМЕ (NS)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 КЪМ АНЕКС C
(ПРИЛОЖЕН КЪМ ПЕТИЯ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА МНОГОНАЦИОНАЛНИТЕ МИРНИ СИЛИ ЗА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА)

БРОЙ 44
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CECG503

CECG505

CECG601

CECG609

29

30

31

32

PECG603

PECG601

ОФИС НА НАЧАЛНИКА
НА CG-6 (СВРЪЗКИ)

ОФИС НА НАЧАЛНИКА
НА CG-6 (СВРЪЗКИ)

СЛУЖИТЕЛ ШОФЬОР

ЩАБЕН ОФИЦЕР

OF

ОФИЦЕР ПО
УПРАВЛЕНИЕ НА
ЧЕСТОТИТЕ

2/3

4

4

2/3

NS

NS

NS

NS

2

6

R

R

ВЕСТНИК

C-3-5

OF

OR

OF

НАЧАЛНИК НА CG-6

ОФИС НА G-6

СЛУЖИТЕЛ/ШОФЬОР

G5 PLAN

ДЪРЖАВЕН

PECG503

PECG502

НА
РОТАЦИОНЕН
ПРИНЦИП (на
две години)
ДЪРЖАВИ 1 и
5, Na5 започва
НА
РОТАЦИОНЕН
ПРИНЦИП (на
две години)
ДЪРЖАВИ 1 и
5, Na5 започва

24

28

27

СПИСЪК НА КОМПЛЕКТУВАНЕТО С ЛИЧЕН СЪСТАВ НА ЩАБА НА БрЮЕ (SEEBRIG) В МИРНО ВРЕМЕ (NS)
ПРЕДСТОИ ДА
БЪДЕ
ОФИС НА НАЧАЛНИКА
ОФИЦЕР ПО
OF 2/3
NS
HN
ОБСЪДЕНО/
НА CG-4
ЗАКУПУВАНЕ И
решение на
(ЛОГИСТИКА)
ДОГОВАРЯНЕ
PMSC
ОФИС НА G-5
НАЧАЛНИК НА
CECG501
PECG501
ЩАБЕН ОФИЦЕР
СЛУЖБА
OF
4
NS
2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 КЪМ АНЕКС C
(ПРИЛОЖЕН КЪМ ПЕТИЯ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА МНОГОНАЦИОНАЛНИТЕ МИРНИ СИЛИ ЗА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА)

С Т Р.
БРОЙ 44

CECG701

CECG703

CECG704

CECG705

CECG801

CECG806

34

35

36

37

38

39

33

PECG803

PECG801

ОФИС НА НАЧАЛНИКА
НА CG-8 (БЮДЖЕТ И
ФИНАНСИ)
ОФИС НА НАЧАЛНИКА
НА CG-8 (БЮДЖЕТ И
ФИНАНСИ)

ОФИС НА НАЧАЛНИКА
НА CG-7
(ИНЖЕНЕРНИ ЧАСТИ)

ОФИС НА НАЧАЛНИКА
НА CG-7
(ИНЖЕНЕРНИ ЧАСТИ)

ОФИС НА НАЧАЛНИКА
НА CG-7
(ИНЖЕНЕРНИ ЧАСТИ)

2/3

3

4

4
OR 4/6.

OF

OR 4/6.

OF

OF

OF

NS

NS

NS

NS

NS

NS

3

3

R

6

3

R

НА
РОТАЦИОНЕН
ПРИНЦИП
ДЪРЖАВИ 1 и
5

ВЕСТНИК

C-3-6

СЛУЖИТЕЛ/ШОФЬОР

НАЧАЛНИК НА CG-8

ОФИС НА G-8

СЛУЖИТЕЛ/ШОФЬОР

ОФИЦЕР ПО
ИНЖЕНЕРНИ
ОПЕРАЦИИ

ОФИЦЕР ПО
ИНЖЕНЕРНО
ПЛАНИРАНЕ

НАЧАЛНИК НА CG-7

НА
РОТАЦИОНЕН
ПРИНЦИП
ДЪРЖАВИ 1 и
5

ДЪРЖАВЕН

PECG704

PECG703

PECG702

PECG701

ОФИС НА НАЧАЛНИКА
НА CG-7
(ИНЖЕНЕРНИ ЧАСТИ)

СПИСЪК НА КОМПЛЕКТУВАНЕТО С ЛИЧЕН СЪСТАВ НА ЩАБА НА БрЮЕ (SEEBRIG) В МИРНО ВРЕМЕ (NS)
ОФИС НА НАЧАЛНИКА
CECG611
PECG604
3
NS
3
СЛУЖИТЕЛ/ШОФЬОР OR
НА CG-6 (СВРЪЗКИ)
ОФИС НА G-7

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 КЪМ АНЕКС C
(ПРИЛОЖЕН КЪМ ПЕТИЯ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА МНОГОНАЦИОНАЛНИТЕ МИРНИ СИЛИ ЗА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА)

БРОЙ 44
С Т Р. 2 5

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

C-3-7

26

42

41

40

СПИСЪК НА КОМПЛЕКТУВАНЕТО С ЛИЧЕН СЪСТАВ НА ЩАБА НА БрЮЕ (SEEBRIG) В МИРНО ВРЕМЕ (NS)
ОФИС НА G-9
ОФИС НА НАЧАЛНИКА
НА CG-9 (ГРАЖДАНСКОCECG901
PECG901
НАЧАЛНИК НА CG-9
OF
4
NS
6
ВОЕННО
СЪТРУДНИЧЕСТВО)
ОФИС НА НАЧАЛНИКА
НА CG-9 (ГРАЖДАНСКООФИЦЕР ПО
CECG902
PECG902
OF
3
NS
HN
ВОЕННО
ПЛАНИРАНЕ
СЪТРУДНИЧЕСТВО)
ОФИС НА НАЧАЛНИКА
НА CG-9 (ГРАЖДАНСКОCECG914
PECG903
СЛУЖИТЕЛ/ШОФЬОР OR 4/5/6
NS
7
ВОЕННО
СЪТРУДНИЧЕСТВО)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 КЪМ АНЕКС C
(ПРИЛОЖЕН КЪМ ПЕТИЯ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА МНОГОНАЦИОНАЛНИТЕ МИРНИ СИЛИ ЗА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА)

С Т Р.
БРОЙ 44

ОФИС НА КОМАНДИРА

ОПИСАНИЕ

ДЛЪЖНОСТ

2

5

4

2

5

3

CE

CE

CE

CE

CE

CE

СТАТУТ

R

R

R

R

R

R

ДЪРЖАВА

НА РОТАЦИОНЕН
ПРИНЦИП
ОТ СЪЩАТА
ДЪРЖАВА КАКТО
CECGC001

НА РОТАЦИОНЕН
ПРИНЦИП
ОТ СЪЩАТА
ДЪРЖАВА КАКТО
CECGB001
ОТ СЪЩАТА
ДЪРЖАВА КАКТО
CECGB001

ОТ СЪЩАТА ДЪРЖАВА
КАКТО CECGA001

ЗАБЕЛЕЖКИ

ВЕСТНИК

C-4-1

5

OF

OF

ЗАМЕСТНИК КОМАНДНА
ГРУПА ПО
ОСИГУРЯВАНЕТО
ЗАМЕСТНИК КОМАНДИР
CECGC001
ЗАМ. КОМАНДИР
НА БРИГАДА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
CECGC002 ОФИЦЕР (НАЧАЛНИК
ЩАБ)

6

OR

CECGB003 СЛУЖИТЕЛ/ШОФЬОР

OF

OF

OF

РАНГ

4

CECGA003

ОФИС НА КОМАНДИРА
ОФИЦЕР ПО ПРОТОКОЛА
НА БРИГАДАТА
ЗАМЕСТНИК КОМАНДНА
ГРУПА ПО ОПЕРАЦИИТЕ
ЗАМЕСТНИК КОМАНДИР
CECGB001
ЗАМ. КОМАНДИР
НА БРИГАДА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
CECGB002 ОФИЦЕР (НАЧАЛНИК
ЩАБ)

CE NO

ДЪРЖАВЕН

3

2

1

NR

ЩАБ НА МНОГОНАЦИОНАЛНАТА БРИГАДА „ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА” (SEEBRIG) CE

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 КЪМ АНЕКС C
(ПРИЛОЖЕН КЪМ ПЕТИЯ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА МНОГОНАЦИОНАЛНИТЕ МИРНИ СИЛИ ЗА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА)
БРОЙ 44
С Т Р. 2 7

13

12

11

10

ОФИС НА КОМАНДИРА
НА БРИГАДАТА

CECGA012

ОФИС НА КОМАНДИРА
НА БРИГАДАТА
ОФИС НА КОМАНДИРА
CECGA013
НА БРИГАДАТА
ОФИС НА КОМАНДИРА
CECGA016
НА БРИГАДАТА

CECGA011

OR

СЛУЖИТЕЛ/ШОФЬОР/ФО
ТОТЕХНИК /ОПЕРАТОР

4

4

3

4

2/3

6

CE

CE

CE

CE

CE

CE

5

2

3

7

4

6

R

ОТ СЪЩАТА
ДЪРЖАВА КАКТО
CECGC001

ВЕСТНИК

C-4-2

OR

OF

OF

СЛУЖИТЕЛ/ШОФЬОР

НАЧАЛНИК
ИНФОРМАЦИЯ НА
ОБЩЕСТВЕНОСТТА
ОФИЦЕР ЗА ВРЪЗКИ С
МЕДИИТЕ

OF

НАЧАЛНИК НА ВОЕННА
ПОЛИЦИЯ

8

CE

ДЪРЖАВЕН

МЕДИИ

OR

СЛУЖИТЕЛ/ШОФЬОР

ПОЛИТИЧЕСКИ
СЪВЕТНИК (СЪВЕТНИК
ЗА ДАДЕНАТА
ДЪРЖАВА)
ОФИС НА КОМАНДИРА
CECGA006
НА БРИГАДАТА
НАЧАЛНИК НА ВОЕННА
ПОЛИЦИЯ
ОФИС НА КОМАНДИРА
CECGA010
НА БРИГАДАТА

4

28

9

OR

CECGC003 СЛУЖИТЕЛ/ШОФЬОР

7

ЩАБ НА МНОГОНАЦИОНАЛНАТА БРИГАДА „ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА” (SEEBRIG) CE

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 КЪМ АНЕКС C
(ПРИЛОЖЕН КЪМ ПЕТИЯ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА МНОГОНАЦИОНАЛНИТЕ МИРНИ СИЛИ ЗА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА)
С Т Р.
БРОЙ 44

CEJVB002

CECG103

CECG104

CECG105

CECG106

CECG202

14

15

16

17

18

19

ОФИС НА НАЧАЛНИКА
НА CG-2
(РАЗУЗНАВАНЕ И
КОНТРАРАЗУЗНАВАНЕ)

G2 ПЛАНИРАНЕ
ОФИЦЕР ПО
ПЛАНИРАНЕ

C-4-3

OF

OR

OF

ОФИЦЕР ПО СОЦИАЛНОБИТОВИТЕ ВЪПРОСИ
СЛУЖИТЕЛ/ШОФЬОР

OR

OF

ШОФЬОР

ОФИЦЕР ПО ЛС

OF

3

3

2

3

2/3

1/2

CE

CE

CE

CE

CE

CE

7

3

1

1

1

5
ДЪРЖАВЕН

G2

ОФИС НА НАЧАЛНИКА
НА CG-1
(ЛИЧЕН СЪСТАВ)
ОФИС НА НАЧАЛНИКА
НА CG-1
(ЛИЧЕН СЪСТАВ)
ОФИС НА НАЧАЛНИКА
НА CG-1
(ЛИЧЕН СЪСТАВ)
ОФИС НА НАЧАЛНИКА
НА CG-1
(ЛИЧЕН СЪСТАВ)

G1 ЛИЧЕН СЪСТАВ

ОТДЕЛ
„ПОСЕЩЕНИЯ”/JVB
ОФИЦЕР ПО
ПОСЕЩЕНИЯТА

ЩАБ НА МНОГОНАЦИОНАЛНАТА БРИГАДА „ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА” (SEEBRIG) CE

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 КЪМ АНЕКС C
(ПРИЛОЖЕН КЪМ ПЕТИЯ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА МНОГОНАЦИОНАЛНИТЕ МИРНИ СИЛИ ЗА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА)
БРОЙ 44
ВЕСТНИК
С Т Р. 2 9

CECG206

CECG207

CECG209

CECG211

CECG213

20

21

22

23

24

OF

2/3

3

CE

CE

CE

CE

CE

3

1

4

6

4

ВЕСТНИК

C-4-4

АНАЛИЗАТОР НА
РАЗУЗНАВАТЕЛНИ
ДАННИ

OR

2./3

3

6

ДЪРЖАВЕН

OF

OF

OR

30

АНАЛИЗ НА
РАЗУЗНАВАТЕЛНАТА
ИНФОРМАЦИЯ
ОФИС НА НАЧАЛНИКА
НА CG-2
(РАЗУЗНАВАНЕ И
КОНТРАРАЗУЗНАВАНЕ)

ОФИС НА НАЧАЛНИКА
НА CG-2
СЕРЖАНТ ПО
(РАЗУЗНАВАНЕ И
РАЗУЗНАВАНЕТО
КОНТРАРАЗУЗНАВАНЕ)
G2 СЪБИРАНЕ И КООРДИНИРАНЕ НА
ИНФОРМАЦИЯ
ОФИС НА НАЧАЛНИКА
АНАЛИЗАТОР НА
НА CG-2
РАЗУЗНАВАТЕЛНИ
(РАЗУЗНАВАНЕ И
ДАННИ
КОНТРАРАЗУЗНАВАНЕ)
ОФИС НА НАЧАЛНИКА
НА CG-2
СПЕЦИАЛИСТ ПО
(РАЗУЗНАВАНЕ И
РАЗУЗНАВАНЕ
КОНТРАРАЗУЗНАВАНЕ)
ОФИС НА НАЧАЛНИКА
НА CG-2
(РАЗУЗНАВАНЕ И
СЛУЖИТЕЛ/ШОФЬОР
КОНТРАРАЗУЗНАВАНЕ)

ЩАБ НА МНОГОНАЦИОНАЛНАТА БРИГАДА „ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА” (SEEBRIG) CE

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 КЪМ АНЕКС C
(ПРИЛОЖЕН КЪМ ПЕТИЯ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА МНОГОНАЦИОНАЛНИТЕ МИРНИ СИЛИ ЗА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА)
С Т Р.
БРОЙ 44

CECG214

CECG217

CECG222

CECG302

CECG308

25

26

27

28

29

ЩАБЕН ОФИЦЕР

G3 ТЕКУЩИ ОПЕРАЦИИ

G-3 СЕРЖАНТ

OF

3

5/6.

2./3

2/3

2/3

CE

CE

CE

CE

CE

6

3

1

2

5

ВЕСТНИК

C-4-5

G-3 ОФИЦЕР ПО
ОПЕРАЦИИТЕ

OR

OF

ОФИЦЕР ПО
ГЕОГРАФСКИ ДАННИ

СЕРЖАНТ ПО
АДМИНИСТРАЦИЯ

OF

OF

ОФИЦЕР ПО
КОНТРАРАЗУЗНАВАНЕ

ОФИЦЕР ПО АНАЛИЗ НА
РАЗУЗНАВАТЕЛНАТА
ИНФОРМАЦИЯ

ДЪРЖАВЕН

G3

ОФИС НА НАЧАЛНИКА
НА CG-2
(РАЗУЗНАВАНЕ И
КОНТРАРАЗУЗНАВАНЕ)
G2 ГЕОГРАФСКА
СЕКЦИЯ
ОФИС НА НАЧАЛНИКА
НА CG-2
(РАЗУЗНАВАНЕ И
КОНТРАРАЗУЗНАВАНЕ)

G2 X

ОФИЦЕР АНАЛИЗИ

ЩАБ НА МНОГОНАЦИОНАЛНАТА БРИГАДА „ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА” (SEEBRIG) CE

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 КЪМ АНЕКС C
(ПРИЛОЖЕН КЪМ ПЕТИЯ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА МНОГОНАЦИОНАЛНИТЕ МИРНИ СИЛИ ЗА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА)
БРОЙ 44
С Т Р. 3 1

G-3 СЕРЖАНТ

G-3 СЕРЖАНТ

НАБЛЮДАТЕЛ

СЛУЖИТЕЛ

CECG313

CECG314

CECG320

CECG326

32

33

34

35

G4

C-4-6

СЛУЖИТЕЛ/ШОФЬОР

OR

OR

OR

4/6.

4

5/6.

7/8

3

2

CE

CE

CE

CE

CE

CE

7

5

6

7

7

2
ДЪРЖАВЕН

OR

OF

OF

32

ЩАБЕН ОФИЦЕР

CECG311

31

ЩАБЕН ОФИЦЕР

CECG309

30

G-3 /ОФИЦЕР ПО ISTAR
(разузнаване,
наблюдение, разкриване
на цели и
рекогнисцировка) И
ЗАЩИТА НА СИЛИТЕ
СПЕЦИАЛИСТ ПО
ПОДГОТОВКА НА
ПРОЕКТИ НА БОЙНИ
РАЗПОРЕЖДАНИЯ
СЕРЖАНТ ПО
ОПЕРАЦИИТЕ
/СПЕЦИАЛИСТ ПО
ИЗГОТВЯНЕ НА
ДОКЛАДИ
СЕРЖАНТ ПО
ОПЕРАЦИИТЕ
/СПЕЦИАЛИСТ ПО
ИЗГОТВЯНЕ НА
ДОКЛАДИ
НАБЛЮДАТЕЛ РАДИООПЕРАТОР

ЩАБ НА МНОГОНАЦИОНАЛНАТА БРИГАДА „ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА” (SEEBRIG) CE

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 КЪМ АНЕКС C
(ПРИЛОЖЕН КЪМ ПЕТИЯ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА МНОГОНАЦИОНАЛНИТЕ МИРНИ СИЛИ ЗА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА)
С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 44

CECG402

CECG404

CECG405

CECG406

CECG407

CECG411

36

37

38

39

40

41

OF

ОФИЦЕР ПО
ДОСТАВКИТЕ

C-4-7

СЛУЖИТЕЛ/ШОФЬОР

OR

OF

OR

ОФИЦЕР ПО
ПОДДРЪЖКАТА

INFRA ОФИЦЕР

OF

OF

ОФИЦЕР ПО
ЛОГИСТИЧНИТЕ
ОПЕРАЦИИ

ОФИЦЕР ПО
ПЛАНИРАНЕ

4/6.

3

2/3

2/3

2/3

3

CE

CE

CE

CE

CE

CE

1

2

1

2

7

6
ДЪРЖАВЕН

G4 МЕДИЦИНСКА ЧАСТ

ОФИС НА НАЧАЛНИКА
НА CG-4
(ЛОГИСТИКА)
ОФИС НА НАЧАЛНИКА
НА CG-4
(ЛОГИСТИКА)
ОФИС НА НАЧАЛНИКА
НА CG-4
(ЛОГИСТИКА)
ОФИС НА НАЧАЛНИКА
НА CG-4
(ЛОГИСТИКА)
G4 ДВИЖЕНИЕ
/ТРАНСПОРТ
ОФИС НА НАЧАЛНИКА
НА CG-4
(ЛОГИСТИКА)

G4 LOG SUPPORT

ОФИС НА НАЧАЛНИКА
НА CG-4
(ЛОГИСТИКА)

G4 ОПЕРАЦИИ

ЩАБ НА МНОГОНАЦИОНАЛНАТА БРИГАДА „ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА” (SEEBRIG) CE

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 КЪМ АНЕКС C
(ПРИЛОЖЕН КЪМ ПЕТИЯ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА МНОГОНАЦИОНАЛНИТЕ МИРНИ СИЛИ ЗА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА)

БРОЙ 44
ВЕСТНИК
С Т Р. 3 3

CECG602

CECG604

CECG605

CECG607

CECG612

CECG613

CECG702

44

45

46

47

48

49

ОФИС НА НАЧАЛНИКА
НА CG-7
(ИНЖЕНЕРНИ ЧАСТИ)

G7 ИНЖЕНЕРНИ ЧАСТИ

ОФИС НА НАЧАЛНИКА
НА CG-6 (СВРЪЗКИ)

OF

3

4/6.

7

2

3

6

3

2/3

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

7

2

3

7

3

6

7

5

ВЕСТНИК

C-4-8

ОФИЦЕР ПО
ИНЖЕНЕРНАТА ЧАСТ

OR

OR

СПЕЦИАЛИСТ ПО
АВТОМАТИЧНА
ОБРАБОТКА НА ДАННИ
СЛУЖИТЕЛ/ШОФЬОР

OF

OF

OR

OF

OF

РЪКОВОДИТЕЛ ВЕРИГИ

ОФИЦЕР ПО
ПЛАНИРАНЕ
ТЕХНИЧЕСКИ
СПЕЦИАЛИСТ
ОФИЦЕР ПО
ОПЕРАТИВНИ СВРЪЗКИ

ОФИЦЕР ПО
МЕДИЦИНСКАТА ЧАСТ

ДЪРЖАВЕН

ОФИС НА НАЧАЛНИКА
НА CG-6 (СВРЪЗКИ)

ОФИС НА НАЧАЛНИКА
НА CG-6 (СВРЪЗКИ)
ОФИС НА НАЧАЛНИКА
НА CG-6 (СВРЪЗКИ)
ОФИС НА НАЧАЛНИКА
НА CG-6 (СВРЪЗКИ)
ОФИС НА НАЧАЛНИКА
НА CG-6 (СВРЪЗКИ)

G6

ОФИС НА НАЧАЛНИКА
CECG4012 НА CG-4
(ЛОГИСТИКА)

34

43

42

ЩАБ НА МНОГОНАЦИОНАЛНАТА БРИГАДА „ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА” (SEEBRIG) CE

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 КЪМ АНЕКС C
(ПРИЛОЖЕН КЪМ ПЕТИЯ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА МНОГОНАЦИОНАЛНИТЕ МИРНИ СИЛИ ЗА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА)
С Т Р.
БРОЙ 44

CECG708

CECG802

CECG804

CECG803

CECG805

CECG905

50

51

52

53

54

55

ОФИС НА НАЧАЛНИКА
НА CG-8 (БЮДЖЕТ И
ФИНАНСИ)
ОФИС НА НАЧАЛНИКА
НА CG-8 (БЮДЖЕТ И
ФИНАНСИ)
ОФИС НА НАЧАЛНИКА
НА CG-8 (БЮДЖЕТ И
ФИНАНСИ)
ОФИС НА НАЧАЛНИКА
НА CG-8 (БЮДЖЕТ И
ФИНАНСИ)
G9 ГРАЖДАНСКОВОЕННО
СЪТРУДНИЧЕСТВО
ОФИС НА НАЧАЛНИКА
НА CG-9 (ГРАЖДАНСКОВОЕННО
СЪТРУДНИЧЕСТВО)

G8

ОФИС НА НАЧАЛНИКА
НА CG-7
(ИНЖЕНЕРНИ ЧАСТИ)

OF

OF

ОФИЦЕР ПО ФИСКАЛНИ
ВЪПРОСИ

ОФИЦЕР ПО
ОПЕРАТИВНИ ВЪПРОСИ

3

2

1

2

3

3

CE

CE

CE

CE

CE

CE

7

2

6

4

7

1

ВЕСТНИК

C-4-9

OF

OF

OF

OR

ДЪРЖАВЕН

ОФИЦЕР ПО
ДОГОВАРЯНЕ

СПЕЦИАЛИСТ ПО
УПРАВЛЕНИЕ НА
СРЕДСТВА
ОФИЦЕР ПО
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА
СРЕДСТВА

СЛУЖИТЕЛ/ШОФЬОР

ЩАБ НА МНОГОНАЦИОНАЛНАТА БРИГАДА „ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА” (SEEBRIG) CE

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 КЪМ АНЕКС C
(ПРИЛОЖЕН КЪМ ПЕТИЯ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА МНОГОНАЦИОНАЛНИТЕ МИРНИ СИЛИ ЗА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА)
БРОЙ 44
С Т Р. 3 5

CECG906

CECG907

CECG908

CECG909

CECG910

CECG911

56

57

58

59

60

61

C - 4 - 10

OR

OF

ОФИЦЕР ЗА СВРЪЗКА (С
НПО)

ШОФЬОР

OR

OF

ОФИЦЕР ЗА СВРЪЗКА
(МЕСТНО)

3

2/3

3

3

2/3

3

CE

CE

CE

CE

CE

CE

4

4

7

7

2

3
ДЪРЖАВЕН

ШОФЬОР

OF

OF

ОФИЦЕР ПО
ОПЕРАТИВНИ ВЪПРОСИ
(СИГУРНОСТ)

ОФИЦЕР ПО
ОПЕРАТИВНИ ВЪПРОСИ

36

ОФИС НА НАЧАЛНИКА
НА CG-9 (ГРАЖДАНСКОВОЕННО
СЪТРУДНИЧЕСТВО)
ОФИС НА НАЧАЛНИКА
НА CG-9 (ГРАЖДАНСКОВОЕННО
СЪТРУДНИЧЕСТВО)
ОФИС НА НАЧАЛНИКА
НА CG-9 (ГРАЖДАНСКОВОЕННО
СЪТРУДНИЧЕСТВО)
ОФИС НА НАЧАЛНИКА
НА CG-9 (ГРАЖДАНСКОВОЕННО
СЪТРУДНИЧЕСТВО)
ОФИС НА НАЧАЛНИКА
НА CG-9 (ГРАЖДАНСКОВОЕННО
СЪТРУДНИЧЕСТВО)

ОФИС НА НАЧАЛНИКА
НА CG-9 (ГРАЖДАНСКОВОЕННО
СЪТРУДНИЧЕСТВО)

ЩАБ НА МНОГОНАЦИОНАЛНАТА БРИГАДА „ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА” (SEEBRIG) CE

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 КЪМ АНЕКС C
(ПРИЛОЖЕН КЪМ ПЕТИЯ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА МНОГОНАЦИОНАЛНИТЕ МИРНИ СИЛИ ЗА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА)

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 44

CECG912

CECG913

62

63

ОФИС НА НАЧАЛНИКА
НА CG-9 (ГРАЖДАНСКОВОЕННО
СЪТРУДНИЧЕСТВО)
ОФИС НА НАЧАЛНИКА
НА CG-9 (ГРАЖДАНСКОВОЕННО
СЪТРУДНИЧЕСТВО)
ШОФЬОР

C - 4 - 11

ОФИЦЕР ЗА СВРЪЗКА (С
ПО)

OR

OF

3

3

CE

CE

3

5

ЩАБ НА МНОГОНАЦИОНАЛНАТА БРИГАДА „ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА” (SEEBRIG) CE

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 КЪМ АНЕКС C
(ПРИЛОЖЕН КЪМ ПЕТИЯ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА МНОГОНАЦИОНАЛНИТЕ МИРНИ СИЛИ ЗА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА)
БРОЙ 44
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
С Т Р. 3 7

CE NO

CECGA001

CECGA002

CECGA003

CECGA004

CECGB001

CECGB002

CECGB003

CECGC001

CECGC002

NR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

PECGA003

ОФИЦЕР ПО
ПРОТОКОЛА

ОФИС НА КОМАНДИРА НА
БРИГАДАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ОФИЦЕР
(НАЧАЛНИК ЩАБ)

ЗАМЕСТНИК КОМАНДИР
НА БРИГАДА

Заместник командна група
по осигуряването

СЛУЖИТЕЛ/ШОФЬОР

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ОФИЦЕР
(НАЧАЛНИК ЩАБ)

C-5-1

ЗАМ. КОМАНДИР

ЗАМ. КОМАНДИР

OF

OF

OR

OF

OF

OR

OF

OF

OF

2

5

4

2

5

6

3

3/4

6

РАНГ

CE

CE

CE

CE

CE

NS

CE

NS

NS

СТАТУТ

R

R

R

R

R

R

R

R

R

ДЪРЖА
ВА

ОТ СЪЩАТА ДЪРЖАВА
КАКТО CECGC001

НА РОТАЦИОНЕН
ПРИНЦИП

ОТ СЪЩАТА ДЪРЖАВА
КАКТО CECGB001

ОТ СЪЩАТА ДЪРЖАВА
КАКТО CECGB001

НА РОТАЦИОНЕН
ПРИНЦИП

ОТ СЪЩАТА ДЪРЖАВА
КАКТО CECGA001

ОТ СЪЩАТА ДЪРЖАВА
КАКТО CECGA001

ОТ СЪЩАТА ДЪРЖАВА
КАКТО CECGA001

НА РОТАЦИОНЕН
ПРИНЦИП

ЗАБЕЛЕЖКИ

ДЪРЖАВЕН

ЗАМЕСТНИК КОМАНДИР
НА БРИГАДА

Заместник командна група
по операциите

Служител

ВОЕНЕН
СЪТРУДНИК

ВОЕНЕН СЪТРУДНИК
/АДЮТАНТ

СЛУЖИТЕЛ/ШОФЬОР

Командир

ДЛЪЖНОСТ

Командир

Командна група

ОПИСАНИЕ

38

PECGA002

PECGA001

PE NO

ПРЕДВАРИТЕЛЕН СПИСЪК НА КОМПЛЕКТУВАНЕТО С ЛИЧЕН СЪСТАВ НА ЩАБА НА БрЮЕ ПО ВРЕМЕ НА МИСИИ (PE & CE)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 КЪМ АНЕКС C
(ПРИЛОЖЕН КЪМ ПЕТИЯ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА МНОГОНАЦИОНАЛНИТЕ МИРНИ СИЛИ ЗА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА)

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 44

CECGC003

CECGA005

CECGA006

CECGA008

CECGA009

CECGA010

CECGA011

CECGA012

10

11

12

13

14

15

16

17

СЛУЖИТЕЛ
/ШОФЬОР

ОФИС НА КОМАНДИРА НА
БРИГАДАТА

ОФИС НА КОМАНДИРА НА
БРИГАДАТА

ОФИС НА КОМАНДИРА НА
БРИГАДАТА

МЕДИИ

ОФИС НА КОМАНДИРА НА
БРИГАДАТА

C-5-2

НАЧАЛНИК
ПУБЛИЧНА
ИНФОРМАЦИЯ
ОФИЦЕР ЗА ВРЪЗКИ
С МЕДИИТЕ

НАЧАЛНИК НА
ВОЕННА ПОЛИЦИЯ

СЛУЖИТЕЛ
/ШОФЬОР

ОФИС НА КОМАНДИРА НА
БРИГАДАТА

НАЧАЛНИК НА ВОЕННА
ПОЛИЦИЯ

ЮРИДИЧЕСКИ
СЪВЕТНИК

ОФИС НА КОМАНДИРА НА
БРИГАДАТА

ЮРИДИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

ПОЛИТИЧЕСКИ
СЪВЕТНИК

ОФИС НА КОМАНДИРА НА
БРИГАДАТА

OF

OF

OF

OR

OF

OR

OF

OR

3

4

2/3

4/6.

3/4.

6

4/A-4

4

CE

CE

CE

NS

NS

CE

NS

CE

3

7

4

2

HN

6

R

R

НА РОТАЦИОНЕН
ПРИНЦИП, ДЪРЖАВИ 1
и5

ОТ СЪЩАТА ДЪРЖАВА
КАКТО CECGC001

ДЪРЖАВЕН

PECGA007

PECGA006

PECGA004

ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТНИК
(СЪВЕТНИК ЗА ДАДЕНАТА
ДЪРЖАВА)

СЛУЖИТЕЛ/ШОФЬОР

ПРЕДВАРИТЕЛЕН СПИСЪК НА КОМПЛЕКТУВАНЕТО С ЛИЧЕН СЪСТАВ НА ЩАБА НА БрЮЕ ПО ВРЕМЕ НА МИСИИ (PE & CE)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 КЪМ АНЕКС C
(ПРИЛОЖЕН КЪМ ПЕТИЯ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА МНОГОНАЦИОНАЛНИТЕ МИРНИ СИЛИ ЗА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА)

БРОЙ 44
ВЕСТНИК
С Т Р. 3 9

CECGA013

CECGA016

CECOS001

CECOS002

CECOS003

CECOS004

CEDCOS001

CEDCOS002

CEDCOSS001

18

19

20

21

22

23

24

25

26

СЛУЖИТЕЛ
/ШОФЬОР

ОФИС НА НАЧАЛНИК
ЩАБА

Заместник началник щаб
по осигуряването

СЛУЖИТЕЛ/ШОФЬОР

Заместник началник щаб

C-5-3

СЕКРЕТАР НА Н-К
ЩАБА

ОФИС НА НАЧАЛНИК
ЩАБА

PEDCOSS001 Заместник началник щаб

PEDCOS002

PEDCOS001

СЛУЖИТЕЛ/
ШОФЬОР

ОФИС НА НАЧАЛНИК
ЩАБА

Заместник началник щаб
по операциите

НАЧАЛНИК ЩАБ

ОФИС НА НАЧАЛНИК
ЩАБА

OF

OR

OF

OR

OF

OR

OF

OR

OR

5

4

5

4/6.

4

5/6.

5

4

4

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

CE

CE

R

R

R

6

7

HN

HN

5

2

НА РОТАЦИОНЕН
ПРИНЦИП

ОТ СЪЩАТА ДЪРЖАВА
КАКТО CEDCOS001

НА РОТАЦИОНЕН
ПРИНЦИП

ОТ СЪЩАТА ДЪРЖАВА
КАКТО CECOS001
Когато Na7 е страна
домакин, длъжността
се попълва от Na3

ОТ СТРАНАТА
ДОМАКИН

ДЪРЖАВЕН

PECOS004

PECOS003

PECOS002

PECOS001

СЛУЖИТЕЛ/
ШОФЬОР
СЛУЖИТЕЛ/
ШОФЬОР/
ФОТОТЕХНИК
/ОПЕРАТОР

40

НАЧАЛНИК ЩАБ

ОФИС НА КОМАНДИРА НА
БРИГАДАТА

ОФИС НА КОМАНДИРА НА
БРИГАДАТА

ПРЕДВАРИТЕЛЕН СПИСЪК НА КОМПЛЕКТУВАНЕТО С ЛИЧЕН СЪСТАВ НА ЩАБА НА БрЮЕ ПО ВРЕМЕ НА МИСИИ (PE & CE)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 КЪМ АНЕКС C
(ПРИЛОЖЕН КЪМ ПЕТИЯ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА МНОГОНАЦИОНАЛНИТЕ МИРНИ СИЛИ ЗА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА)

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 44

CEDCOSS002

CEJVB002

CECG101

CECG102

CECG103

CECG104

CECG105

CECG106

CECG107

27

28

29

30

31

32

33

34

35

ОФИС НА НАЧАЛНИКА НА
CG-1
(ЛИЧЕН СЪСТАВ)
ОФИС НА НАЧАЛНИКА НА
CG-1
(ЛИЧЕН СЪСТАВ)

ОФИС НА НАЧАЛНИКА НА
CG-1
(ЛИЧЕН СЪСТАВ)

ОФИС НА НАЧАЛНИКА НА
CG-1
(ЛИЧЕН СЪСТАВ)
ОФИС НА НАЧАЛНИКА НА
CG-1
(ЛИЧЕН СЪСТАВ)
ОФИС НА НАЧАЛНИКА НА
CG-1
(ЛИЧЕН СЪСТАВ)
ОФИС НА НАЧАЛНИКА НА
CG-1
(ЛИЧЕН СЪСТАВ)

OR

СЛУЖИТЕЛ/
ШОФЬОР

C-5-4

OR

OF

ОФИЦЕР ПО
СОЦИАЛНОБИТОВИТЕ
ВЪПРОСИ
СЛУЖИТЕЛ/
ШОФЬОР

OR

ШОФЬОР

OF

OF

ОФИЦЕР ПО
ПЛАНИРАНЕТО
ОФИЦЕР ПО ЛС

OF

НАЧАЛНИК НА CG-1

OF

OR

4/6.

3

2

3

2/3

3

4

1/2

4

NS

CE

CE

CE

CE

NS

NS

CE

NS

6

3

1

1

1

7

2

5

R

ОТ СЪЩАТА ДЪРЖАВА
КАКТО CEDCOSS001

ДЪРЖАВЕН

PECG103

PECG102

PECG101

G1 Личен състав

Офицер по посещенията

ОТДЕЛ „СЪВМЕСТНИ
ПОСЕЩЕНИЯ”

PEDCOSS002 СЛУЖИТЕЛ/ШОФЬОР

ПРЕДВАРИТЕЛЕН СПИСЪК НА КОМПЛЕКТУВАНЕТО С ЛИЧЕН СЪСТАВ НА ЩАБА НА БрЮЕ ПО ВРЕМЕ НА МИСИИ (PE & CE)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 КЪМ АНЕКС C
(ПРИЛОЖЕН КЪМ ПЕТИЯ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА МНОГОНАЦИОНАЛНИТЕ МИРНИ СИЛИ ЗА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА)

БРОЙ 44
ВЕСТНИК
С Т Р. 4 1

CECG201

CECG202

CECG206

CECG207

CECG209

CECG211

36

37

38

39

40

41

PECG201

OF

OR

ОФИЦЕР ПО
ПЛАНИРАНЕ
СЕРЖАНТ ПО
РАЗУЗНАВАНЕТО

ОФИС НА НАЧАЛНИКА НА
CG-2
(РАЗУЗНАВАНЕ И
КОНТРАРАЗУЗНАВАНЕ)
ОФИС НА НАЧАЛНИКА НА
CG-2
(РАЗУЗНАВАНЕ И
КОНТРАРАЗУЗНАВАНЕ)
ОФИС НА НАЧАЛНИКА НА
CG-2
(РАЗУЗНАВАНЕ И
КОНТРАРАЗУЗНАВАНЕ)

OF

OF

OR

СПЕЦИАЛИСТ ПО
РАЗУЗНАВАНЕ
СЛУЖИТЕЛ/
ШОФЬОР

3

2./3

3

CE

CE

CE

CE

CE

NS

1

4

6

4

7

3

Когато Na7 е страна
домакин, длъжността
се попълва от Na7

ВЕСТНИК

C-5-5

OF

АНАЛИЗАТОР НА
РАЗУЗНАВАТЕЛНИ
ДАННИ

6

3

4

ДЪРЖАВЕН

G2 Събиране и координиране на информация

ОФИС НА НАЧАЛНИКА НА
CG-2
(РАЗУЗНАВАНЕ И
КОНТРАРАЗУЗНАВАНЕ)
ОФИС НА НАЧАЛНИКА НА
CG-2
(РАЗУЗНАВАНЕ И
КОНТРАРАЗУЗНАВАНЕ)

НАЧАЛНИК НА CG-2

42

G2 Планиране

ОФИС НА НАЧАЛНИКА НА
CG-2
(РАЗУЗНАВАНЕ И
КОНТРАРАЗУЗНАВАНЕ)

G2

ПРЕДВАРИТЕЛЕН СПИСЪК НА КОМПЛЕКТУВАНЕТО С ЛИЧЕН СЪСТАВ НА ЩАБА НА БрЮЕ ПО ВРЕМЕ НА МИСИИ (PE & CE)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 КЪМ АНЕКС C
(ПРИЛОЖЕН КЪМ ПЕТИЯ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА МНОГОНАЦИОНАЛНИТЕ МИРНИ СИЛИ ЗА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА)

С Т Р.
БРОЙ 44

CECG213

CECG214

CECG217

CECG219

CECG222

CECG301

42

43

44

45

46

47

Щабен офицер

G3

ОФИС НА НАЧАЛНИКА НА
CG-2
(РАЗУЗНАВАНЕ И
КОНТРАРАЗУЗНАВАНЕ)

G2 Географска секция

C-5-6

НАЧАЛНИК НА CG-3

OF

OF

OR

СЛУЖИТЕЛ/
ШОФЬОР,
СЕРЖАНТ ПО
СИГУРНОСТТА

ОФИЦЕР ПО
ГЕОГРАФСКИ
ДАННИ

OF

OF

Офицер по оценка
на
разузнавателната
информация

ОФИЦЕР ПО
КОНТРАРАЗУЗНАВА
НЕ

OF

АНАЛИЗАТОР НА
РАЗУЗНАВАТЕЛНИ
ДАННИ

4

2./3

4/6.

2/3

2/3

2/3

NS

CE

NS

CE

CE

CE

7

1

3

2

5

3

Когато Na7 е страна
домакин, длъжността
се попълва от Na7

ДЪРЖАВЕН

PECG301

PECG203

ОФИС НА НАЧАЛНИКА НА
CG-2
(РАЗУЗНАВАНЕ И
КОНТРАРАЗУЗНАВАНЕ)
ОФИС НА НАЧАЛНИКА НА
CG-2
(РАЗУЗНАВАНЕ И
КОНТРАРАЗУЗНАВАНЕ)

G2 X

Офицер по оценка

Анализ на
разузнавателната
информация
ОФИС НА НАЧАЛНИКА НА
CG-2
(РАЗУЗНАВАНЕ И
КОНТРАРАЗУЗНАВАНЕ)

ПРЕДВАРИТЕЛЕН СПИСЪК НА КОМПЛЕКТУВАНЕТО С ЛИЧЕН СЪСТАВ НА ЩАБА НА БрЮЕ ПО ВРЕМЕ НА МИСИИ (PE & CE)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 КЪМ АНЕКС C
(ПРИЛОЖЕН КЪМ ПЕТИЯ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА МНОГОНАЦИОНАЛНИТЕ МИРНИ СИЛИ ЗА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА)

БРОЙ 44
ВЕСТНИК
С Т Р. 4 3

Служител

Щабен офицер

Щабен офицер

Щабен офицер

G-3 СЕРЖАНТ

PECG302

PECG304

PECG305

CECG303

CECG306

CECG307

CECG308

CECG309

CECG311

CECG313

49

50

51

52

53

54

55

OR

7/8

3

2

OF

OF

3

3

3

4/5/6.

5/6.

OF

OF

OF

OR

OR

CE

CE

CE

CE

NS

NS

NS

CE

7

7

2

6

4

3

2

3

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

C-5-7

G-3 ОФИЦЕР ПО
ПОДГОТОВКАТА
G-3 ОФИЦЕР ПО
ОПЕРАЦИИТЕ
G-3 ОФИЦЕР ПО
ОПЕРАЦИИТЕ
G-3 ОФИЦЕР ПО
ISTAR (разузнаване,
наблюдение,
разкриване на цели
и рекогнисцировка)
И ЗАЩИТА НА
СИЛИТЕ
Специалист по
подготовка на
проекти на бойни
разпореждания
СЕРЖАНТ ПО
ОПЕРАЦИИТЕ
/СПЕЦИАЛИСТ ПО
ИЗГОТВЯНЕ НА
ДОКЛАДИ

СЕРЖАНТ ПО
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЛУЖИТЕЛ/
ШОФЬОР

44

Щабен офицер

Щабен офицер

G3 текущи операции

G-3 СЕРЖАНТ

CECG302

48

ПРЕДВАРИТЕЛЕН СПИСЪК НА КОМПЛЕКТУВАНЕТО С ЛИЧЕН СЪСТАВ НА ЩАБА НА БрЮЕ ПО ВРЕМЕ НА МИСИИ (PE & CE)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 КЪМ АНЕКС C
(ПРИЛОЖЕН КЪМ ПЕТИЯ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА МНОГОНАЦИОНАЛНИТЕ МИРНИ СИЛИ ЗА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА)

С Т Р.
БРОЙ 44

Служител

CECG326

CECG401

CECG402

CECG404

CECG405

CECG406

58

59

60

61

62

63

PECG401

Наблюдател

CECG320

57

ОФИС НА НАЧАЛНИКА НА
CG-4
(ЛОГИСТИКА)
ОФИС НА НАЧАЛНИКА НА
CG-4
(ЛОГИСТИКА)
ОФИС НА НАЧАЛНИКА НА
CG-4
(ЛОГИСТИКА)

G4 логистична поддръжка

OR
OF

ОФИЦЕР ПО
ПОДДРЪЖКАТА
ОФИЦЕР ПО
ДОСТАВКИТЕ

C-5-8

OF

OF

OF

ОФИЦЕР ПО
ЛОГИСТИЧНИТЕ
ОПЕРАЦИИ

ОФИЦЕР ПО
ПЛАНИРАНЕ

НАЧАЛНИК НА CG-4

OR

OR

OR

2/3

2/3

2/3

3

4

4/6.

4

5/6.

CE

CE

CE

CE

NS

CE

CE

CE

1

2

7

6

4

7

5

6

ДЪРЖАВЕН

ОФИС НА НАЧАЛНИКА НА
CG-4
(ЛОГИСТИКА)

G4 ОПЕРАЦИИ

ОФИС НА НАЧАЛНИКА НА
CG-4
(ЛОГИСТИКА)

G4

G-3 СЕРЖАНТ

CECG314

56

СЕРЖАНТ ПО
ОПЕРАЦИИТЕ
/СПЕЦИАЛИСТ ПО
ИЗГОТВЯНЕ НА
ДОКЛАДИ
Наблюдател радиооператор
СЛУЖИТЕЛ/
ШОФЬОР

ПРЕДВАРИТЕЛЕН СПИСЪК НА КОМПЛЕКТУВАНЕТО С ЛИЧЕН СЪСТАВ НА ЩАБА НА БрЮЕ ПО ВРЕМЕ НА МИСИИ (PE & CE)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 КЪМ АНЕКС C
(ПРИЛОЖЕН КЪМ ПЕТИЯ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА МНОГОНАЦИОНАЛНИТЕ МИРНИ СИЛИ ЗА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА)

БРОЙ 44
ВЕСТНИК
С Т Р. 4 5

CECG408

65

CECG409

CECG411

CECG4012

CECG501

CECG503

68

69

70

71

PECG502

Щабен офицер

Щабен офицер

G5 Планиране

ОФИС НА НАЧАЛНИКА НА
CG-4
(ЛОГИСТИКА)

G4 МЕДИЦИНСКА ЧАСТ

OR

СЛУЖИТЕЛ/
ШОФЬОР

OF

OF

2/3

4

2/3

4/6.

2/3

2/3

3

3

NS

NS

CE

CE

NS

NS

NS

CE

R

2

5

1

3

HN

7

2

НА РОТАЦИОНЕН
ПРИНЦИП (на две
години) ДЪРЖАВИ 1 и
5, Na5 започва

ВЕСТНИК

C-5-9

G5 планиране

Началник на служба

OF

OF

ОФИЦЕР ПО
ПРИДВИЖВАНЕТО

ОФИЦЕР ПО
МЕДИЦИНСКАТА
ЧАСТ

OF

OR

СЛУЖИТЕЛ/
ШОФЬОР
ОФИЦЕР ПО
ЗАКУПУВАНЕ И
ДОГОВАРЯНЕ

OF

INFRA ОФИЦЕР

ДЪРЖАВЕН

PECG501

PECG404

PECG403

ОФИС НА НАЧАЛНИКА НА
CG-4
(ЛОГИСТИКА)
ОФИС НА НАЧАЛНИКА НА
CG-4
(ЛОГИСТИКА)
ОФИС НА НАЧАЛНИКА НА
CG-4
(ЛОГИСТИКА)
G4 Придвижване/
транспорт
ОФИС НА НАЧАЛНИКА НА
CG-4
(ЛОГИСТИКА)
ОФИС НА НАЧАЛНИКА НА
CG-4
(ЛОГИСТИКА)

46

67

66

CECG407

64

ПРЕДВАРИТЕЛЕН СПИСЪК НА КОМПЛЕКТУВАНЕТО С ЛИЧЕН СЪСТАВ НА ЩАБА НА БрЮЕ ПО ВРЕМЕ НА МИСИИ (PE & CE)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 КЪМ АНЕКС C
(ПРИЛОЖЕН КЪМ ПЕТИЯ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА МНОГОНАЦИОНАЛНИТЕ МИРНИ СИЛИ ЗА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА)

С Т Р.
БРОЙ 44

CECG505

CECG601

CECG602

CECG604

CECG605

CECG607

CECG609

CECG611

CECG612

CECG613

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

ТЕХНИЧЕСКИ
СПЕЦИАЛИСТ
ОФИЦЕР ПО
ОПЕРАТИВНИ
СВРЪЗКИ
РЪКОВОДИТЕЛ
ВЕРИГИ
ОФИЦЕР ПО
УПРАВЛЕНИЕ НА
ЧЕСТОТИТЕ
СЛУЖИТЕЛ/
ШОФЬОР
СПЕЦИАЛИСТ ПО
АВТОМАТИЧНА
ОБРАБОТКА НА
ДАННИ
СЛУЖИТЕЛ/
ШОФЬОР

ОФИС НА НАЧАЛНИКА НА
CG-6 (СВРЪЗКИ)

ОФИС НА НАЧАЛНИКА НА
CG-6 (СВРЪЗКИ)

ОФИС НА НАЧАЛНИКА НА
CG-6 (СВРЪЗКИ)

ОФИС НА НАЧАЛНИКА НА
CG-6 (СВРЪЗКИ)

ОФИС НА НАЧАЛНИКА НА
CG-6 (СВРЪЗКИ)

ОФИС НА НАЧАЛНИКА НА
CG-6 (СВРЪЗКИ)

C - 5 - 10

ОФИЦЕР ПО
ПЛАНИРАНЕ

ОФИС НА НАЧАЛНИКА НА
CG-6 (СВРЪЗКИ)

ОФИС НА НАЧАЛНИКА НА
CG-6 (СВРЪЗКИ)

НАЧАЛНИК НА CG-6

ОФИС НА НАЧАЛНИКА НА
CG-6 (СВРЪЗКИ)

G6

СЛУЖИТЕЛ/ШОФЬОР

OR

OR

OR

OF

OF

OF

OR

OF

OF

OR

4/6.

7

3

2/3

2

3

6

3

4

4

CE

CE

NS

NS

CE

CE

CE

CE

NS

NS

2

3

3

2

7

3

6

7

6

R

НА РОТАЦИОНЕН
ПРИНЦИП (на две
години) ДЪРЖАВИ 1 и
5, Na5 започва

ДЪРЖАВЕН

PECG604

PECG603

PECG601

PECG503

СЛУЖИТЕЛ/
ШОФЬОР

ПРЕДВАРИТЕЛЕН СПИСЪК НА КОМПЛЕКТУВАНЕТО С ЛИЧЕН СЪСТАВ НА ЩАБА НА БрЮЕ ПО ВРЕМЕ НА МИСИИ (PE & CE)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 КЪМ АНЕКС C
(ПРИЛОЖЕН КЪМ ПЕТИЯ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА МНОГОНАЦИОНАЛНИТЕ МИРНИ СИЛИ ЗА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА)

БРОЙ 44
ВЕСТНИК
С Т Р. 4 7

CECG701

CECG702

CECG703

CECG704

CECG705

CECG708

CECG801

CECG802

CECG804

82

83

84

85

86

87

88

89

90

PECG801

ОФИС НА НАЧАЛНИКА НА
CG-8 (БЮДЖЕТ И
ФИНАНСИ)
ОФИС НА НАЧАЛНИКА НА
CG-8 (БЮДЖЕТ И
ФИНАНСИ)
ОФИС НА НАЧАЛНИКА НА
CG-8 (БЮДЖЕТ И

G8

OF

OF

OF

2

3

4

3

4/6.

2/3

3

3

4

CE

CE

NS

CE

NS

NS

NS

CE

NS

4

7

3

1

R

6

3

7

R

НА РОТАЦИОНЕН
ПРИНЦИП, ДЪРЖАВИ 1
и5

НА РОТАЦИОНЕН
ПРИНЦИП, ДЪРЖАВИ 1
и5

ВЕСТНИК

C - 5 - 11

СПЕЦИАЛИСТ ПО
УПРАВЛЕНИЕ НА
СРЕДСТВА
ОФИЦЕР ПО
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

НАЧАЛНИК НА CG-8

OR

СЛУЖИТЕЛ/
ШОФЬОР

OF

OF

OR

ОФИЦЕР ПО
ИНЖЕНЕРНО
ПЛАНИРАНЕ
ОФИЦЕР ПО
ИНЖЕНЕРНИ
ОПЕРАЦИИ

ОФИС НА НАЧАЛНИКА НА
CG-7
(ИНЖЕНЕРНИ ЧАСТИ)
ОФИС НА НАЧАЛНИКА НА
CG-7
(ИНЖЕНЕРНИ ЧАСТИ)
ОФИС НА НАЧАЛНИКА НА
CG-7
(ИНЖЕНЕРНИ ЧАСТИ)
ОФИС НА НАЧАЛНИКА НА
CG-7
(ИНЖЕНЕРНИ ЧАСТИ)

OF

СЛУЖИТЕЛ/
ШОФЬОР

ОФИЦЕР ПО
ИНЖЕНЕРНАТА
ЧАСТ

ОФИС НА НАЧАЛНИКА НА
CG-7
(ИНЖЕНЕРНИ ЧАСТИ)

OF

ДЪРЖАВЕН

PECG704

НАЧАЛНИК НА
CG-7

ОФИС НА НАЧАЛНИКА НА
CG-7
(ИНЖЕНЕРНИ ЧАСТИ)

48

PECG703

PECG702

PECG701

G7 ИНЖЕНЕРНИ ЧАСТИ

ПРЕДВАРИТЕЛЕН СПИСЪК НА КОМПЛЕКТУВАНЕТО С ЛИЧЕН СЪСТАВ НА ЩАБА НА БрЮЕ ПО ВРЕМЕ НА МИСИИ (PE & CE)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 КЪМ АНЕКС C
(ПРИЛОЖЕН КЪМ ПЕТИЯ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА МНОГОНАЦИОНАЛНИТЕ МИРНИ СИЛИ ЗА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА)

С Т Р.
БРОЙ 44

CECG803

CECG805

CECG806

CECG901

CECG902

CECG905

CECG906

CECG907

91

92

93

94

95

96

97

98

PECG902

OF

OF
OF

ОФИЦЕР ПО
ОПЕРАТИВНИ
ВЪПРОСИ
ОФИЦЕР ПО
ОПЕРАТИВНИ
ВЪПРОСИ
ОФИЦЕР ПО
ОПЕРАТИВНИ

C - 5 - 12

OF

ОФИЦЕР ПО
ПЛАНИРАНЕ

OR

СЛУЖИТЕЛ/
ШОФЬОР

OF

OF

ОФИЦЕР ПО
ФИСКАЛНИ
ВЪПРОСИ

НАЧАЛНИК НА CG-9

OF

ОФИЦЕР ПО
ДОГОВАРЯНЕ

НА СРЕДСТВА

2/3

3

3

3

4

4/6.

2

1

CE

CE

CE

NS

NS

NS

CE

CE

2

3

7

HN

6

3

2

6

ДЪРЖАВЕН

PECG901

PECG803

ОФИС НА НАЧАЛНИКА НА
CG-8 (БЮДЖЕТ И
ФИНАНСИ)
ОФИС НА НАЧАЛНИКА НА
CG-8 (БЮДЖЕТ И
ФИНАНСИ)
ОФИС НА НАЧАЛНИКА НА
CG-8 (БЮДЖЕТ И
ФИНАНСИ)
G9 ГРАЖДАНСКО-ВОЕННО
СЪТРУДНИЧЕСТВО
ОФИС НА НАЧАЛНИКА НА
CG-9 (ГРАЖДАНСКОВОЕННО
СЪТРУДНИЧЕСТВО)
ОФИС НА НАЧАЛНИКА НА
CG-9 (ГРАЖДАНСКОВОЕННО
СЪТРУДНИЧЕСТВО)
ОФИС НА НАЧАЛНИКА НА
CG-9 (ГРАЖДАНСКОВОЕННО
СЪТРУДНИЧЕСТВО)
ОФИС НА НАЧАЛНИКА НА
CG-9 (ГРАЖДАНСКОВОЕННО
СЪТРУДНИЧЕСТВО)
ОФИС НА НАЧАЛНИКА НА
CG-9 (ГРАЖДАНСКО-

ФИНАНСИ)

ПРЕДВАРИТЕЛЕН СПИСЪК НА КОМПЛЕКТУВАНЕТО С ЛИЧЕН СЪСТАВ НА ЩАБА НА БрЮЕ ПО ВРЕМЕ НА МИСИИ (PE & CE)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 КЪМ АНЕКС C
(ПРИЛОЖЕН КЪМ ПЕТИЯ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА МНОГОНАЦИОНАЛНИТЕ МИРНИ СИЛИ ЗА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА)

БРОЙ 44
ВЕСТНИК
С Т Р. 4 9

CECG908

CECG909

CECG910

CECG911

CECG912

CECG913

CECG914

99

100

101

102

103

104

105

PECG903

ОФИС НА НАЧАЛНИКА НА
CG-9 (ГРАЖДАНСКОВОЕННО
СЪТРУДНИЧЕСТВО)
ОФИС НА НАЧАЛНИКА НА
CG-9 (ГРАЖДАНСКОВОЕННО
СЪТРУДНИЧЕСТВО)
ОФИС НА НАЧАЛНИКА НА
CG-9 (ГРАЖДАНСКОВОЕННО
СЪТРУДНИЧЕСТВО)
ОФИС НА НАЧАЛНИКА НА
CG-9 (ГРАЖДАНСКОВОЕННО
СЪТРУДНИЧЕСТВО)
ОФИС НА НАЧАЛНИКА НА
CG-9 (ГРАЖДАНСКОВОЕННО
СЪТРУДНИЧЕСТВО)
ОФИС НА НАЧАЛНИКА НА
CG-9 (ГРАЖДАНСКОВОЕННО
СЪТРУДНИЧЕСТВО)
ОФИС НА НАЧАЛНИКА НА
CG-9 (ГРАЖДАНСКОВОЕННО
СЪТРУДНИЧЕСТВО)

ВОЕННО
СЪТРУДНИЧЕСТВО)

OR

OR

ШОФЬОР

СЛУЖИТЕЛ/
ШОФЬОР

4/5/6

3

3

3

2/3

NS

CE

CE

CE

CE

CE

7

3

5

4

4

7

7

ВЕСТНИК

C - 5 - 13

OF

ОФИЦЕР ЗА
СВРЪЗКА (С ПО)

OF

ОФИЦЕР ЗА
СВРЪЗКА (С НПО)

3

CE
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ШОФЬОР
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ШОФЬОР

OF

ОФИЦЕР ЗА
СВРЪЗКА (МЕСТНО)

ВЪПРОСИ
(СИГУРНОСТ)

ПРЕДВАРИТЕЛЕН СПИСЪК НА КОМПЛЕКТУВАНЕТО С ЛИЧЕН СЪСТАВ НА ЩАБА НА БрЮЕ ПО ВРЕМЕ НА МИСИИ (PE & CE)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 КЪМ АНЕКС C
(ПРИЛОЖЕН КЪМ ПЕТИЯ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА МНОГОНАЦИОНАЛНИТЕ МИРНИ СИЛИ ЗА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА)

С Т Р.
БРОЙ 44

БРОЙ 44

ДЪРЖАВЕН

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 КЪМ АНЕКС С
(ПРИЛОЖЕНО КЪМ ПЕТИЯ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ КЪМ СПОРАЗУ МЕН И Е Т О З А М НОГ ОН А Ц ИОН А Л Н И Т Е
МИРНИ СИЛИ В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА)
КИС (CIS), В МЕСТАТА НА РАЗПОЛАГАНЕ
НА ЩАБА
Щабът на БрЮИЕ (SEEBRIG) отговаря за
Кис (CIS) в местата на разполагане на щаба.
a. Щабът на БрЮИЕ може да установява и
интегрира CIS службите на НАТО в централната
система на щаба със следните функционални
възможности:
(1) В ръзк и на еднокана лни те так т и ческ и
сателитни комуникации SATCOM към
системите на CIS службите на НАТО.
(2) О борудване за зоната на видимост (LOS).
(3) LOS оборудване с малък обхват.
(4) Способност да създава частична NS LAN.
(5) С пособност да създава частична Theatre
SECRET LAN.
(6) Способност да създава частична NU LAN.
(7) У ч реж денск а а вт омат и ч на т елефон на
централа PABX (Switchboard) с частично
телефонно оборудване за прекъсване.
(8) Обезопасени телефони (NBSVII).
(9) Обезопасен VTC набор.
b. Щабът на БрЮИЕ може да има способността да инсталира следните служби в съответните
щабове на ниво рота и батальон: Пояснителен
коментар: Следните способности се отнасят до
способностите, за които Щаб на БрЮИЕ/CIS
подразделения отговарят:
(1) В сички необходими комуникационни и
информационни системи вътре в Бригадата за С2. [Пояснителен коментар:
„Вътре в Бригадата трябва да се тълкува
като вътре във и между всички командни
постове на БрЮИЕ и 1 ниво под Щаба на
БрЮИЕ (до 5 основни подчинени щаба и
до 10 роти/единици за бойна поддръжка/
други формирования единици на щаб). В
допълнение: НАТО или други организации
могат да предоставят предавателната среда,
„пътят“ до основната система на командните постове на SEEBRIG. Необходимото
оборудване вътре в командните постове
на SEEBRIG, необходимата среда между
командните постове на SEEBRIG, както
и необходимата среда и оборудване към
следващото по-ниско ниво е отговорност на
спонсориращата нация/нации/SEEBRIG.]
(2) Мобилната контролна точка може да има
достъп до комуникационните и информационните системи на НАТО чрез технологично съвместимо оборудване.
(3) Ц ялото необходимо LAN оборудване и
персонал, за да се подсилят частичните
локални мрежи, за да стане щабът напълно
оперативен.
(4) Д оп ъ лни телно гласово и обезопасено
гласово оборудване.
(5) В сички CIS единици могат да предоставят
C2 на до 5 основни подчинени формирования и до 10 подчинени роти/единици за
бойна поддръжка/други формирования/

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 1

единици със следните услуги, включително CIS сервизни групи/пакети за тези
формирования/единици и необходимия
CIS персонал за инсталацията, работата
и поддръжката му.
i. M/TS мрежа (Mission/Theatre SECRET).
ii. NU мрежа.
iii. Обезопасен и необезопасен глас.
iv. Факсове за разполагане.
v. Обезопасени факсове за разполагане.
vi.	Капацитет за приемане/установяване на
NS LAN (осигуряване на Class II Area за
частични NS LAN, предоставена от НАТО).
vii.	В еригите и службите могат да бъдат разширени до получаващите формирования/
единици независимо от техните собствени
оборудвания и стандарти за комуникационни и информационни системи.
c. SEEBRIG може да разработи портал за
обмен на информаци я Information Exchange
Gateway (IEG), за да се свърже с CIS на други
организации.
d. Неделимите единици на CIS се намират
близо до щаба, работят и могат да поддържат
следните минимални възможности/капацитети:
(1) О безопасена, многоканална trunk (LOS)
система, която предоставя обезопасено и
необезопасено предаване на глас и данни,
които позволяват обмен на данни – да бъдат предоставени на всички разположени
щабове на Бригадата, основните подчинени
формирования и всички подчинени щабове.
(2) Необходими са вериги за данни с подходящия капацитет за следните услуги:
Mission- или Theatre- секретна мрежа, NU
Net (интернет).
(3) В ъзможност за свързване, която може да
бъде разширена до фланговите формирования (на-малко до „right neighbor“), с
подобна услуга.
(4) Д а има способност да разширява военните
системи за глас и данни LOS/SATCOM
на SEEBRIG.
(5) Д а може да разширява услугите поща,
телефон и телеграф на страната домакин.
(6) S ATCOM/LOS персонал и оборудване
са налични за комуникация на всички
разположени щабове на Бригадата, на до
5 основни подчинени формирования и на
до 10 роти/единици за бойна поддръжка/
други формирования/единици.
(7) Щ абът на БрЮИЕ може да интегрира в
своята CIS цялото необходимо оборудване
(получено от НАТО), за да получи достъп
до сателитните системи на НАТО.
(8) О безопасени CIS съоръжения, като вторичните средства, са налични и в експлоатация (HF/VHF).
(9) Поддържащите служби на щаба могат да
поддържат до 5 основни подчинени формирования и до 10 роти/единици за бойна
поддръжка/други формирования/единици
с необходимите CIS услуги.
Правилата за сигурност и безопасност на
SEEBRIG във връзка с разширяването на CIS на
SEEBRIG и криптирането до ненатовски части
не ограничава операциите.

С Т Р.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ АНЕКС D
Поддръжка от страната домакин за установяването и функционирането на Постоянния Щаб на
бригада „Югоизточна Европа“ (SEEBRIG)
МЕТОД НА ПЛАЩАНЕ
Безплатно
Заплаща се В ъ з с т а н о - Специално
№
Тип поддръжка
от лицата/ вяване на споразуместраните
разходите
ние
1. Използване на работни места(библиотеки, офиси, х
конферентни зали, зали за протоколни мероприятия и др.)
2. Използване на оборудването, инсталирано на х
работните места, упоменати в т. 1
3. Използване на офис оборудване (компютри, ко- х
пирни машини, комуникационно оборудване и др.)
4. Използване на съоръжения за социални и спорт- х
ни дейности (закрити помещения и на открито)
5. Полеви съоръжения за тренировки и физически х
упражнения
6. Използване на столови за хранене
х
7.

Храна

х

8.

Квартири

х

9.

Поддръжка, модернизиране или специални разпоредби относно функционалните пространства,
определени за щатния състав на Щаба
10. Ползване на паркинги
х
11. Услуги по изпиране на облекла и др.

х

х

12. Услуги по почистване, включително отстраняване
на проблеми, свързани с канализацията
13. Противопожарна охрана
х

х

14. Питейна и индустриална вода от военни източници х
15. Питейна и индустриална вода от търговски
източници
16. Електрически ток
17. Амбулаторно медицинско обслужване и неот- х
ложна стоматологична помощ
18. Спешна медицинска помощ, свързана с живо- х
тоспасяващо лечение във военни болници на
членовете на щатния състав на Щаба, както и на
лицата, намиращи се на тяхна издръжка
19. Болнично и медицинско/стоматологично лечение,
различно от посочените в т. 17 и 18
20. Използване на военни депа и съоръжения
х
21. Придвижване със средства за масов транспорт х
в местната зона от квартирата до офис сградите
22. Транспорт, различен от упоменатия в т. 21

x
х

х

х

23. Доставка на гориво, масла и смазочни материали

х

24. Доставка на оборудване, резервни части и консумативи
25. Разходи за опаковане и транспорт при връщане
на собствеността
26. Доставки и услуги, получени от търговски източници
27. Комуникации чрез търговската мрежа

х
х
х
х

28. Комуникации чрез международната военна мрежа
29. Кореспонденция, пратки и пощенски услуги
– официални
– лични

х

х

х

БРОЙ 44

№

ДЪРЖАВЕН

Тип поддръжка

30. Предоставяне на валута

ВЕСТНИК
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МЕТОД НА ПЛАЩАНЕ
Безплатно Заплаща се В ъ з с т а н о - Специално
от лицата/ вяване на споразуместраните
разходите
ние
х

31. Предоставяне на сигурност в зоната, където е х
разположен щатният състав на Щаба
32. Изнасяне на смет/рециклиране
х
33. Издаване на купони за гориво, масла и смазочни
материали

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 КЪМ АНЕКС D
(ПРИЛОЖЕНО КЪМ ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ
ПРОТОКОЛ КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА
МНОГОНАЦИОНАЛНИТЕ МИРНИ СИЛИ
В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА)
Изисквания към комуникационните и информационни системи на бригадата „Югоизточна
Европа“ (SEEBRIG)
1. С вързаност на комуникационните и информационни системи в щабовете за мирно
време – Ст раната домак ин доброволно
може да осигури щаба на бригадата „Югоизточна Европа“ с интегрирани, ефективни
и оперативно съвместими способности на
системата за командване и управление
(С2) и комуникационната и информационна система (КИС). С2 и КИС трябва да
са в състояние да осигурят провеждането
на операции, включващи използването на
различни родове войски, включително и от
държави, нечленуващи в НАТО, както и
държави партньори на Алианса.
а. На Щаба на бригадата може да бъде предоставен достъп до КИС на НАТО със следните
инсталирани и функциониращи услуги:
(1) С вързаност със: подсистемата за комутация на каналите; подсистемата за
комутация на пакетите и оборудването
за управление на честотните ленти;
(2) NATO Secret WAN/NS System High LAN
(Разяснителен коментар: Закупуването и инсталирането на оборудването би следвало да
се извърши в съответствие с политиките и
процедурите на НАТО за КИС)
б. На Щаба на бригадата може да бъде предоставена цифрова телефонна централа със
следните възможности:
(1) Д остъп до основната комуникационна система на НАТО (NATO General
Communication System);
(2) Достъп до националната и международната телефонни системи;
(3) Достъп до военната мрежа за обмен на
гласови съобщения на страната домакин.
в. В Щаба на бригадата може да бъде изградена локална компютърна мрежа за обмен
на некласифицирана информация, свързана
с интернет.
г. На Щаба на бригадата може да бъде предоставено крайно оборудване, съвместимо със
стандартите на НАТО, както следва:
(1) Телефонни апарати;
(2) Телефонни апарати за обмен на защитени
(криптирани) гласови съобщения;
(3) Факс апарати;

х
(4) Ф
 акс апарати за обмен на защитени
(криптирани) съобщения;
(5) С ървъри и рутери за нуждите на компютърните мрежи;
(6) Друго необходимо оборудване за локалните и глобални компютърни мрежи;
(7) Работни станции за работа в интернет;
(8) Необходимите криптографски оборудване
и техника.
Щ абът на бригадата „Югоизточна Европа“
следва да бъде оборудван приоритетно със
съвместими с тези на НАТО криптографски
устройства, като телефонни апарати за обмен
на защитени гласови съобщения, факс апарати
за обмен на защитени съобщения, устройства
за групово криптиране (IP криптори) и др.
д. Е лементът на НАТО за разпространение на
ключови материали към бригадата „Югоизточна Европа“ е изграден и предвиден/
подготвен за развръщане.
е. Компютърното оборудване в Щаба следва
да бъде съвременно и да бъде в състояние
да работи с всички софтуерни приложения
на НАТО (операционни системи, софтуер за
автоматизация на работата в офиса и работа
в мрежова среда) на английски език.
ж. В Щаба на бригадата може да има търговски терминали/устройства за достъп до
цифровата и аналоговата телефонни мрежи
на страната.
з. Щабът на бригадата има достъп до стационарните и мобилните военни КИС на страната
домакин/бригадата „Югоизточна Европа“.
и. Придадените/подчинени формирования биха
могли да имат изградени КИС в техните
щабове в пунктовете за постоянна дислокация в мирно време, които да осигуряват
свързаност с щаба на бригадата „Югоизточна
Европа“ в нейния пункт за постоянна мирновременна дислокация.
й. Щ абът е в състояние и притежава квалифициран личен състав за следните дейности:
(1) Честотен мениджмънт;
(2) Управление на компютърните мрежи и
управление на конфигурациите в Щаба
на бригадата;
(3) А д м и н ис т ри ра не на ком п ю т ърн и т е
мрежи;
(4) С правяне с трудности при инсталирането
и поддръжката на компютърните мрежи.
к. Потребителите от Щаба на бригадата са
подготвени за използването на специфични софтуерни приложения и процедури за
компютърна сигурност от нациите, на които
принадлежат, и от бригадата „Югоизточна
Европа“.)
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B

A

EFL
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ФИНАНСОВИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРАВОМОЩИЯТА В МИРНО ВРЕМЕ (EFL)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ АНЕКС Е
(ПРИЛОЖЕНО КЪМ ПРОТОКОЛА ОТ ХЛЕМ ЗА ПЕТИЯ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА МНОГОНАЦИОНАЛНИТЕ МИРООПАЗВАЩИ СИЛИ В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА)

С Т Р.
БРОЙ 44
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МНОГОНАЦИОНАЛНИ МИРНИ СИЛИ В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА
ТАБЛИЦА НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ЩАБА И КЛЮЧОВИТЕ РОТАЦИОННИ
ПОСТОВЕ
(ПРИЛОЖЕНО КЪМ ПЕТИЯ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ КЪМ
СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА МНОГОНАЦИОНАЛНИТЕ МИРНИ СИЛИ В
ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА)
ПЕРИОД

ДЪРЖАВА

1999-2001

1
2
3
4
5
6
7

2001-2003

2003-2005

2005-2007

2007-2009

2009-2011

2011-2013

2013-2015

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

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ЩАБА

ПЛОВДИВ(1)

CHA I
R
PMSC

РОТАЦИОННИ ПОСТОВЕ
C
D
D
D
C
O
C
C
C
O
S
O
O
O
M
M
SM
SE
O
E
S
PS
O
B
U
PS
RI
PG

X
X

X

X
X

ПЛОВДИВ (1)

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X
КОНСТАНЦА (2)

X

X

X
X

X

X

X

X
X

КОНСТАНЦА (2)

X
X

X

X

X

X
ИСТАНБУЛ(3)
X

X

X
X

X

X

ИСТАНБУЛ (3)

X
X

X
X

X

X
X

X
X
X

ЛАРИСА(4)

X
X

4310

1

X

X

X

ЛАРИСА (4)

D
C
O
S
–
S
U
P-

X
X

X

X
X
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МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на Института
по психология на Министерството на вътрешните работи
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. Този правилник урежда устройството и дейността на Института по психология
на Министерството на вътрешните работи
(ИП – МВР).
Чл. 2. (1) Институтът по психология на
МВР е основна ст ру к т у ра на МВР, осъществяваща нау чноизследователска и научно-приложна, експертно-психологична и
организационно-методическа дейност.
(2) Чрез нау чноизследователската, нау ч но -п ри лож ната и експер т ната дей нос т
ИП – МВР, подпомага дейността на ръководството и структурите на МВР, както и
дейността на външни организации, когато
има основание за това.
Чл. 3. Дейността на ИП – МВР, се осъществява в съответствие със Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР),
Правилника за устройството и дейност та
на МВР (ПУДМВР), приет с ПМС № 207 от
2014 г. (ДВ, бр. 60 от 2014 г.), подзаконовите
нормативни актове, заповедите и указанията
на ръководството на МВР.
Раздел II
Основни дейности
Чл. 4. Институтът по психология на МВР:
1. изг о т вя л и ч нос т ен и поведен ческ и
анализ на оперативно-интересни лица и провежда криминалнопсихологични изследвания
за подпомагане на органите на досъдебното
производство и на органите на МВР, извършващи оперативно-издирвателна дейност;
2. изготвя психологични и съдебно-психологични експертизи;
3. осъществява медиация и психологични
интервенции при управление на кризисни
ситуации, застрашаващи националната сиг у рност, обществени я ред, сиг у рност та и
живота на гражданите;
4. извършва психологична профилактика,
индивидуално, семейно и организационно
консултиране;
5. извършва дейности по управление на
стреса след критични инциденти;
6. осъществява специализирани психологична подготовка и обучение;
7. извършва организационни и емпирични
психологични изследвания;
8. провежда индивидуални психодиагностични изследвания;
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9. създава, адаптира и въвежда нови методики, критерии и стандарти за индивидуална
и организационна психодиагностика;
10. поддържа специализирана библиотека
и системно попълва нейния фонд;
11. под д ърж а ба за да н н и и рег ис т ри,
свързани с реализацията на основните дейности по психодиагностика, профилактика
и криминалнопсихологични изследвания;
12. поддържа сътрудничество с научни
институти и висши училища, както и с други
юридически лица извън системата на МВР;
13. развива и популяризира добри психологични практики чрез разработване на
аналитични, методични и дидактични материали; участва в конференции, семинари и
други научни форуми; провежда стажантски
програми за студенти от висшите учебни
заведения; осъществява проектна дейност
по програми, финансирани от ЕС и други
източници.
Раздел III
Структура и функции
Ч л. 5. (1) С т ру к т у рата на ИП – МВР,
включва отдели, сектори и групи.
(2) Отдел „Оперативна психология“ се
състои от:
1. сектор „Криминална психология“;
2. сектор „Консултативна психология и
специализирана психологична подготовка“.
(3) Отдел „Професиона лна пси ходиагностика“ се състои от:
1. сектор „Психодиагностични изследвания“;
2. сектор „Методи за психодиагностика“.
(4) Отдел „Психологично осигуряване на
структури на МВР“ се състои от:
1. сектор „Психологично осигуряване на
структури в гр. София“;
2. групи „Лаборатория“ в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Монтана, Плевен
и Пловдив.
(5) Отдел „А дминистративен“ подпомага
основните дейности на ИП – МВР.
Чл. 6. Сектор „Криминална психология“
извършва:
1. полиграфско изследване на лица, обвинени в извършване на престъпления, на
свидетели на престъпления и на оперативноинтересни лица;
2. психологично профилиране на неизвестни извършители на тежки престъпления;
3. личностен и поведенчески анализ на
оперативно-интересни лица;
4. пс и хо лог и чен а н а л и з н а п ис мен и ,
аудио- и видеоизточници при заплаха за
националната сигурност, обществения ред,
сигурността и живота на гражданите;
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5. разработване на стратегии за психологично въздействие върху лица и групи,
представляващи оперативен интерес;
6. медиация и психологични интервенции при управление на кризисни ситуации,
з ас т ра ш а ва щ и н а ц ион а л н ат а си г у рно с т,
обществения ред, сигурността и живота на
гражданите;
7. психологични експертизи, назначени
от органите на досъдебното производство и
съда в наказателния процес;
8. специализирани психологични обучения
за нуждите на МВР;
9. методическа помощ по тези дейности
на групи „Лаборатория“ в страната.
Чл. 7. Сектор „Консултативна психология
и специализирана психологична подготовка“
извършва:
1. адаптиране и прилагане на специфични
психологични методи за превенция и консултиране на психични травми и дезадаптивно
поведение;
2. индивидуални и групови кризисни интервенции при критични произшествия със
служители на МВР;
3. антикризисна психологична работа при
природни бедствия, аварии и катаклизми;
4. медиация и психологични интервенции при управление на кризисни ситуации,
з ас т ра ш а ва щ и н а ц ион а л н ат а си г у рно с т,
обществения ред, сигурността и живота на
гражданите;
5. психологично консултиране на служители и членове на техните семейства;
6. консултативна работа със служители,
стажанти и курсанти с проблеми в професионалните адаптация и развитие;
7. организационна диагностика и консултиране;
8. разработване на учебни планове, прог рам и и д ру г и мат ериа л и, свърза н и със
специализираните психологична подготовка
и обучение;
9. специализирани психологични обучения
за нуждите на МВР;
10. специализирани психологични обучения на лица и екипи от други ведомства
и организации при наличие на основания
за това;
11. психологични експертизи, назначени
от органите на досъдебното производство и
съда, в наказателния процес;
12. методическа помощ по тези дейности
на групи „Лаборатория“ в страната.
Чл. 8. Сектор „Психодиагностични изследвания“ извършва:
1. индивидуални психодиагностични изследвания за нуждите на МВР;
2. психодиагностични изследвания на лица
по заявки на външни структури при наличие
на основания за това;
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3. психологични експертизи, назначени
от органите на досъдебното производство и
съда, в наказателния процес;
4. специализирано психологично обучение
за нуждите на МВР;
5. специализирано психологично обучение
на лица и екипи от други ведомства и организации при наличие на основания за това;
6. методическа помощ по тези дейности
на групи „Лаборатория“ в страната.
Чл. 9. Сектор „Методи за психодиагностика“ извършва:
1. разработване, адаптиране, стандартизиране и въвеждане в практиката на психологични методики за целите на индивидуалната
и орга низа ц ионната пси ходиа г нос т ика и
консултиране;
2. разработване на методи, критерии и
стандарти за психологично оценяване;
3. обучение за работа с психодиагностични методики и за практическо прилагане
на критерии и стандарти за провеждане на
индивидуални и организационни психодиагностични изследвания;
4. упражняване на контрол по прилагането
на методиките, критериите и стандартите
за индивидуална и организационна психодиагностика;
5. изготвяне на статистически анализи
и доклади;
6. индивидуални и организационни психодиагностични изследвания;
7. емпирични психологични изследвания;
8. психологични експертизи, назначени
от органите на досъдебното производство и
съда, в наказателния процес;
9. специализирани психологични обучения
за нуждите на МВР;
10. специализирани психологични обучения на лица и екипи от други ведомства
и организации при наличие на основания
за това;
11. методическа помощ на групи „Лаборатория“ в страната.
Чл. 10. Сектор „Психологично осигуряване на структури в гр. София“ извършва:
1. индивидуални психодиагностични изследвания за нуждите на МВР;
2. индивидуални и групови кризисни интервенции при критични произшествия със
служители на МВР;
3. антикризисна психологична работа при
природни бедствия, аварии и катаклизми;
4. пси хологично консултиране на сл ужители, стажанти, курсанти и членове на
техните семейства;
5. консултативна работа със служители
с проблеми в професионалните адаптация
и развитие;
6. организационна диагностика и консултиране;

С Т Р.

58

ДЪРЖАВЕН

7. медиация и психологични интервенции
при управление на кризисни ситуации, застрашаващи националната сигурност, обществения
ред, сигурността и живота на гражданите;
8. психологични експертизи, назначени от
органите на досъдебното производство и съда,
в наказателния процес;
9. специализирани психологични обучения
за нуждите на МВР.
Чл. 11. Групи „Лаборатория“ в страната
извършват:
1. индивидуални психодиагностични изследвания за нуждите на МВР;
2. индивидуални и групови кризисни интервенции при критични произшествия със
служители на МВР;
3. антикризисна психологична работа при
природни бедствия, аварии и катаклизми;
4. психологично консултиране на служители, стажанти и курсанти и членове на техните
семейства;
5. консултативна работа със служители с
проблеми в професионалните адаптация и
развитие;
6. организационна диагностика и консултиране;
7. личностен и поведенчески анализ на
оперативно-интересни лица;
8. психологични интервенции и медиация
при управление на кризисни ситуации, застрашаващи националната сигурност, обществения
ред, сигурността и живота на гражданите;
9. психологични експертизи, назначени от
органите на досъдебното производство и съда,
в наказателния процес;
10. специализирано психологично обучение
за нуждите на МВР;
11. специализирано психологично обучение
на лица и екипи от други ведомства и организации при наличие на основание за това.
Чл. 12. Отдел „А дминист рат ивен“ извършва:
1. планиране и отчитане на ресурсите за
материално-техническо осигуряване;
2. организиране на меропри яти ята по
отбранително-мобилизационна подготовка;
3. специализирани обучения на служителите
от ИП – МВР;
4. експлоатация, ремонт и съхраняване
на техника, въоръжение и друго имущество;
5. поддържане на деловодство и регистратура за класифицирана информация;
6. подпомагане и контрол на дейността на
регистратурите за класифицирана информация
в групи „Лаборатория“;
7. наблюдение и контрол върху работата
на компютърната техника (сървъри, персонални компютри, принтери, скенери и др.),
мрежите на локално ниво и комуникационните средства;
8. инсталиране и конфигуриране на компютърна техника;
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9. администриране на база данни и регистри
(АИС), свързани с реализацията на основните
дейности по психодиагностика, профилактика
и криминалнопсихологични изследвания;
10. дейности по Закона за защита на класифицираната информация;
11. работа по проекти и програми, финансирани от ЕС и други източници.
Раздел IV
Управление
Чл. 13. Директорът на ИП – МВР, се назначава и освобождава от длъжност от министъра
на вътрешните работи.
Чл. 14. (1) Директорът на ИП – МВР:
1. осъществява общото и непосредственото
ръководство, като ръководи, планира, организира и отговаря за дейността на ИП – МВР;
2. организира изпълнението на поставените
заповеди;
3. отчита се за дейността си пред министъра на вътрешните работи и заместник-министрите;
4. организира и отговаря за ползването на
автоматизираните информационни фондове,
изгражда и управлява неавтоматизираните
информационни фондове в ИП – МВР;
5. отговаря за стопанисването на предоставените на ИП – МВР, имоти и вещи – държавна собственост;
6. управлява човешките ресурси и отговаря
за подбора, подготовката, повишаването на
квалификацията и ефективното използване
на кадрите;
7. осъществява взаимодействието с други
структури на МВР и с други органи на държавна власт и на местно самоуправление
съобразно функционалната си компетентност;
8. отговаря за научноизследователската,
нау чно-приложната и у чебната дейност в
ИП – МВР;
9. организира и ръководи участието на
ИП – МВР, в научния обмен чрез издаване
на научна литература, научни бюлетини и
рекламно-информационни материали за дейността на института, публикуване на научни
трудове и презентации в печатни и електронни
издания и участие на служителите в научни
конференции, симпозиуми, семинари и други
форуми в страната и в чужбина.
(2) При изпълнение на функциите си директорът се подпомага от заместник-директор
и дирекционен съвет.
(3) Заместник-директорът изпълнява функции по управление, възложени му със заповед
на директора.
(4) В изпълнение на функциите си директорът и заместник-директорът издават заповеди.
Чл. 15. (1) Дирекционният съвет се състои
от директора, заместник-директора и началниците на отдели и сектори.
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(2) Дирекционният съвет е колективен
съвещателен орган, който:
1. обсъжда и взема решения за приоритетите
и перспективите на експертната и научноприложната дейност на ИП – МВР;
2. обсъжда и приема документи, свързани
с предмета на дейност на ИП – МВР;
3. обсъжда изпълнението на плана на института и предлага корекции при необходимост;
4. обсъжда и решава въпроси, свързани с
развитието на човешките ресурси;
5. обсъжда и решава други въпроси, свързани с дейността на ИП – МВР.
(3) При необходимост в заседанията на
дирекционния съвет могат да се включват и
други служители.
(4) Заседанията на дирекционния съвет се
протоколират.
Чл. 16. Началниците на отдели, сектори
и групи:
1. организират, ръководят, контролират и
отговарят за цялостната дейност на подчинените им структури;
2. следят за спазването и прилагането на
професионалните стандарти при изпълнение
на служебните задачи;
3. оказват научна, методическа и практическа помощ на служителите от подчинените
им структури;
4. правят предложения за кариерно развитие, награди и наказания на служителите;
5. предлагат на ръководството на ИП – МВР
решения по възложените им преписки;
6. ръководят работните заседания на подчинените им структури;
7. осъществяват координация на служебните
взаимодействия между структурните звена
на института.
Чл. 17. (1) За изпълнение на срочни задачи
може да се създават работни и изследователски
екипи от служители на различни структурни
звена на ИП – МВР, със заповед на директора.
(2) Определените ръководители на екипите по ал. 1 отчитат работата по конкретната
задача пред директора или оправомощено от
него лице.
Чл. 18. (1) Комисията по супервизия е
колективен експертен орган на ИП – МВР,
който се назначава със заповед на директора.
(2) Комисията по супервизия контролира
спазването на нормативните изисквания и
прилагането на професионалните стандарти
при изпълнение на служебните задачи.
(3) Дейността на Комисията по супервизия се регламентира с правила, утвърдени от
директора на ИП – МВР.
Раздел V
Планиране, организиране, контрол и отчитане
на научно-приложната и учебната дейност
Чл. 19. (1) В ИП – МВР, се изготвя двугодишен план за дейността, който се утвърж-
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дава от ресорния заместник-министър на
вътрешните работи.
(2) Планът за дейността на ИП – МВР се
изготвя на основата на:
1. приоритетите на МВР;
2. заявки от структурите на МВР;
3. плановете на секторите и групите;
4. задачи, произтичащи от ЗМВР, ПУДМВР,
подзаконовите нормативни актове, указанията и заповедите на ръководството на МВР.
(3) Тематични промени и промени в сроковете в плана за дейността на ИП – МВР,
могат да се правят след утвърждаване от
ресорния заместник-министър на вътрешните работи по предложение на директора
на ИП – МВР.
Чл. 20. (1) Отделите, секторите и групите изготвят годишни планове със задачи
и срокове по съответното направление на
дейност, които се утвърждават от директора
на ИП – МВР.
(2) Промен и в п ла нове т е по а л. 1 се
у т върж дават от ди рек тора след писмено
п ред ложение на замест ник-ди рек тора на
ИП – МВР.
Чл. 21. Началниците на отдели, сектори
и групи изготвят шестмесечни и годишни
отчети за изпълнението на задачите по съответните направления на дейност.
Чл. 22. (1) Специализираните психологични курсове за професионално обучение се
организират и провеждат по Каталог на курсовете за професионално обучение, График за
професионалното обучение и учебнопланова
документация, състояща се от:
1. учебен план;
2. тематични планове на съответните
курсове, включени в учебния план;
3. учебни разписания (времево разпределение на активностите).
(2) Учебните планове, по които се провеждат специализираните психологични курсове
за професиона лно обу чение, се изгот вя т
от структурните звена на ИП – МВР, провеждащи обученията, и се утвърждават от
директора след съгласуване със съответните
основни структури на МВР по чл. 37 ЗМВР.
(3) Учебните планове са основни документи, които съдържат: вида на курса, целите
и задачите, формата и продължителността
на обучението, наименованието на темите
и хорариума им, формата на контрол и разпределението на учебното време.
(4) За всеки курс се разработва тематичен
план, който се утвърждава от началника на
структурното звено на ИП – МВР, провеждащо обучението, като срещу всяка тема се
посочва необходимото време за реализирането на обучението.
(5) Разписанието на учебните занятия (програма, съдържаща времево разпределение на
активностите) се изготвя за всеки курс и се
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утвърждава от началника на структурното
звено на ИП – МВР, провеждащо обучението.
Чл. 23. (1) Специализираните психологични курсове за професионално обучение
се осъществяват чрез интерактивни форми,
предвидени в учебните планове.
(2) Специализираните психологични курсове за професионално обучение завършват
без поставяне на оценка, като обучаемите
попълват формуляр за обратна връзка, с
който оценяват различни параметри на обучението (организация, съдържание, начин
на провеждане и др.), работата на обучителите, степента на удовлетвореност и правят
препоръки.
Чл. 24. (1) Завършилите курс за професионално обучение получават документ за
професионална квалификация – сертификат.
(2) Издадените сертификати се вписват в
регистър и се съхраняват в деловодството
на ИП – МВР, в съответствие със Закона за
националния архивен фонд и подзаконовите
актове по неговото прилагане.
Чл. 25. (1) Обу чаемите, отсъствали по
уважителни причини повече от 25 на сто
от учебното време, се отписват със заповед
на директора.
(2) Обучаемите, които са допуснали повече
от три отсъствия без уважителна причина
или са извършили дисциплинарни нарушения, които са основание за отстраняване от
обучението, се отстраняват със заповед на
директора.
(3) За вси чк и от писани и отст ранени
обучаеми се уведомява дирекция „Човешки
ресурси“ – МВР.
Раздел VI
Квалификация и оценяване на служителите
Чл. 26. (1) Новоназначените служители в
ИП – МВР, задължително преминават специализирано въвеждащо обучение по утвърден
от директора план.
(2) След приключване на въвеждащото
обучение се провеж да изпит от комисия,
назначена със заповед на директора.
(3) Право да работят самостоятелно придобиват само служители, преминали въвеждащо обучение и положили успешно изпит.
Чл. 27. Оценяването на служителите от
ИП – МВР, се извършва съгласно действащите актове в МВР.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Този правилник се
издава на основание чл. 51, ал. 2 ЗМВР и
отменя Правилника за дейността на Институт по психология – МВР, рег. № Із-1137 от
26.05.2010 г. (необнародван).
Министър:
Румяна Бъчварова
4331
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МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на Националната
галерия
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този правилник урежда устройството
и дейността на Националната галерия, наричана
по-нататък „музеят“.
Чл. 2. (1) Националната галерия е държавен културен и научен институт с национално
значение, който издирва, събира, документира,
съхранява, изучава и популяризира културни
ценности в областта на българското и чуждестранното визуално изкуство с познавателна,
образователна, научна и естетическа цел на
територията на Република България.
(2) Музеят е юридическо лице на бюджетна
издръжка, второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на културата, създаден с
Постановление № 440 от 2014 г. на Министерския съвет за преобразуване на национални
музеи (ДВ, бр. 107 от 2014 г.), със седалище в
София и адрес ул. 19 февруари 1. Музеят има
кръгъл печат с текст по кръга „Национална
галерия“ и в средата „Министерство на културата“.
Чл. 3. По тематичен обхват музеят е специализиран.
Чл. 4. Музеят участва в държавната политика
по опазване на движимото културно наследство
във взаимодействие със съответните компетентни държавни и общински органи, Светия
синод на Българската православна църква и
други регистрирани вероизповедания със съдействието на неправителствени организации
и гражданското общество.
Чл. 5. Националната галерия методически
подпомага общинските, частните музеи и музеите със смесено участие, като:
1. осъществява координация между музеите
при прилагането на нормативните актове по
опазване на движимите културни ценности;
2. организира и провежда съвместно събирателска, проучвателна и научноизследователска
и популяризаторска дейност;
3. участва в разработване на проекти за консервация и реставрация на движими културни
ценности и произведения на съвременното
българско и чуждестранно визуално изкуство,
собственост на общинските, частните музеи и
музеите със смесено участие;
4. подготвя и реализира регионални, национални и международни проекти в областта
на опазването и представянето на движими
културни ценности и произведения на съвременното българско и чуждестранно визуално
изкуство, предмет на неговата дейност.
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УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТИ НА МУЗЕЯ
Раздел І
Основни дейности на музея
Чл. 6. (1) Основната дейност на музея е
събирането, опазването, представянето и изследването на движими културни ценности и
произведения на съвременното българско и
чуждестранно визуално изкуство.
(2) За осъществяване на своята основна
дейност музеят изпълнява следните функции
и задачи:
1. извършва събирателска дейност и дейност
по съхранение и опазване на колекциите си,
като:
а) издирва, събира, придобива, съхранява,
изучава и документира движимите културни
ценности и произведенията на съвременното
българско и чуждестранно визуално изкуство;
б) осъществява дигитализацията на основния
и обменния фонд;
в) осигурява правна и физическа защита
на съхраняваните във фондовете му движими
културни ценности и произведения на съвременното българско и чуждестранно визуално
изкуство;
2. осъществява експозиционна дейност, като:
а) подготвя и поддържа постоянна експозиция и организира временни експозиции;
б) организира самостоятелно експозиции,
както и предоставя движими културни ценности и произведения на съвременното българско
и чуждестранно визуално изкуство от своите
колекции за участие в експозиции в страната;
в) включва временно в свои експозиции
културни ценности и произведения на съвременното българско и чуждестранно визуално
изкуство от други музеи или собственост на
физически и юридически лица, както и организира представянето на изложби на други
музеи и лица или съвместни изложби с тях;
г) организира временни експозиции или
предоставя временно движими културни ценности и произведения на съвременното визуално
изкуство от основния си фонд за представяне в
чужбина при условията на глава шеста, раздел VІ
от Закона за културното наследство (ЗКН);
д) предоставя движими културни ценности
и произведения на съвременното визуално
изкуство за участие във временни експозиции
в страната;
е) предоставя движими културни ценности
и произведения на съвременното визуално изкуство за участие във временни експозиции в
чужбина с писмено нареждане на министъра
на културата;
3. извършва научноизследователска дейност,
като:
а) проучва, изследва и представя визуалното
изкуство;
б) организира и провежда научни прояви,
конференции, работни срещи и дискусии;
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в) издава научни, научнопопулярни и рекламни материали;
4. осъществява образователна дейност, като:
а) подготвя и провежда образователни програми за различни социални и възрастови групи;
б) осъществява други дейности с образователна, естетическа и възпитателна цел;
в) сключва договори и осъществява съвместни инициативи с училища, университети
и други юридически лица и организации с цел
популяризиране на визуалното изкуство;
5. извършва идентификация на движими
културни ценности самостоятелно или съвместно с други научни или културни организации
и висши училища, по искане на физически
и юридически лица, съобразно действащите
нормативни актове;
6. извършва консервация и реставрация на
движими културни ценности и произведения
на съвременното изкуство чрез лица или под
непосредственото ръководство на лица, вписани
в регистъра по чл. 165 ЗКН;
7. осъществява дейности във връзка с изработване на копия, реплики и предмети с
търговско предназначение при условията и
по реда на ЗКН и подзаконовите нормативни
актове по неговото прилагане;
8. предоставя информация на Министерството на културата във връзка с регистрите
по ЗКН;
9. осъществява сътрудничество със сродни
институти в страната и в чужбина; поддържа
връзки, сключва договори за сътрудничество
и осъществява съвместни инициативи с цел
обмяна на опит, изложби и образователни
програми със сродни български, европейски
и международни институции;
10. взаимодейства с органите на Министерството на вътрешните работи и на прокуратурата
при наличие на данни за незаконно придобиване на вещите – обект на идентификация по
т. 5, или в други случаи, предвидени от закона.
(3) Музеят може да извършва допълнителни
дейности, включително стопански, когато са
свързани с основната му дейност.
Чл. 7. (1) Музеят формира основен, обменен фонд, научно-спомагателен фонд и научен
архив, които включват:
1. за основен фонд – придобитите от музея
и предоставените му за безвъзмездно ползване
движими културни ценности с изключително
голямо научно и културно значение – национално богатство, както и тези, които съответстват
на неговия тематичен обхват;
2. за обменен фонд – движими културни
ценности, които не съответстват на тематичния му обхват;
3. за научно-спомагателен фонд – предмети
и други материали от значение за изследователската, експозиционната и образователната
дейност на музея;
4. за научен архив:
а) документите по издирването, идентифицирането, изследването, съхраняването, кон-
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сервацията, реставрацията, движението и представянето на движимите културни ценности;
б) отчетните документи за движимите
културни ценности, съхранявани от музея постоянно или временно: документи за произход,
за постъпване или придобиване от музея, оценителни протоколи, инвентарни книги и др.;
в) научната и справочната документация:
научни паспорти и картотеки;
г) документи и материали, свързани с живота
и творчеството на художниците;
д) фотоархив.
(2) Научният архив се съхранява безсрочно
в музея.
Чл. 8. (1) Движими културни ценности,
инвентирани във фонда на музея, подлежат на
инвентаризация по реда на Наредба № Н-6 от
2009 г. за формиране и управление на музейните фондове (ДВ, бр. 2 от 2010 г.).
(2) Отписване на движими културни ценности от музейните фондове се извършва съгласно
чл. 32 от Наредба № Н-6 от 2009 г. за формиране
и управление на музейните фондове.
Раздел ІІ
Устройство и управление на музея
Чл. 9. (1) Музеят се ръководи от директор.
(2) Правоотношенията на директора на музея с министъра на културата възникват въз
основа на конкурс съгласно Кодекса на труда.
Конкурсът се провежда по реда на Наредба
№ Н-4 от 2007 г. за провеждане на конкурсите
за директори на държавните културни институти (ДВ, бр. 50 от 2007 г.) след представяне
на концепция за развитието на музея.
Чл. 10. (1) Директорът организира, координира и контролира цялостната дейност на
музея, като:
1. представлява института пред всички държавни органи, физически и юридически лица
в страната и в чужбина;
2. прилага системата на делегирания бюджет,
която му дава право:
а) да се разпорежда самостоятелно със
средствата на института;
б) да извършва компенсирани промени на
утвърдените с бюджета му приходи и разходи,
като уведомява за това Министерството на
културата;
в) да определя числеността на персонала и
възнагражденията на служителите и работниците при спазване на нормите, определени в
съответните нормативни актове;
3. утвърждава структурата и числеността
на персонала в музея и изпраща за сведение в
Министерството на културата утвърдено длъжностно и поименно щатно разписание, както
и актуализация при всяка промяна;
4. осъществява връзка и координация на
културния институт с други държавни органи
и културни институти;
5. със заповед определя материалноотговорните лица и размера на тяхната отговорност за
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опазване, съхранение и отчитане на фондовете
на музея;
6. сключва, изменя и прекратява трудовите
договори на служителите и обслужващия персонал, определя размера на индивидуалното
трудово възнаграждение и другите материални
стимули в съответствие с наличните средства
и нормативни изисквания;
7. утвърждава правилник за вътрешния
трудов ред и вътрешни правила за работната
заплата, изготвя длъжностни характеристики
на всички служители;
8. осъществява други правомощия, регламентирани в Закона за културното наследство
и други нормативни актове.
(2) Директорът спазва изискванията, заложени в утвърдените от министъра на културата
Правила за прилагане на системата на делегиран бюджет в държавни културни институти
в областта на културното наследство и библиотечното дело.
Чл. 11. (1) При осъществяване на своите
правомощия директорът се подпомага от заместник-директор в направление „Българско
изкуство“, заместник-директор в направление
„Чуждестранно изкуство“ и заместник-директор в направление „Филиали. Организация
експозиции“.
(2) Правата и задълженията на заместникдиректорите се определят с длъжностните им
характеристики.
(3) Функциите на директора на музея в негово
отсъствие или когато ползва законоустановен
отпуск, се осъществяват от заместник-директора, определен със заповед на директора.
Чл. 12. (1) Структурата на музея се определя
в зависимост от тематичния му обхват и формираните фондове и включва специализирани
направления, отдели и обща администрация.
(2) Специализираните направления и отдели
на пряко подчинение на директора са:
1. направление „Българско изкуство“ със
следните отдели:
а) отдел „Съхранение и регистрация на
колекция „Българско изкуство“;
б) отдел „Изследване и представяне на
българското изкуство“;
2. направление „Чуждестранно изкуство“
със следните отдели:
а) отдел „Съхранение и регистрация на
колекции „Чуждестранно изкуство“;
б) отдел „Изследване и представяне на
чуждестранното изкуство“;
3. отдел „Опазване и дигитализация на
движими културни ценности и произведения
на съвременното изкуство“ със следните звена:
а) Лаборатория по консервация и реставрация;
б) сектор „Дигитализация на колекциите“;
в) фотоателие и фотодокументация;
г) Научен архив и библиотека;
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4. направление „Филиали. Организация
експозиции“ със звена:
a) филиал „Музей за християнско изкуст
во“ – крипта на храм-паметник „Св. Александър Невски“;
б) филиал за временни изложби „Двореца“;
в) филиал „Музей на изкуството от периода
на социализма“;
г) филиал „Софийски арсенал – Музей за
съвременно изкуство“;
д) къщи-музеи: „Вера Недкова“, „Никола
Танев“, „Иван Лазаров“, „Александър Божинов“, „Андрей Николов“;
е) Графичен кабинет;
ж) отдел „Организация експозиции“;
з) отдел „Информация и обслужване на
публиката“.
(3) Отдел „Комуникации“ е пряко подчинен
на директора на музея и осъществява следните
дейности, свързани със:
1. международни контакти, европейски
програми и проекти;
2. връзки с медиите и обществеността;
3. поддръжка на сайта на галерията и
връзка със социалните мрежи;
4. графичен дизайн и предпечатна подготовка;
5. образователни програми;
6. развитие на меценатството, маркетинг
и реклама.
(4) Общата администрация на музея е
обособена в направление „Администрация и
финанси“ със следните отдели:
1. „Бюджет и финансово-счетоводна дейност“;
2. „Стопанска дейност“;
3. „Юридически“;
4. „Управление и поддръжка на собствеността“;
5. „Обща администрация“;
6. „Технически екип“.
Чл. 13. Музеят участва чрез свои представители в националните експертни и обществени
съвети и комисии.
Чл. 14. (1) Към музея функционират следните комисии:
1. комисия за оглед и издаване на удостоверения на представени за износ художествени
произведения/предмети, които не притежават характеристики на културна ценност и
не отговарят на определението за културна
ценност по смисъла на чл. 7 ЗКН;
2. комисия за идентификация на културни
ценности.
(2) Съставът и задачите на комисиите по
ал. 1 се определят със заповед на директора.
Чл. 15. (1) Към музея функционират следните съвещателни органи:
1. дирекционен съвет – подпомага директора в неговите административно-организационни функции; в състава на дирекционния
съвет участват тримата заместник-директори,
ръководител ят на направление „А дмини-
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страция и финанси“, ръководителят на отдел
„Комуникации“, като при необходимост се
включват и други служители на музея;
2. м узеен съвет – предлага и обсъж да
насоки, въпроси и проблеми, свързани със
събирателската дейност, дейността по съхранение и опазване на колекциите на музея,
научноизследователската и образователната
дейност на музея; в състава на музейния съвет
участват членовете на дирекционния съвет,
главният реставратор, завеждащите филиали и
всички главни уредници в специализираните
направления;
3. изложбен съвет – обсъжда и изработва тематико-експозиционните планове на
постоянните експозиции и план-графиците
на временните изложби на Националната
галерия въз основа на постъпили предложения; в състава на изложбения съвет участват
заместник-директорът на направление „Филиали. Организация експозиции“, всички
завеждащи филиали, главните уредници в
отделите „Експозиции“, „Изследване и представяне на българското изкуство“, „Изследване
и представяне на чуждестранното изкуство“,
„Графичен кабинет“ и главният реставратор;
4. консервационно-реставрационен съвет – предлага и обсъжда основни насоки,
въпроси и конкретни проблеми, свързани
с консервационно-реставрационната работа
и дейността по съхранение и опазване на
колекциите на музея; в състава на съвета
участват всички реставратори – служители
на галерията, главните уредници на отделите
„Съхранение и регистрация на колекциите“
и „Изследване и представяне на българското
изкуство“ в направление „Българско изкуство“
и „Съхранение и регистрация на колекциите“
и „Изследване и представяне на чуждестранното изкуство“ в направление „Чуждестранно
изкуство“, „Графичен кабинет“, съответният
завеждащ филиал, като при необходимост се
включват и външни на галерията изтъкнати
специалисти в съответната област на консервацията и реставрацията;
5. научна група – осъществява нау чноизследователска и научнопопуляризаторска
работа, като извършва научна обработка на
музейните фондове, подготвя и представя
научноизследователски публикации и трудове, организира и участва в научни форуми с
доклади и съобщения, свързани с различните
области на изкуството, консултира музейните
специалисти за повишаване на професионалната им квалификация, извършва проучване и
популяризира добрите практики в сферата на
музейното дело; в състава на научната група
участват всички специалисти с научна степен;
6. художествен съвет – консултативно-експертен орган, който подпомага ръководството
на Националната галерия и оказва съдействие
и подкрепа за реализиране на програмата и
проектите на галерията пред различни дър-
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жавни органи и обществени институции. В
него участват членове на ръководството на
Националната галерия, български и чуждестранни физически лица с особени заслуги за
развитието и представянето на българската
култура и изкуство, представители на творчески съюзи, научни институти и висши художествени учебни заведения, на международни
организации на музеите.
(2) Съставът и задачите на съветите по
ал. 1 се определят със заповед на директора.
Раздел ІІІ
Финансиране на музея
Чл. 16. Музеят се финансира със средства
от държавния бюджет, като прилага системата на делегирания бюджет. Средствата от
държавния бюджет се определят на база на
стандарти за финансиране, одобрени от Министерския съвет и включват:
1. субсидия, определена на базата на стандарти за финансиране, одобрени от Министерския съвет;
2. допълващи стандарти;
3. установеното в края на предходната
година превишение на постъпленията над
плащанията на музея;
4. реализираните собствени приходи на
музея;
5. средствата по други програми и проекти,
бенефициент по които е музеят;
6. средствата за реализиране на творчески
програми и проекти, финансирани от Министерството на културата на конкурсен принцип;
7. средствата, предоставени от общини по
сключени договори.
Раздел ІV
Организация на работата в музея
Чл. 17. (1) Музеят осигурява дни и часове
за посещение, съобразени със свободното
време на различните видове и категории посетители, и ги обявява на подходящи места
и на интернет страницата си.
(2) Музеят осигурява подходящи условия за
достъп до експозициите на хора с увреждания.
Чл. 18. (1) За индивидуално или групово
посещение на музейна експозиция се заплащат
входни билети.
(2) Цените на входните билети са определени със заповед на директора съгласувано
с Министерството на културата.
(3) Безплатен вход за посещение на експозиция се определя със заповед на директора
на музея.
(4) Деца, учащи се и хора с увреждания
заплащат намалени цени или се освобождават от заплащане на входен билет съгласно
заповедта по ал. 2.
(5) Входните билети, платени в брой, са
придружени от фискална касова бележка
от фискално устройство или касова бележ-
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ка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност
(ИАСУТД) съгласно Наредба № Н-18 от 2006 г.
за регистриране и отчитане на продажби в
търговските обекти чрез фискални устройства
(ДВ, бр. 106 от 2006 г.).
Чл. 19. (1) Работното време на служителите
в музея се определя със заповед на директора.
(2) Работното време на служителите в експозициите на музея се определя със заповед
на директора.
Чл. 20. (1) За образцово изпълнение на
сл у жебни т е си за д ъ л жени я сл у ж и т ели т е
могат да бъдат награждавани от директора с
парични или предметни награди. Стойността
на паричната или предметната награда не
може да надвишава размера на основната
заплата на служителя.
(2) Средствата по ал. 1 са в рамките на
утвърдените средства за персонал за съответната година.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Този правилник се издава на основание чл. 29, ал. 1, т. 1 от Закона за културното
наследство и отменя Правилника за устройството и дейността на Национален музеен
комплекс – София (ДВ, бр. 9 от 2015 г.).
§ 2. Изпълнението на правилника се възлага на директора на музея.
§ 3. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър:
Боил Банов
4345

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане
на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1
и т. 2 от Закона за лекарствените продукти в
хуманната медицина, на медицински изделия
и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти
за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от
Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 24 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от
2010 г., бр. 67 от 2011 г., бр. 49 от 2012 г., бр. 48
от 2014 г. и бр. 30 и 62 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 4а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 6 в края се поставя запетая и се
добавя „с изключение на информацията за
INN по ал. 7“.
2. Създава се ал. 7:
„(7) Националната здравноосигурителна
каса анализира и обобщава към 1-во или
16-о число от съответния календарен месец
информацията за INN за лечение на заболя-
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ване, спадащо към някой от класовете болести от I клас до клас XVII включително по
МКБ 10, които заемат водещо място (първите
шест места) в структурата на смъртността
по причини за умирания или в структурата
на хоспитализираната заболеваемост, или в
структурата на първично инвалидизираните
лица в Република България за последните три
години, за които в ПЛС по чл. 262, ал. 6, т. 1
ЗЛПХМ има повишено ниво на заплащане.“
§ 2. В чл. 6а, ал. 2 след числото „2“ се
поставя запетая, а думите „и 4“ се заменят
с „4 и 7“.
§ 3. В глава четвърта „Условия, критерии и
ред за договаряне на отстъпки за лекарствените
продукти“, раздел I „Условия, критерии и ред
за провеждане на задължително централизирано договаряне на отстъпки за лекарствени
продукти, включени или за които е подадено
заявление за включване в ПЛС по чл. 262,
ал. 6, т. 1 и 2 ЗЛПХМ“ се създава чл. 23г:
„Чл. 23г. (1) За лекарствените продукти с
ново международно непатентно наименование, подлежащи на договаряне на отстъпки,
или комбинацията (при комбинирани лекарствени продукти), НЗОК проверява дали
международното непатентно наименование,
към което принадлежи лекарственият продукт или комбинацията (при комбинирани
лекарствени продукти), може да се ползва
от пациентите в поне пет държави – членки
на Европейския съюз, чрез съответните им
системи за заплащане с публични средства.
(2) Не се сключват договори за отстъпки
за лекарствен продукт по чл. 21, ал. 2, ако
международното непатентно наименование,
към което той принадлежи или комбинацията (при комбинирани лекарствени продукти)
не може да се ползва от пациентите в поне
пет държави – членки на Европейския съюз,
чрез съответните им системи за заплащане
с публични средства.
(3) За удостоверяване на обстоятелствата
по ал. 1 притежателят на разрешението за
употреба/неговият упълномощен представител представя на НЗОК списък на държавите – членки на Европейския съюз, в които
международното непатентно наименование,
към което принадлежи лекарственият продукт или комбинацията (при комбинирани
лекарствени продукти), може да се ползва от
пациентите чрез съответните им системи за
заплащане с публични средства, и посочва
източниците, на които се базира предоставената информация.“
Заключителна разпоредба
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Петър Москов
4351
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските
изисквания към животновъдните обекти (обн.,
ДВ, бр. 41 от 2006 г.; изм., бр. 102 от 2006 г.,
бр. 40, 48 и 90 от 2008 г., бр. 50 от 2010 г., бр. 10
и 94 от 2012 г., бр. 69 от 2013 г. и бр. 15 и 62
от 2014 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. ветеринарномедицинските, включително мерките за биосигурност и зоохигиенните
изисквания към животновъдни обекти за отглеждане на селскостопански животни, охлюви
и калифорнийски червеи;“
б) в т. 2 думите „и люпилните за птици“
се заличават.
2. В ал. 2:
а) в т. 1, буква „ж“ след думите „150 бройлера“ се добавя „или подрастващи птици от
други видове“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. при пасищно отглеждане на местни
породи (автохтонни) едри преживни животни
(ЕПЖ), дребни преживни животни (ДПЖ) и
еднокопитни, въведени в Интегрираната информационна система на Българската агенция
по безопасност на храните (БАБХ);“.
§ 2. В чл. 2 ал. 2 се изменя така:
„(2) При отглеждане до 9 броя ЕПЖ с приплодите им до едногодишна възраст, до 50 броя
ДПЖ с приплодите им до 6-месечна възраст,
до 10 броя еднокопитни с приплодите им до
едногодишна възраст, до 120 броя зайци, до
350 броя кокошки носачки, до 500 броя бройлери или подрастващи птици от други видове
се спазват само изискванията по чл. 4, ал. 1,
т. 2, 3 и 5, чл. 9, ал. 1, т. 3 и 7, чл. 10, т. 2 – 5.“
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се отменя;
б) в т. 2:
аа) буква „а“ се отменя;
бб) буква „в“ се изменя така:
„в) за отглеждане на свине в индустриална
ферма, във фамилна ферма тип А или тип Б – не
по-малко от 500 м;“;
вв) буква „г“ се отменя;
в) точка 3 се отменя.
2. Алинея 5 се отменя.
3. В ал. 6 думите „а за всички останали животновъдни обекти, отглеждащи един и същи
вид животни – между сградите за отглеждане
на животните“ се заличават.
4. Алинея 7 се отменя.
5. В ал. 9 т. 4 се отменя.
§ 4. В чл. 4, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
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1. В текста преди т. 1 думите „отговарят на
следните изисквания“ се заменят с „включват
следните мерки за биосигурност“.
2. Точки 3, 4, 5, 6 и 7 се изменят така:
„3. снабдени са с достатъчно количество вода
за пиене от собствени и/или от обществени
водоизточници;
4. имат вход, който разполага с оборудване
и място за измиване и дезинфекция на хора и
транспортни средства;
5. оградени са по начин, осигуряващ безопасността на обекта и здравното благополучие
на животните, който не позволява свободен
достъп на хора и други животни;
6. имат обособени места и/или съоръжения за съхранение на фураж, силаж, слама,
постеля и др.;
7. имат осигурен санитарен възел;“.
3. В т. 8, буква „б“ думите „собствена консумация“ се заменят с „лични нужди“.
4. В т. 9 след думите „място или контейнер
за“ се добавя „временно“.
§ 5. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) В случаите на увеличаване капацитета
на обектите по ал. 1 се допуска използване на
вече обособените зони.“
§ 6. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В т. 2 думата „битово“ се заличава.
2. Точка 5 се изменя така:
„5. канализационна система;“.
§ 7. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 5 се изменя така:
„5. кухня с трапезария за работещите в
животновъдния обект;“.
2. В т. 6 буква „а“ се отменя.
3. Създават се т. 7 и 8:
„7. помещение или място за извършване
на аутопсия;
8. помещение или място за съхранение на
дезинфекционни средства и вътрешен инвентар.“
§ 8. В чл. 8 т. 4 се изменя така:
„4. място и оборудване за механично почистване, измиване и дезинфекция на транспортни средства и на подвижни съоръжения,
позволяващо отвеждане на отпадните води;“.
§ 9. В чл. 9, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се отменя.
2. В т. 3 думите „във ферми по чл. 2, ал. 1,
т. 1, буква „в“ от Наредба № 4 от 2008 г. за
специфичните изисквания при производството,
съхранението и транспортирането на сурово
краве мляко и изискванията за търговия и
пускане на пазара на мляко и млечни продукти (ДВ, бр. 23 от 2008 г.) е достатъчно да има
осигурени условия за измиване, дезинфекция и
съхранение на съоръженията за доене и условия
за хладилно съхранение на млякото“ се заменят
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със „съгласно приложение ІІІ, раздел ІХ, глава
І, точка II от Регламент (ЕО) № 853/2004 на
Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични
хигиенни правила за храните от животински
произход (OB, L 139, 30 април 2004 г.).“
3. В т. 4 думите „това изискване не се отнася за обектите за отглеждане на биволи“ се
заличават.
4. Точка 5 се изменя така:
„5. имат обособени родилни боксове, места
или помещения;“.
5. Точка 7 се изменя така:
„7. имат обособено място в животновъдния обект за временно съхранение на тор и
обеззаразяване, съобразено с капацитета и
технологията на отглеждане, с изключение на
случаите при временно съхранение на торови
маси върху терен извън регулация на населено
място или на място, определено от местната
административна власт; животновъдни обекти, разположени в нитратно уязвимите зони,
спазват изискванията на Наредба № 2 от
2007 г. за опазване на водите от замърсяване
с нитрати от земеделски източници (ДВ, бр. 27
от 2008 г.) и Програмата от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с
нитрати от земеделски източници в уязвимите
зони освен в случаите при сключен договор
с преработвателно предприятие за ежедневно
извозване на торовите маси;“.
6. В т. 8 думите „микроклимат съгласно
изискванията на приложение № 2“ се заменят
с „подходящ микроклимат“.
§ 10. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 4 накрая се добавя „съгласно приложение ІІІ, раздел ІХ, глава І, точка II на
Регламент (ЕО) № 853/2004“.
2. Точка 5 се изменя така:
„5. имат обособено място в животновъдния обект за временно съхранение на тор и
обеззаразяване, съобразено с капацитета и
технологията на отглеждане, с изключение на
случаите при временно съхранение на торови
маси върху терен извън регулация на населено
място или на място, определено от местната
административна власт; животновъдни обекти,
разположени в нитратно уязвимите зони, следва
да отговарят на изискванията на Наредба № 2
от 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници и
Програмата от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от
земеделски източници в уязвимите зони освен
в случаите при сключен договор с преработвателно предприятие за ежедневно извозване на
торовите маси.“
§ 11. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. (1) Животновъдните обекти тип индустриални ферми за отглеждане на свине
отговарят на следните изисквания:
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1. изградени са съобразно минималните
изисквания за защита и хуманно отношение
за отглеждане на свине и съгласно приложение № 4;
2. обектите за угояване с повече от 700 места
и развъдните стопанства с над 100 места организират дейността си при спазване на принципа
за профилактика „всичко пълно – всичко празно“ при отглеждане на подрастващи прасета и
свине за угояване.
(2) На границата на „бялата зона“ на животновъдния обект по ал. 1 може да се изгражда
кланица/кланичен пункт или кланица с интегрирано към нея предприятие за производство
на месни продукти, мляно месо и месни заготовки, при условие че в него се колят само
свине от животновъдния обект и се преработва
само месото, добито от тези свине.
(3) В предприятието по ал. 2 може да се
преработва и месо от едри преживни животни,
при условие че е:
1. добито в кланица, регистрирана по реда
на чл. 12 от Закона за храните;
2. транспортирано съгласно чл. 245 от Закона
за ветеринарномедицинската дейност.
(4) Животновъдните обекти за отглеждане
на свине във фамилни ферми (тип А) отговарят
на следните изисквания:
1. имат обособено помещение или място за
преобличане на обслужващия персонал и за
съхранение на работното облекло;
2. на входа на помещенията за отглеждане
на животни са поставени дезинфекционни
тампони за обувки;
3. има поставен контейнер за съхранение
на трупове на умрели свине, съобразени със
седмичния отпад на обекта.
(5) Животновъдните обекти за отглеждане
на свине във фамилни ферми (тип Б) и ферми
„заден двор“ отговарят на изискванията по
чл. 4, ал. 1, т. 2, 3, 5, 10 и 11.
(6) Източнобалканската порода свине се
отглеждат съгласно изискванията на Наредба
№ 6 от 2007 г. за условията и реда за пасищно
отглеждане на свине от източнобалканската
порода и нейните кръстоски (ДВ, бр. 29 от
2007 г.).
(7) Животновъдните обекти за отглеждане
на свине имат обособено място за временно
съхранение на тор и обеззаразяване, съобразено
с капацитета и технологията на отглеждане,
с изключение на случаите при временно съхранение на торови маси върху терен извън
регулация на населено място или на място,
определено от местната административна
власт. Животновъдните обекти, разположени в
нитратно уязвимите зони, следва да отговарят
на изискванията на Наредба № 2 от 2007 г. за
опазване на водите от замърсяване с нитрати от
земеделски източници и Програмата от мерки
за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в
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уязвимите зони освен в случаите при сключен
договор с преработвателно предприятие за
ежедневно извозване на торовите маси.“
§ 12. В чл. 12, буква „з“ думите „ – за много
големи коне Wh – 180 см“ се заличават, а думите „Wh – 167 см“ се заменят с „Wh – 165 см“.
§ 13. Членове 13, 14 и 15 се изменят така:
„Чл. 13. (1) Животновъдните обекти за отглеждане на зайци разполагат с помещения
и/или съоръжения, които осигуряват оптимални зоохигиенни условия, съответстващи
на биологичните потребности на съответната
технологична група или порода.
(2) При промишлено отглеждане на зайци
технологичните групи се разполагат в помещенията така, че да се спазва принципът на
профилактика „всичко пълно – всичко празно“.
Чл. 14. (1) В животновъдните обекти за
отглеждане на птици (с изключение на обектите за отглеждане на водоплаващи), в които
са обособени производствени центрове, има
въведени мерки за биосигурност.
(2) Животновъдните обекти за отглеждане на
птици в зависимост от вида, предназначението
и капацитета разполагат със:
1. помещения за отглеждане на кокошки
носачки, които отговарят на изискванията на
Наредба № 25 от 2005 г. за минималните изисквания за хуманно отношение при отглеждане
на кокошки носачки (ДВ, бр. 42 от 2006 г.);
2. сгради за отглеждане на подрастващи и
родители, които отговарят на изискванията по
приложение № 7; сградите за родителите имат
отделни помещения към тях за фумигация на
яйцата, ако нямат общ склад за разплодни яйца
или близка люпилня;
3. помещения за отглеждане на пилета бройлери, които отговарят на изискванията по
Наредба № 26 от 2008 г. за определяне на минималните изисквания за хуманно отношение
и защита при отглеждане на бройлери (ДВ,
бр. 72 от 2008 г.);
4. помещения за промишлено отглеждане на
пуйки, които имат осигурена температура на
въздуха и относителна влажност, съответстващи
на биологичните потребности на възрастта и
предназначението им, и отговарят на изискванията по приложение № 8;
5. помещения за промишлено (интензивно)
отглеждане на птици от кокоши вид, които са
оборудвани с осветителни системи, позволяващи спазване на технологичните програми
за продължителност на светлинния ден и интензивност на осветлението;
6. помещение или място за маркировка и
опаковка на яйца съгласно Наредба № 1 от
2008 г. за изискванията за търговия с яйца
(ДВ, бр. 7 от 2008 г.).
(3) В помещенията за отглеждане на птици
се осигуряват съоръжения за хранене и поене,
които:
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1. гарантират чистотата на фуражите и водата и свеждат до минимум възможността за
контаминация;
2. осигуряват свободен достъп на всяка
птица с оглед вида и възрастта;
3. намаляват до минимум агресивната конкуренция при птиците;
4. позволяват лесно почистване и дезинфекция.
(4) В обектите по ал. 2 има обособено място
за временно съхранение на тор и обеззаразяване, съобразено с капацитета и технологията
на отглеждане, с изключение на случаите при
временно съхранение на торови маси върху терен извън регулация на населено място или на
място, определено от местната административна
власт. Животновъдните обекти, разположени в
нитратно уязвимите зони, спазват изискванията
на Наредба № 2 от 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски
източници и Програмата от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с
нитрати от земеделски източници в уязвимите
зони освен в случаите при сключен договор
с преработвателно предприятие за ежедневно
извозване на торовите маси.
(5) Параметрите за отглеждане на други
видове и категории птици са съобразени с технологичните норми при спазване на изискванията
за биосигурност и хуманно отношение към тях.
Чл. 15. (1) Животновъдните обекти за отглеждане на водоплаващи птици разполагат със:
1. помещения и/или съоръжения, които
осигуряват оптимални зоохигиенни условия,
съответстващи на биологичните потребности на
съответната технологична група или порода, и
отговарят на изискванията на приложение № 9;
2. двор за разходка, оборудван с поилки с
чиста вода;
3. силози или обособени помещения, гарантиращи безопасното съхранение на фуража;
4. обособено място за временно съхранение
на тор и обеззаразяване, съобразено с капацитета и технологията на отглеждане, с изключение на случаите при временно съхранение на
торови маси върху терен извън регулация на
населено място или на място, определено от
местната административна власт; животновъдните обекти, разположени в нитратно уязвимите
зони, следва да отговарят на изискванията на
Наредба № 2 от 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски
източници и Програмата от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с
нитрати от земеделски източници в уязвимите
зони освен в случаите при сключен договор
с преработвателно предприятие за ежедневно
извозване на торовите маси.
(2) Параметрите и начините на отглеждане на други видове и категории водоплаващи
са съобразени с технологичните норми при

ВЕСТНИК

БРОЙ 44

спазване на изискванията за биосигурност и
хуманно отношение към тях.“
§ 14. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В текста преди т. 1 думите „Рибовъдните
обекти“ се заменят с „Обектите за аквакултури“.
2. Точка 1 се отменя.
3. Точка 3 се изменя така:
„3. съоръженията за отглеждане на риби
тип садки да не позволяват попадане на отглежданата риба в околната среда;“.
4. Точка 6 се отменя.
5. В т. 8:
а) буква „г“ се отменя;
б) букви „д“ и „е“ се изменят така:
„д) помещение или място за съхранение на
дезинфекционни средства и вътрешен инвентар;
е) оградено място или контейнер за временно
съхранение на умрели риби, непозволяващо
достъпа на други животни или хора, което не
се използва за други цели.“
§ 15. Член 17б се изменя така:
„Чл. 17б. (1) Люпилните за отглеждане на
охлюви задължително разполагат с камера за
съхранение на охлюви за възпроизводство, зали
за оплождане и снасяне на яйца, лаборатория
за разсяване на яйца, инкубатор, камера за
съхранение на яйца, които са оборудвани с
необходимите за това системи.
(2) Камерата за съхранение на охлюви за възпроизводство отговаря на следните изисквания:
1. разполага със системи за климатизация
и вентилация;
2. поддържа фотопериод, достигащ до 6 часа
ден и 18 часа нощ.
(3) Залите за оплождане и снасяне на яйца
отговарят на следните изисквания:
1. разполагат със системи за климатизация
и вентилация;
2. поддържат фотопериод, достигащ до 18
часа ден и 6 часа нощ;
3. имат изградена оросителна система;
4. имат изградена канализация.
(4) Лабораторията за разсяване на яйца
разполага със системи за климатизация и
вентилация.
(5) Инкубаторът отговаря на следните изисквания:
1. разполага със системи за климатизация
и вентилация;
2. поддържа фотопериод, достигащ до 18 часа
ден и 6 часа нощ.
(6) Температурата, влажността и интензивността на изкуственото осветление на обектите
по ал. 1 – 5 се определят съгласно технологията
на отглеждане.
(7) Камерата за съхранение на яйца е с
температура между -2 и -4 °С.
(8) Изграждат се и допълнителни помещения
за съхранение на фураж, санитарни и обслужващи персонала.“
§ 16. В чл. 17в се правят следните изменения:
1. В т. 1:
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а) в буква „б“ думите „със съдържание на
CaCO3 до 10 %“ се заличават;
б) в буква „в“ думите „от съществуващ
водопровод или друг източник на вода, отговарящ на изискванията на Наредба № 18 от
2009 г. за качеството на водите за напояване
на земеделските култури (ДВ, бр. 43 от 2009 г.)“
се заличават.
2. Точка 2 се отменя.
3. Точка 7 се изменя така:
„7. имат оросителна система съгласно технологията на отглеждане.“
§ 17. Член 17г се отменя.
§ 18. В чл. 17е ал. 2 се отменя.
§ 19. В чл. 17ж, ал. 1 т. 3 и 4 се изменят така:
„3. са водоснабдени;
4. имат осигурена влажност съгласно технологията на отглеждане.“
§ 20. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „чл. 3, ал. 1, т. 1 и 3“ се
заличават.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Допуска се люпене на яйца, добити от
кокошеви и водоплаващи птици по различно
време, след механично почистване и дезинфекция на помещенията по ал. 1, т. 2.“
§ 21. В наименованието на раздел V думите
„и люпилните за птици“ се заличават.
§ 22. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. В текста преди т. 1 думите „или люпилня
за птици“ се заличават.
2. Точка 1 се отменя.
3. В т. 4 думите „или люпилня за птици“
се заличават.
4. Точка 7 се отменя.
5. В т. 9:
а) буква „б“ се изменя така:
„б) извършените проверки на животновъдните обекти, животните или продуктите от
животински произход;“
б) букви „в“ и „г“ се отменят.
6. Точка 11 се изменя така:
„11. осигурява извършването на редовно
механично почистване, дезинфекция, дератизация и дезинсекция на животновъдния обект.“
7. В т. 12 буква „а“ се отменя.
§ 23. В чл. 19а думите „по чл. 19, т. 4, 5,
т. 9“ се заменят с „по чл. 19, т. 4, 5, 6, т. 9“.
§ 24. В чл. 21, ал. 2 думите „и люпилните
за птици“ се заличават.
§ 25. В допълнителните разпоредби се правят
следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. „Бройлер“ е птица от вида Gallus gallus,
отглеждана за производство на месо.“;
б) в т. 3 след думите „транспортни средства“ се добавя „и“, а думите „и животни“ се
заличават;
в) в т. 4а след думата „временно“ се добавя
„или постоянно“;
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г) в т. 5 думата „предприятия“ се заменя
с „обекти“;
д) точка 9 се изменя така:
„9. „Кокошка носачка“ е кокошка над 18-седмична възраст от вида Gallus gallus, която се
отглежда за добив на яйца за консумация.“;
е) точка 12 се отменя.
ж) в т. 13 думите „в затворено пространство“
се заличават;
з) точка 14 се отменя;
и) в т. 15 след думите „отглеждани и развъждани“ се добавя „със селскостопанска цел“;
й) точки 20 и 21 се отменят;
к) точка 22 се изменя така:
„22. „Трупосъбирателен пункт“ е съоръжение,
в което се събират и съхраняват трупове на
животни и странични животински продукти,
които са предназначени за обезвреждане или
преработка в обекти за обезвреждане и преработка на странични животински продукти и
продукти, получени от тях, непредназначени за
човешка консумация, регистрирани съгласно
изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009.“;
л) точки 26, 28 и 29а се отменят;
м) точка 31 се изменя така:
„31. „Всичко пълно – всичко празно“ е основен принцип на профилактиката, при който
помещението се освобождава от животните,
извършва се механично почистване и дезинфекция, след което отново се зарежда с животни.“;
н) точки 33 и 34 се отменят;
о) в т. 40 думата „излюпени“ се заменя със
„снесени“, а думите „2 дни от“ се заменят с
„2 дни след“;
п) създават се т. 41 – 46:
„41. „Лични нужди“ е отглеждане на продуктивни животни в лични стопанства с цел
добив на суровини и храни за лична употреба.
42. „Индустриална ферма“ е ферма с високи
мерки за биосигурност и интензивно отглеждане на свине.
43. „Фамилна ферма тип А“ е ферма за
отглеждане на свине с въведени мерки за биосигурност.
44. „Фамилна ферма тип Б“ е малка ферма за отглеждане на свине с ниски мерки за
биосигурност, включваща до 2 свине майки с
приплодите.
45. „Ферма тип „заден двор“ е малка ферма
за отглеждане до 5 броя свине за угояване за
лични нужди.
46. „Биосигурност“ е комплекс от управленски и физически мерки, които намаляват риска
от проникването, развитието и разпространението на болестите по животните.“
2. Параграф 2 се отменя.
§ 26. В преходните и заключителните разпоредби § 3 се отменя.
§ 27. Приложение № 2 към чл. 9, ал. 1, т. 2
се изменя така:
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„Приложение № 2
към чл. 9, ал. 1, т. 2
Изисквания към параметрите на жизнената среда за говеда и биволи
1. Оптимални норми за настаняване.
1.1. Оптимални норми за използваема площ за едно животно
Категория
животни
1. Крави (*)
Биволици
2. Телета (**) на възраст до 15 дни
3. Малачета на възраст до 15 дни

Използваема площ, кв. м

Система на
отглеждане

в помещение

вързано,
свободно
вързано,
свободно
– индивидуално
в бокс/клетка
– групово в бокс
в бокс/клетка
– групово в бокс

на двор
6,0
7,0
1,0 – 1,5
2 – 3
1,7
3,4

4. Телета и малачета с живо тегло:
– по-малко от 150 кг
– от 150 кг до по-малко от 220 кг
От 220 кг или повече

1,5
1,7
1,8

* Използваната от животните площ включва мястото за лежане и движение, без площта на яслата,
технологичните коридори и пътеки.
(
**)Настаняването и отглеждането на телетата през млечен период да се съобразява с разпределянето на
помещенията в една сграда и вътрешното технологично обзавеждане, което е в клетки, в индивидуални
боксове, в групови боксове или в полубокс.
( )

1.2. Оптимални параметри за вътрешното разпределение на помещенията за отглеждане на животните в м
Категория
животни

Боксове/легла, м
дължина

Височина, м
широчина

– свободно

мин. 2,20*

– вързано

Височина, м
на преградите

на яслата

1,1 – 1,2

1,10

0,30 – 0,40

мин. 1,70*

1,1 – 1,2

0,90

0,25 – 0,30

– свободно

2,0

1,1 – 1,2

1,1

0,3 – 0,4

– вързано

2,0

1,1

0,9

0,5 – 0,55

3. Телета индивидуално в бокс/
клетка до 15 дни

1,0 – 1,10

0,50

0,70

4. Малачета в индивидуални боксове/
клетки до 3 месеца

1,4

1,2

1,2

0,55

– до 3 месеца

1,10

0,50

0,70

0,20 – 0,30

– до 6 месеца

1,20

0,60

0,75

0,20 – 0,30

– до 12 месеца

1,70

0,80

0,90

0,30 – 0,35

– до 3 месеца

1,1

0,4

0,7

0,2 – 0,3

– от 3 до 6 месеца

1,2

0,5

0,7

0,2 – 0,3

– от 6 до 12 месеца

1,4

0,6

0,75

0,3

– от 12 до 18 месеца

1,7

0,7

0,9

0,4

– групово в бокс

мин. 1,90

0,90

1,40

0,35

– вързано

мин. 1,70

0,90

1,40

0,30

1. Крави

2. Биволици

5. Телета на възраст:

6. Малачета свободно
боксово на възраст:

7. Юници:
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Боксове/легла, м
дължина

Височина, м
широчина

– вързано

2,0

– свободно

2,0

Височина, м
на преградите

на яслата

1,1

0,9

0,5 – 0,55

1,1 – 1,2

1,1

0,3 – 0,40

8. Малакини

* Дължината да е съобразно едрината на отглежданата порода.

( )

2. Условия за осигуряване на оптимален фронт за хранене на животните.
Системата на отглеждане определя параметрите на фронта за хранене на едно животно.
Фронт на хранене за едно животно – при нормирано хранене.
Категория животни

Фронт на хранене в м

1.

Крави – свободно отглеждане*

0,70 – 0,80

2.

Биволици – свободно боксово

0,8 – 0,9

– вързано

1,1

3.

Телета до 3-мес. възраст

4.

Телета от 3- до 6-мес. възраст

0,30 – 0,40
0,40

5.

Телета от 6- до 12-мес. възраст

0,45

6.

Телета над 12-мес. възраст

0,50

7.

Малачета до 3-мес. възраст

0,25

9.

Малачета от 6- до 12-мес. възраст

0,35

10. Малачета от 12- до 18-мес. възраст

0,45

11. Телета за угояване:
– при дозирано хранене

0,65

12. Малачета за угояване:
– при дозирано хранене

0,60

– при хранене на воля

0,20 – 0,30

13. Юници

0,60

14. Малакини над 18-мес. възраст

0,60

* При вързано отглеждане на всички категории животни фронтът на хранене е равен на широчината на леглата.
“

( )

§ 28. Приложение № 3 към чл. 10, т. 1, буква „а“ се изменя така:

„Приложение № 3
към чл. 10, т. 1, буква „а“
Изисквания към параметрите на жизнената среда на овце и кози при оборно-пасищно отглеждане
1. Оптимални параметри и условия за настаняване на животните.
1.1. Оптимални параметри за използваната площ за едно животно.
Параметри за необходима използвана (*) площ за различните категории овце и кози
Категории
животни

Необходима площ, кв. м
в помещение

на двор

Разплодници

2,2 – 2,4

3,0 – 3,5

Майки – овце и кози

1,0 – 1,4

1,5 – 2,5

0,4

0,6 – 0,7

Женски шилета и козички за разплод

Агнета и ярета

0,7 – 1,0

1,2 – 2,0

Мъжки шилета и козлета за разплод

1,1 – 1,4

2,0 – 2,5

Шилета за угояване

0,6 – 0,7

1,5 – 2,0

0,9

1,5

Бракувани овце

* Използваната от животните площ включва мястото за лежане и движение без площта за яслите,
поилките и технологичните пътеки.
( )
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1.2. Боксовете за овцете майки с агнетата са изградени от подвижни, сглобяеми елементи. От материал, който позволява лесното им почистване, измиване и дезинфекция. Площта им осигурява свободно
движение и лежане на животните.
1.3. За отглежданите в индивидуални боксове агнета (през бозайния им период) трябва да е осигурен
свободен достъп до майките. Боксовете се застилат ежедневно със суха и свободна от плесени и патогенни
микроорганизми слама. Площта на индивидуалните боксове е достатъчна за свободното им движение
и лежане. Хранилката и поилката в бокса са изградени така, че да е възможно ежедневно да бъдат почиствани, измивани и дезинфекцирани. В поилките е осигурена питейна вода с подходяща температура.
2. Условия за осигуряване на оптимален хранилен и поилен режим.
2.1. Фронт на хранене за едно животно.
Оптимални параметри на хранителния фронт при отглеждане на овце и кози
Категория животни

За едно животно в м

Разплодници

0,7

Майки – овце и кози

0,4 – 0,5

Агнета до отбиване

0,2

Ярета до отбиване

0,25

Женски шилета

0,3 – 0,35

Козички

0,35 – 0,45

Мъжки шилета
0,5
2.2. Поене на овцете и козите. Трябва да има осигурен постоянен достъп до вода.“

§ 29. Приложение № 4 към чл. 11, ал. 1, т. 1 се изменя така:

„Приложение № 4
към чл. 11, ал. 1, т. 1

Изисквания към параметрите на жизнената среда при отглеждане на свине
1. Оптимални параметри за използваема площ за едно животно (мин. кв. м)
Система на отглеждане
Категория и възраст на животните
групово в бокс
индивидуално
1. Нерези:
а) пепиниери
б) пробници
2. Незаплодени и
ремонтни свине
3. Бременни свине (*)
4. Свине майки с прасета
5. Подрастващи прасета и прасета за угояване:

6,00
4,00

2,50
1,64
2,00 – 2,25

а) от отбити до 30 kg
б) от 30 – 50 kg
в) 50 – 85 kg
г) от 85 до 110 kg
д) над 110 kg
6. Ремонтни мъжки и женски прасета
7. За вътрешни дворчета:
а) бременни и разплодни свине
б) нерези

1,20 – 1,30
3,70 – 4,10

0,30
0,40
0,55
0,65
1,00
0,80 – 1,00
2,00
10,00

* Родилните боксове да са с площ, която да позволява всички прасета да бозаят и почиват едновременно.

( )

Оптимални размери на груповите боксове(*), м
Категория свине
1. Нерези
2. Ремонтни, незаплодени и бременни свине
3. Свине майки с прасета:
а) бокс на пода
б) повдигнат бокс

Групови боксове, височина
1,30

Индивидуални боксове, височина
1,30

1,10

1,10
1,05
1,05
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Групови боксове, височина

Индивидуални боксове, височина

4. Подрастващи прасета:
а) бокс на пода
0,80
б) клетки
0,80
5. Угояване:
а) бокс на пода
1,10
б) клетки
1,00
2. Норми за оптимален микроклимат в жизнената зона на свинете, отговарящ на минималните зоохигиенни изисквания съгласно Наредба № 21 от 2005 г. за минималните изисквания за защита и хуманно
отношение при отглеждане на свине.
3. Условия за осигуряване на оптимален хранилен и поилен режим.
3.1. Фронт на хранене – размери на хранителните корита в см за едно животно.
Категория свине

Дължина

Широчина(*)

Височина на предния ръб(*)

1. Нерези
50
35 – 40
25
2. Свине майки
40 – 50
35 – 40
25
3. (отм. – ДВ, бр. 50 от 2010 г.)
4. Подрастващи прасета
25
30
12 – 15
5. Прасета за угояване и ремонтни свине
30 – 35
30 – 35
20
3.2. Фронт на поене.
На животните трябва да се осигури непрекъснат достъп до питейна вода. При използване на автоматични поилки е необходимо те да са монтирани на височина от нивото на пода, която не им създава
дискомфорт.
При проектиране на поене с корита е задължително коритата да се изграждат с гладки и непропускливи стени и с конструкция, която осигурява възможност за измиване и дезинфекция. Височината на
коритата се съобразява с породата, технологичната група и възрастта на животните.“

§ 30. Приложение № 5 към чл. 12, т. 5 се изменя така:
„Приложение № 5
към чл. 12, т. 5
1.
2.
3.
4.

Минимални изисквания към параметрите на жизнената среда за отглеждане на еднокопитни
При групово отглеждане – площ на общо помещение – (1,5 × Wh), за кон.
Места за хранене – ширина 80 см, дължина, включително яслата – (1,8 × Wh)2 , за кон.
Площ на индивидуалните боксове – (2 × Wh)2 , като тясната страна на бокса е 1,5 × Wh.
Индивидуалните боксове по категории имат следните размери (в см):

Дължина
Широчина
Жребци
360
360
Коне в тренинг
360
340
Кобили с кончета
360
360
Жребчета от 1-до 3-годишна възраст
280
280
Жребчета от 6-месечна до 1-годишна възраст
250
130
5. Височината на плътната и решетъчната част на преградите между боксовете и вратите на боксовете
е Wh + 35 %, като за различните категории животни (в cм) е:
Плътна
Решетъчна
Общо
Жребци
130
150
280
Коне в тренинг
130
100
230
Кобили с кончета
130
100
230
Жребчета от 1- до 3-годишна възраст
130
100
230
Жребчета от 6-месечна до 1-годишна възраст
130
100
230
6. Минималната широчина на вратите на боксовете да е 110 см, а решетките на боксовете да са изработени от материали, които не позволяват огъване, и да имат разстояние помежду си не повече от 7 см.
7. Яслите за груб и концентриран фураж са разположени така, че да се избягва рискът от наранявания
на животните. Те имат следните размери (в см):
– височина от пода до горния ръб – 100 (60);
– горна широчина – 60;
– долна широчина – 30;
– дълбочина – 40.
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8. Вентилационна система в сградите за отглеждане на коне осигурява параметри на микроклимата
в следните граници:
а) температура на въздуха, °С:
– жребци, работни коне и коне в тренинг – мин. 8, оптимална 13 – 15, макс. 25;
– кобили и млади коне – мин. 12, оптимална 16 – 18, макс. 25;
б) влажност на въздуха, %:
– за всички категории коне – мин. 50, оптимална 60 – 70, макс. 80;
в) скорост на движение на въздуха, m/s:
– жребци, работни коне и коне в тренинг – есен, зима, пролет – 0,3; лято – 1,0;
– кобили, майки и млади коне – есен, зима, пролет – 0,2; лято – 0,5.
9. Сградите за отглеждане на коне имат технически изправна електрическа система и осветление в
следните параметри:
а) естествено осветление:
– жребци, работни коне и коне в тренинг – СК 1/12, КЕО мин. 0,5 %;
– кобили, майки и млади коне – СК 1/12 – 1/15, КЕО мин. 0,5 %;
б) изкуствено осветление:
– жребци, работни коне и коне в тренинг – 30 – 50 lx;
– кобили, майки и млади коне – 40 – 50 lx.
10. Минималният обем на въздуха е 30 м 3.“

§ 31. Приложение № 6 към чл. 13, ал. 1, т. 2, буква „а“ се отменя.
§ 32. Приложение № 7 към чл. 14, ал. 2, т. 2 се изменя така:

„Приложение № 7
към чл. 14, ал. 2, т. 2

1. Изисквания към параметрите на жизнената среда при отглеждане на подрастващи и родители от
кокоши вид
Яйценосен тип
Месодаен тип
Възрастова
категория
подрастващи
родители
подрастващи
родители
1
Метод на отглеждане*

2

3

4

5

подово

подово

подово

подово

Гъстота на настаня10 – 12
8 – 9
10 – 12
5 – 7
ване, бр./кв. м
Метод на хранене
на воля, а при превишаване на живана воля – до 3-седмична възраст и
та маса – ограничено
ограничено след това
Хранилни системи
тубусни или улейни хранилки
Фронт на хранене, см 4 при кръглите и 4 при кръглите и 4 при кръглите и 4 при кръглите и
10 при улейните
10 при улейните
10 при улейните
10 при улейните
Поилни системи
нипелни, микрочашечни, кръгли, улейни
Фронт на поене
максимум 15 пти- максимум 15 пти- максимум 15 пти- максимум 15 птици на нипел, мини- ци на нипел, мини- ци на нипел, мини- ци на нипел, минимум 1 см за кръгли- мум 1 см за кръгли- мум 1 см за кръгли- мум 1 см за кръглите, минимум 2,5 см те, минимум 2,5 см те, минимум 2,5 см те, минимум 2,5 см
за улейните
за улейните
за улейните
за улейните
*Допуска се отглеждане на подрастващи и родители от кокоши вид в клетки съгласно технологичните
параметри за отглеждане на този тип птици, възприети във фермата.

2. Норми за оптимален микроклимат в жизнената зона на:
2.1. Бройлери, отговарящи на минималните зоохигиенни изисквания съгласно Наредба № 26
от 2008 г. за определяне на минималните изисквания за хуманно отношение и защита при отглеж дане на бройлери.
2.2. Кокошки носачки, отговарящи на минималните зоохигиенни изисквания съгласно Наредба
№ 25 от 2005 г. за минималните изисквания за хуманно отношение при отглеж дане на кокошки
носачки.“

§ 33. Приложение № 8 към чл. 14, ал. 1, т. 4 се изменя така:

„Приложение № 8
към чл. 14, ал. 1, т. 4

Изисквания към параметрите на жизнената среда при отглеждане на пуйки
Оптимални параметри за гъстота на отглеждане
Категория, възраст
Подрастващи
Родители

Система на отглеждане
подово на
постеля
скаров под

Брой птици на кв. м
3
4 – 5
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Категория, възраст
Родители:
– леки породи
– средни породи
– тежки породи
Пуяци:

ВЕСТНИК

Система на отглеждане
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Брой птици на кв. м

подово

1,7 – 2,2
2,2
2,0
1,7
1,0
1,0

подово
боксово

Пуйчета* до:
– 6 – 7 седмици
подово на постеля
6
– 17 – 18 седмици
подово на постеля
4 – 5
Пуйчета в клетки
5 – 6
Пуйчета на скаров под
6 – 7
*Оптимална норма при зареждане на пуйчета в помещенията е получаването на 28 – 30 kg жива маса
на кв. м площ в края на производствения цикъл.

“
§ 34. Приложение № 9 към чл. 15, т. 1 се изменя така:

„Приложение № 9
към чл. 15, ал. 1, т. 1

1. Изисквания към параметрите на жизнената среда при отглеждане на гъски.
1.1. Изисквания към използваемата площ.
1.2. Гъстота на птиците в помещенията.
Оптимални параметри за използваема площ от гъски
Категория, възраст
Система на отглеждане
Брой птици на кв. м в помещението
в седмици
Гъсета:
– първа
подово
до 10
– втора
10 – 8
– трета
до 7
– четвърта
до 7
– пета
до 5
– шеста и
следващи
4 – 2
за угояване: в зависимост от технологията
за разплод: не повече от 2,5 бр. гъски на кв. м
2. На птиците се осигурява достатъчен фронт за хранене и поене съгласно технологията на отглеждане.
3. Изисквания към параметрите на жизнената среда при отглеждане на патици за втлъстен черен дроб.
3.1. Оптимални параметри за гъстота на отглеждане.
Брой птици на кв. м
в закрити помещения
в дворчета
до 7
30
от 8 до 14
15
от 15 до 35
10
от 36 до 90
5
от 91 до 120
3,3
3.2. На птиците се осигурява достатъчен фронт на хранене и поене съгласно технологията на отглеждане.
4. Изисквания към параметрите на жизнената среда при отглеждане на гъски за втлъстен черен дроб.
4.1. Оптимални параметри за гъстота на отглеждане.
Възраст, дни

Възраст, дни

Брой птици на кв. м

до 14

10

от 15 до 28

5

от 29 до 60

4 – 3

след 60
2,5 – 3
4.2. На птиците се осигурява температурен режим съгласно технологията на отглеждане.“

С Т Р.

76

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 44

§ 35. Приложение № 11 към чл. 19, т. 8а се изменя така:
„Приложение № 11
към чл. 19, т. 8а
БЕЛЕЖКИ И ПРЕДПИСАНИЯ
НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАР
Дата

Бележки и
предписания

Дневник на животновъден обект
за охлюви

Подпис на
ветеринарния лекар
СОБСТВЕНИК
........................................................................................
име, презиме, фамилия (наименование на фирма)
........................................................................................
........................................................................................
(населено място)
........................................................................................
(пощенски код, адрес)
........................................................................................
(област)
Животновъден обект с регистрационен:
№
4

1

Зареждане на обекта

Експедиция на готова продукция

Ветеринарно
свидетелство

Коли- Подпис на отгочество
ворно лице

Дата

Ветеринарно
свидетелство

Коли- Подпис на отгочество
ворно лице

Дата

Ветеринарно
свидетелство

Коли- Подпис на отгочество
ворно лице

Дата

Ветеринарно
свидетелство

Коли- Подпис на отгочество
ворно лице

Дата

Ветеринарно
свидетелство

Коли- Подпис на отгочество
ворно лице

Дата

2

Дата

Ветеринарно
свидетелство

Коли- Заверка от ветечество ринарния лекар

3
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БЕЛЕЖКИ И ПРЕДПИСАНИЯ
НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАР
Дата

Бележки и
предписания

С Т Р. 7 7

Дневник на животновъден обект
за калифорнийски червеи

Подпис на
ветеринарния лекар
СОБСТВЕНИК
........................................................................................
име, презиме, фамилия (наименование на фирма)
........................................................................................
........................................................................................
(населено място)
........................................................................................
(пощенски код, адрес)
........................................................................................
(област)
Животновъден обект с регистрационен:
№
4

1

Първоначално зареждане на обекта

Получаване на оборски тор

1. Калифорнийски червеи
Дата

Придружаващ
документ

Количество

Подпис на отговорно лице

Количество

Подпис на отговорно лице

№ на
Дата придружаващ/и
документ/и

2. Оборски тор
Дата

Придружаващ
документ

Подпис на
отговорно
лице

Експедиция на лумбрикомпоста

2

4287

Количество

Дата

Количество

№ на
Подпис
придружаващ/и на собдокумент/и
ственика

3

“
За министър:
Георги Костов
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2015 г. за прилагане на подмярка
19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на
мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 – 2020 г. (обн., ДВ,
бр. 59 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 87 от 2015 г.
и бр. 9 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 3, ал. 3 думата „наредбата“ се
заменя с „Наредба № 22 от 2015 г.“, а след
думите „2020 г.“ се добавя „(обн., ДВ, бр. 100
от 2015 г.), наричана по-нататък „Наредба
№ 22 от 2015 г.“.“
§ 2. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Не се предоставя финансова помощ
при наличие на някое от обстоятелствата
за отстраняване по чл. 131, параграф 4 във
връзка с чл. 106, параграф 1 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“, когато 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 с правомощия за вземане на решения
или контрол по отношение на кандидата/
ползвателя на помощта или негов партньор,
както и координатор/координатори, нает/и за
изпълнение на дейностите по проекта:
1. е обявен в несъстоятелност или е в
производство по несъстоятелност, или е в
процедура по ликвидация, или е сключил
извънсъдебно споразумение с кредиторите си
по смисъла на чл. 740 от Търговския закон,
или е преустановил дейността си;
2. има 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. е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност, установено
с влязъл в сила акт на компетентен орган,
съгласно законодателството на държавата, в
която е извършено нарушението;
4. чрез измама или по небрежност е предоставил невярна информация, необходима за
удостоверяване на липсата на основания за
отказ за финансиране, критериите за подбор
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или изпълнението на договор, установени
с влязъл в сила акт на компетентен орган,
съгласно законодателството на държавата, в
която е извършено нарушението;
5. е сключил споразумение с други лица
с цел нарушаване на конкуренцията, когато
нарушението е установено с влязъл в сила
акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено
нарушението;
6. е нарушил правата на интелектуалната
собственост, когато нарушението е установено
с влязъл в сила акт на компетентен орган,
съгласно законодателството на държавата, в
която е извършено нарушението;
7. е установено с влязло в сила наказателно
постановление или съдебно решение, че при
изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, 128, 245 и 301 – 305 от
Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган,
съгласно законодателството на държавата, в
която кандидатът или участникът е установен;
8. е опитал, когато нарушението е установено с влязъл в сила акт на компетентен орган,
съгласно законодателството на държавата, в
която е извършено нарушението:
а) да повлияе на лице с правомощие за
вземане на решения или контрол от Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г. или на
ДФЗ, свързано с одобрението за получаване
на финансова помощ;
б) да получи информация от лице с правомощие за вземане на решения или контрол от
Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г.
и/или ДФЗ, която може да му даде неоснователно предимство, свързано с одобрението
за получаване на финансова помощ;
9. е установено, че е виновен 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 му прекратяване, изплащане на
обезщетения или други подобни санкции, което
е било разкрито, с изключение на случаите,
когато неизпълнението засяга по-малко от
50 на сто от стойността или обема на договора;
10. при проверка, одит или разследване,
проведено от разпоредител с бюджет, Европейската служба за борба с измамите или
Европейската сметна палата, са констатирани 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;
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11. е извършил нередност, която е установена
с влязъл в сила акт на компетентните органи,
съгласно законодателството на държавата, в
която е извършена нередността;
12. има изискуеми и ликвидни задължения
към ДФЗ;
13. е включен в система за ранно откриване на 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 (обн., ОВ, L 298/1 от 26 октомври
2012 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС,
Евратом) № 966/2012“;
14. е в конфликт на интереси по смисъла на
чл. 57 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012;
15. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1
от допълнителните разпоредби на Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси с лице на ръководна длъжност в
Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г.
или в ДФЗ;
16. е лице, което е на трудово или служебно
правоотношение в Управляващия орган на
ПРСР 2014 – 2020 г. или в ДФЗ до една година
от прекратяване на правоотношението;
17. е осъден с влязла в сила присъда, освен
ако е реабилитиран, за:
а) участие в организирана престъпна група
по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;
в) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260
от Наказателния кодекс;
г) престъпление против стопанството по
чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против собствеността по
чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;
е) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс;
ж) престъпление по чл. 159а – 159г от Наказателния кодекс;
з) престъпление по чл. 172 от Наказателния кодекс;
и) престъпление по чл. 192а от Наказателния кодекс;
й) престъпление по чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;
к) престъпление, аналогично на тези по
букви от „а“ до „й“, в друга държава членка
или трета страна;
18. когато е лице, предоставящо консултантски услуги на кандидата и попада в случаите
по т. 14, 15 и 16.“
2. Алинея 3 се отменя.
3. Създават се ал. 4 – 9:
„(4) Алинея 1, т. 2 не се прилага, когато
размерът на неплатените дължими данъци или
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социалноосигурителни вноски не надхвърля
с повече от 1 на сто сумата на дължимите
данъци и социалноосигурителни вноски за
последната приключена финансова година.
(5) Алинея 1, т. 14 не се прилага по отношение на координатор, който е служител на
общинска администрация и при изпълнение
на дейностите по проекта е в неплатен отпуск
или е сключен граждански договор.
(6) Основанията за отстраняване по ал. 1
се прилагат до изтичане на сроковете, посочени в чл. 57, ал. 3 от Закона за обществените
поръчки.
(7) Кандидат/ползвател, за който е налице
обстоятелство по ал. 1, има право да представи
доказателства при подаване на декларация
по чл. 22, ал. 1, т. 10 или в определения срок
за предоставяне на документи от получаването на уведомление от МЗХ или ДФЗ за
констатираните обстоятелства по ал. 1, че
са предприели действия, които гарантират
тяхната надеждност, въпреки наличието на
съответното основание за отстраняване.
(8) Министерството на земеделието и
храните или ДФЗ одобрява получаването на
финансовата помощ, когато представените
доказателства по ал. 6 са достатъчни, за да
се гарантира, че по отношение на представляващия кандидата/ползвателя на помощта,
негов законен или упълномощен представител,
член/ове на управителния му орган, както и
временно изпълняващ такава длъжност, както
и лицата с правомощия за вземане на решения или контрол по отношение на кандидата/
ползвателя на помощта или негов партньор
не е налице обстоятелство по ал. 1.
(9) Министерст вото на земеделието и
храните или ДФЗ отказва предоставянето
на финансовата помощ, когато са налице
обстоятелствата по ал. 1 или представените
доказателства по ал. 6 не са достатъчни, за
да се гарантира, че по отношение на представляващия кандидата/ползвателя на помощта,
негов законен или упълномощен представител,
член/ове на управителния му орган, както и
временно изпълняващ такава длъжност, както
и лицата с правомощия за вземане на решения или контрол по отношение на кандидата/
ползвателя на помощта или негов партньор
не е налице обстоятелство по ал. 1.“
§ 3. В чл. 20 преди думата „заявка“ се
добавя „окончателна“.
§ 4. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 8 се отменя.
2. В ал. 2 думите „§ 1, т. 21“ се заменят с
„§ 2, т. 43“.
3. Алинея 3 се отменя.
4. В ал. 4 думите „с изключение на документите по т. 4 – 9 и т. 12“ се заменят с „т. 2,
3, 11 и 13, декларации съгласно приложение
№ 6 към чл. 24, ал. 1, т. 8 от Наредба № 22
от 2015 г.“.
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§ 5. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Договорът може да бъде променен едностранно от МЗХ по искане на бенефициента
при промяна:
1. по чл. 13, ал. 1;
2. на подлежащо на вписване по чл. 18,
ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел обстоятелство; в този случай
срокът по ал. 1 не се прилага.“
2. Създава се ал. 6:
„(6) В случаите по ал. 5 одобрението влиза
в сила от датата на подаване на искането за
промяна.“
§ 6. В чл. 40 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Държавен фонд „Земеделие“ осъществява предварителна проверка и последващ
контрол върху обществените поръчки съгласно утвърдени от изпълнителния директор на
РА процедури за предварителни проверки и
последващ контрол.“
2. Създават се ал. 5 – 9:
„(5) Указанията на ДФЗ при осъществяване
на предварителната проверка на планираните
обществени поръчки за избор на изпълнител
на всички дейности по проекта са задължителни за ползвателя на помощта.
(6) Държавен фонд „Земеделие“ осъществява предварителната проверка по ал. 3 в срок
до 20 работни дни от получаването на списъка
на планираните обществени поръчки, който
е по образец, утвърден от изпълнителния
директор на РА.
(7) Държавен фонд „Земеделие“ извършва
последващ контрол по ал. 3 в срок до четири месеца от получаване на документите за
проведената обществена поръчка за избор на
изпълнител.
(8) При нередовност или липса на документи, при непълнота и неяснота на заявените
данни и посочените факти при извършване
на контрола по ал. 6 и 7 РА може да изиска
от ползвателя представяне на допълнителни
данни и/или документи. Ползвателят е длъжен
в срок до 10 работни дни от получаване на
уведомлението 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.
(9) Срокът по ал. 6 и 7 спира да тече, когато е изпратено писмо за отстраняване на
нередовност на документите или непълнота
или неяснота на заявените данни и посочените
факти при извършване на контрола по ал. 3.“
§ 7. В чл. 43, ал. 3 се създава т. 8:
„8. не е спазил задължения, предвидени
в договора за предоставяне на финансова
помощ.“
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§ 8. Създава се чл. 45а:
„Чл. 45а. Изпълнението на проекта приключва при:
1. подаване на заявление за одобрение на
МИГ и на стратегия за ВОМР по реда на
Наредба № 22 от 2015 г. от МИГ;
2. изпълнение на предвидените дейности, или
3. с изтичане на договорения срок.“
§ 9. В чл. 46 се правят следните допълнения:
1. В ал. 4, т. 2 се създават букви „в“ – „е“:
„в) декларация от лицата, положили доброволен труд при изпълнение на проекта, с
вписан брой човекодни (по образец, утвърден
от изпълнителния директор на ДФЗ);
г) доклад за извършената работа от лицата,
положили доброволен труд при изпълнение
на проекта;
д) декларация от лицата, осигурили съфинансиране на проекта, с вписан размер на
предоставените средства (по образец, утвърден
от изпълнителния директор на ДФЗ);
е) пълно дневно банково извлечение от
банковата сметка на МИГ от деня на получаване на съфинансиране по проекта от
представители на местната общност.“
2. В ал. 6 след съкращението „ДФЗ – РА“ се
добавя „по чл. 44 от Устройствения правилник
на Държавен фонд „Земеделие“.
3. В ал. 7 след съкращението „ДФЗ – РА“ се
добавя „по чл. 44 от Устройствения правилник
на Държавен фонд „Земеделие“.
§ 10. В чл. 47 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3, т. 1 след думата „плащане“ се
добавя „вкл. посещения на място;“.
2. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Размерът на дължимите на ползвателите плащания се изчислява въз основа на
приетите за допустими и реално извършени
разходи след извършване на проверките по
ал. 3, 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 отношение на
интегрираната система за администриране
и контрол, мерките за развитие на селските
райони и кръстосаното съответствие (ОВ, L
227/69 от 31 юли 2014 г.) 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.“
§ 11. В чл. 48 се правят следните изменения
и допълнения:

БРОЙ 44

ДЪРЖАВЕН

1. В ал. 1:
а) точка 5 се изменя така:
„5. са налице условията по чл. 63 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на
Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне
на правила за прилагането на Регламент (ЕС)
№ 1306/2013 на Европейския парламент и на
Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол, мерките за
развитие на селските райони и кръстосаното
съответствие (ОВ, L 227/69 от 31 юли 2014 г.)
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,
и прилага санкцията;“
б) точка 7 се изменя така:
„7. установи, че 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 с правомощия за вземане на решения
или контрол по отношение на кандидата/
ползвателя на помощта или негов партньор,
и координатор/координатори, нает/и за изпълнение на дейностите по проекта, не отговаря
на условията на чл. 12, ал. 1;“
в) точка 8 се отменя;
г) създава се т. 10:
„10. 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.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(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 след
съгласуване от министъра на земеделието
и храните, и се публикува на електронната
страница на РА.“
§ 12. Член 51 се изменя така:
„Чл. 51. Бенефициентът е длъжен да осигури
публичност на дейността си и на източниците
на финансиране съгласно изискванията, по-

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 1

сочени в Единния наръчник на бенефициента
за прилагане на правилата за информация и
комуникация 2014 – 2020 г., съгласно приложение № 2 от Националната комуникационна
стратегия за програмен период 2014 – 2020 г.
и съгласно приложение № III към чл. 13 от
Регламент за изпълнение 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 (OB, L
2274, 31 юли 2014 г.) и Регламент за изпълнение
669/2016 на Комисията от 28 април 2016 г. за
изменение на Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 808/2014 по отношение на изменението
и съдържанието на програмите за развитие
на селските райони, публичността на тези
програми и коефициентите на преобразуване
в животински единици (OB, L 115, 29 април
2016 г.).“
§ 13. Навсякъде в наредбата думите „Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна
агенция“ и „ДФЗ – РА“ се заменят съответно
с „Държавен фонд „Земеделие“ и „ДФЗ“.
§ 14. В приложение № 4 към чл. 5, ал. 3 в
т. 3 след думата „листове“ се добавя „разходни
касови ордери, платежни нареждания и пълни
дневни банкови извлечения“.
§ 15. В приложение № 5 към чл. 14, ал. 1 в
раздел „Списък на приложените документи“
се правят следните изменения:
1. Ред 8 се заличава.
2. В т. 12 думите „§ 1, т. 21“ се заменят с
„§ 2, т. 43“.
§ 16. Приложение № 8 към чл. 22, ал. 1,
т. 10 се изменя така:
„Приложение № 8
към чл. 22, ал. 1, т. 10
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата .......................................
.................................................................................. ,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН ........., притежаващ лична карта № ........... ,
издадена на .............................................................
(дата на издаване)
от МВР – гр. .......................................................... ,
(място на издаване)
адрес: ...................................................................... ,
(постоянен адрес)
в качеството си на .................................................
...................................................................................
(посочват се длъжността и качеството, в което
лицето има право да представлява и управлява)
на ..............................................................................
.................................................................................. ,
(наименование на кандидата)
вписано в регистър на Окръжен съд ..................
............. , № ......................................, със седалище
и адрес на управление ......................................... ,
тел.: ............................., факс: ......................................,
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ДЕК ЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Представл яваното от мен юридическо
лице не е обявено в несъстоятелност или в
производство по несъстоятелност, или не е в
процедура по ликвидация, или не е сключило
извънсъдебно споразумение с кредиторите си
по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или
не е преустановило дейността си;
2. Представляваното от мен лице няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от
Данъчно-осиг у рителни я процесуа лен 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 съм лишен от правото да упражнявам
определена професия или дейност, установено
с влязъл в сила акт на компетентен орган,
съгласно законодателството на държавата, в
която е извършено нарушението;
4. Не съм, чрез измама или по небрежност,
предоставил 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 компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която
е извършено нарушението;
5. Не съм сключил споразумение с други
лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с влязъл в сила
акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено
нарушението;
6. Не съм нару шил правата на интелектуалната собственост, когато нарушението е
установено с влязъл в сила акт на компетентен
орган, съгласно законодателството на държавата,
в която е извършено нарушението;
7. При изпълнение на договор за обществена поръчка не съм нарушил чл. 118, 128, 245 и
301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични
задължения, установени с акт на компетентен
орган;
8. Не съм направил опит, когато нарушението
е установено с влязъл в сила акт на компетентен орган, съгласно законодателството на
държавата, в която е извършено нарушението:
а) да повлияя на лице с правомощие за вземане на решения или контрол от Управляващия
орган на ПРСР 2014 – 2020 г. или на ДФЗ и/или
(УО), свързано с одобрението за получаване на
финансова помощ;
б) да получа информация от лице с правомощие за вземане на решения или контрол от
Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г.
или на ДФЗ, която може да ми даде неоснователно предимство, свързано с одобрението за
получаване на финансова помощ;
9. Сп рямо мен не е установено, че съм
виновен с влязло в сила съдебно решение за
неизпълнението на договор за предоставяне на
финансова помощ от Европейските структурни и
инвестиционни фондове, договор за обществена
поръчка, на договор за концесия за строител-
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ство или за услуга, довело до предсрочното му
прекратяване, изплащане на обезщетения или
други подобни санкции, което е било разкрито,
с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността
или обема на договора;
10. При проверка, одит или разследване, проведено от разпоредител с бюджет, Европейската
служба за борба с измамите или Европейската
сметна палата спрямо мен или лицето, което
представлявам, не са констатирани значителни
недостатъци при спазването на основните задължения по изпълнение на договор за предоставяне на финансова помощ от ЕСИФ, договор
за обществена поръчка, договор за концесия
за строителство или за услуга, което е довело
до предсрочното им прекратяване, изплащане
на обезщетения или други подобни санкции;
11. Не съм извършил нередност, която е
установена с влязъл в сила акт на компетентните органи, съгласно законодателството на
държавата, в която е извършена нередността;
12. Нямам изискуеми и ликвидни задължения
към Държавен фонд „Земеделие“;
13. Представл явано т о о т мен лице не е
включено в системата за ранно откриване на
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 (обн., ОВ,
L 298/1 от 26 октомври 2012 г.), наричан понататък „Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012“;
14. Не съм в конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 от Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012;
15. Не съм свързано лице по смисъла на § 1,
т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона
за предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси с лице на ръководна длъжност в
Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г.
или в ДФЗ;
16. Не съм нает на трудово или служебно
п равоо т ношение в Уп равл яващ и я орган на
ПРСР 2014 – 2020 г. или в ДФЗ до една година
от прекратяване на правоотношението;
17. Не съм осъден с влязла в сила присъда,
освен ако не съм реабилитиран, за:
а) участие в организирана престъпна група
по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния
кодекс;
в) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от
Наказателния кодекс;
г) прест ъпление против стопанството по
чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против собствеността по
чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;
е) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс;
ж) престъпление по чл. 159а – 159г от Наказателния кодекс;
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з) престъпление по чл. 172 от Наказателния
кодекс;
и) престъпление по чл. 192а от Наказателния кодекс;
й) престъпление по чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;
к) прест ъпление, ана логично на тези по
букви „а“ до „й“, в друга държава членка или
трета страна;
18. Не съм предоставял консултантски услуги на кандидата и не попадам в рамките на
обстоятелствата по т. 14, 15 и 16;
19. Не съм свързано лице по смисъла на § 1
от допълнителните разпоредби на Търговския
закон с друг член на върховния управителен и/
или на контролния орган на МИГ или с друг
от партньорите, подписал споразумението за
партньорство.
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 представляващи и управляващи кандидата,
както и от лицата с правомощия за контрол и
от всички представляващи и управляващи лица
на всеки от партньорите, включително от всички
членове на колективните органи на управление
и контрол и от координатора/координаторите.
Когато координаторът е служител на общинска
администрация и при изпълнение на дейностите
по проекта е в неплатен отпуск или е сключен
гра ж данск и договор, не дек ларира обстоятелствата по т. 14.
В случай че членове на управителния орган
или на контролния орган са юридически лица,
декларацията се подписва от техния представител
в съответния орган.
За кандидати общини декларацията се подписва от кмета на общината, без да се декларират
обстоятелствата по т. 1.“

§ 17. В приложение № 15 към чл. 46, ал. 4
се създават т. 13 – 22:
„13. Удостоверение за наличие или липса
на задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс, издадено
от компетентния орган по приходите не порано от 1 месец преди датата на подаване
на заявка за плащане. Удостоверението се
предоставя от лицата по чл. 12 (не се прилага за общини);
14. Свидетелство за съдимост на лицата
по чл. 12, издадено не по-рано от един месец
преди предоставянето му;
15. Декларация съгласно приложение № 8
към чл. 22, ал. 1, т. 10 от лицата по чл. 12
към датата на подаване на заявка за плащане;
16. Декларация от координатора/координаторите относно обстоятелствата по чл. 15,
ал. 2 от наредбата към датата на подаване
на заявка за плащане (по образец);
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17. Удостоверение за постоянен адрес за
партньори – физически лица, издадено не
по-рано от 1 месец преди датата на подаване
на заявка за плащане;
18. Списък по чл. 22, ал. 1, т. 11 (актуален
към датата на подаване на заявка за плащане);
19. Счетоводен баланс за годината, предхождаща годината на подаване на заявката за
плащане, съгласно Закона за счетоводството,
когато в резултат от дейностите по проекта
са придобити дълготрайни материални активи (не се прилага за общини);
20. Отчет за приходите и разходите за годината, предхождаща годината на подаване
на заявката за плащане, съгласно Закона за
счетоводството (не се прилага за общини);
21. Справка за дълготрайните активи към
счетоводния баланс за предходната година
съгласно ЗС (не се прилага за общини);
22. Декларация от лицата, предоставили
консултантски услуги на кандидата, относно
обстоятелствата по чл. 12, ал. 1, т. 14, 15 и
16 (по образец).“
Заключителна разпоредба
§ 18. Започналите и недовършени до влизането в сила на тази наредба процедури се
довършват по досегашния ред.
Министър:
Десислава Танева
4458

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2010 г. за разпореждането с
отнети и изоставени в полза на държавата
акцизни стоки (ДВ, бр. 72 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „както и на“ се
добавя „иззетите и“.
2. В ал. 3 думите „включително деструкция“ се заличават.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Отнетите в полза на държавата енергийни продукти могат да се предоставят
безвъзмездно съгласно чл. 124, ал. 8 ЗАДС.
Предоставянето се извършва със заповед
на министъра на финансите или на директора на Агенция „Митници“ въз основа на
мотивирано писмено искане от съответния
министър или ръководител на държавно или
общинско учреждение. Когато искането се
прави в полза на лица – небюджетни организации, се прилага и изготвена по реда
на чл. 21 от Закона за публичните финанси
оценка за съответствие със законодателството
в областта на държавните помощи.“
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§ 2. В чл. 2, ал. 1 след думите „унищожаване на“ се добавя „иззети“.
§ 3. Наименованието на глава втора се
изменя така: „Продажба за преработка на
акцизни стоки“.
§ 4. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 основният текст се изменя така:
„(1) На продажба с цел преработка на акцизни стоки по реда на тази глава подлежат:“.
2. В ал. 2 думите „алкохол и алкохолни
напитки“ се заменят с „акцизните стоки по
ал. 1“.
3. В ал. 3 думата „възлага“ се заменя с
„извършва“ и думата „на“ се заменя с „от“.
4. В ал. 4 думите „възлага преработката
на стоките“ се заменят с „продава с цел
преработка стоките“.
§ 5. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „възлагането“ се заменя
с „продажбата“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Продажбата за преработка на иззети и
задържани акцизни стоки по чл. 107в ЗА ДС
се извършва от митническите органи чрез
търг с тайно наддаване, като постъпилата
сума се оставя на депозит до приключване
на административнонаказателното производство.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 6. В чл. 6 се създава ал. 4:
„(4) Комисията, назначена за организиране
и провеждане на тръжните процедури, изготвя следните тръжни документи: обява за
търг, опис на стоки, тръжен лист, протокол
от търг. Тръжните документи се изготвят по
образци, утвърдени от директора на Агенция
„Митници“.“
§ 7. В чл. 7 след думата „касата“ се добавя
„или по банкова сметка“.
§ 8. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ:
„Заявленията и офертите получават регистрационен номер с дата и час на постъпване.“
2. В ал. 2:
а) в изречение първо след думата „лично“
се добавя „в деловодството на съответната
митница“;
б) в изречение второ след думата „пълномощно“ се поставя запетая и се добавя
„разрешение, регист раци я или лиценз за
дейността“.
3. В ал. 4, изречение второ думите „специална книга-дневник по чл. 9“ се заменят
с „протокол“.
§ 9. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 1 изречение първо се изменя така:
„След изтичане на крайния срок за подаване на офертите деловодството ги предава
на секретаря на комисията.“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 10. В чл. 12, ал. 4 думата „възложена“
се заменя с „продадена“.
§ 11. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в изречение първо думата „възлагане“
се заменя с „продажба“;
б) в изречение второ думите „чл. 4, ал. 2“
се заменят с „чл. 4, ал. 3“.
2. В ал. 2 думата „възложени“ се заменя
с „продадени“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Когато стоките не бъдат продадени
за преработка, в срок до три месеца от последния търг началникът на митницата по
своя преценка може да издаде заповед за
започване на нова тръжна процедура при
начална тръжна цена не по-ниска от цената
на последния търг.“
§ 12. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Предаването, приемането и транспортирането на продадените за преработка
стоки се удостоверява с протокол съгласно
приложение № 1, подписан от определеното
материалноотговорно лице в съответното
митническо учреждение и лицето, на което
са продадени стоките.“
2. В ал. 2 думата „възлагането“ се заменя
с „продажбата“.
3. В ал. 4 думата „възложени“ се заменя
с „продадени“.
4. В ал. 7, изречение първо думата „възложени“ се заменя с „продадени“.
5. В ал. 8 думата „възложени“ се заменя
с „продадени“.
6. Създава се ал. 10:
„(10) Протоколът по ал. 1 се съставя и в
случаите на безвъзмездно предоставяне на
годни за употреба енергийни продукти в два
еднообразни екземпляра съгласно изискванията на чл. 23.“
§ 13. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 накрая се добавя „и отпадъци от тютюн“.
2. В ал. 2 думата „възлагането“ се заменя
с „продажбата“.
§ 14. В чл. 17 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „отнети“ се добавя
„и изоставени“.
2. В ал. 3 след думите „Централното митническо управление“ се добавя „на Агенция
„Митници“.
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§ 15. В чл. 18, ал. 2 след думите „Централното митническо управление“ се добавя
„на Агенция „Митници“.
§ 16. В чл. 19 се създават ал. 3 и 4:
„(3) За акцизните стоки, които са иззети
и задържани, отнети и изоставени в полза на
държавата съгласно ЗА ДС, се води регистър
на складовите разписки съгласно вътрешни
правила, утвърдени със заповед на директора
на Агенция „Митници“.
(4) Съхранението на отнети или изоставени в полза на държавата еднотипни акцизни
стоки (алкохол и алкохолни напитки, както
и енергийни продукти) може да става чрез
окрупняването им в подходящи за целта съдове, когато стоките са в малки количества
и опаковки с малка вместимост.“
§ 17. Създава се глава пета:
„ Г л а в а

п е т а

БЕ ЗВЪ ЗМ Е ЗД НО П РЕДОС ТА ВЯ Н Е Н А
ОТНЕТИ В ПОЛЗА НА ДЪРЖ АВАТА ЕНЕРГИЙНИ ПРОДУКТИ
Чл. 21. (1) Отнети в полза на държавата
енергийни продукти могат да се предоставят
безвъзмездно, когато са годни за употреба и
могат да се използват като краен продукт.
(2) Годни за у пот реба са енергийните
продукти, за които в митническото учреждение има становище или експертиза от
компетентен държавен орган, че отговарят
на определени стандарти и не представляват
опасност за живота и здравето на хората или
за околната среда.
(3) Преди предоставянето им еднородните
енергийни продукти може да се окрупняват
по партиди и по видове, когато са в малки
количества.
(4) Агенция „Митници“ предоставя информация в Министерството на финансите
за отнети в полза на държавата енергийни
продукти, които са годни за употреба по
смисъла на ал. 2, по количества и видове.
Информацията се изготвя въз основа на постъпили данни от митническите учреждения
за всяко шестмесечие.
(5) Данните се обобщават в Централното митническо управление и се изпращат
като справки (в табличен вид) в електронен
формат съгласно приложение № 2 на посочен електронен адрес в Министерството на
финансите, както следва:
1. до 15 юли – с данни за първото полугодие на текущата година;
2. до 15 януари – с данни за второто полугодие на предходната година.
Чл. 22. (1) На предоставяне по реда на
тази глава подлежат енергийни продукти, за
които в Агенция „Митници“ има постъпило
мотивирано искане от Министерството на
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труда и социалната политика – за социални
заведения и хора с увреждания или крайно
нуждаещи се лица, от Министерството на
здравеопазването – за лечебни заведения,
от Министерството на образованието и науката – за детски градини и училища, а в
останалите случаи – от ръководителите на
съответните държавни и общински учреждения.
(2) В случаите по ал. 1, когато искането
се прави в полза на бюджетни организации,
лицата задължително посочват целите, за
които ще се използват енергийните продукти,
както и дали чрез тях ще се осъществява
икономическа дейност. В тези случаи Агенци я „Митници“ извършва предварително
съгласуване с Министерството на финансите
за съответствие със законодателството в
областта на държавните помощи.
(3) Когато искането по ал. 1 се прави в
полза на лица – небюджетни организации,
се прилага и изготвена по реда на чл. 21
от Закона за публичните финанси оценка
за съответствие със законодателството в
областта на държавните помощи.
(4) Енергийните продукти по чл. 21, ал. 1
се предоставят безвъзмездно за ползване със
заповед на директора на Агенция „Митници“
след задължително съгласуване с министъра
на финансите за реда за удовлетворяване на
исканията.
(5) Заповедта по ал. 4 съдържа:
1. описание на безвъзмездно предоставените акцизни стоки;
2. количество на предоставените акцизни
стоки и целите, за които ще се ползват;
3. номер на акта, с който акцизните стоки
са отнети в полза на държавата, и органа,
който го е издал;
4. местонахождение на акцизните стоки
и номер на складовата разписка;
5. срок, в който акцизните стоки трябва
да се изведат от съответния склад;
6. експертиза или становище за годност,
издадени от компетентен държавен орган.
(6) Енергийните продукти по чл. 21, ал. 1
могат да се предоставят безвъзмездно за
ползване на Агенция „Митници“ със заповед
на директора на агенцията след писмено
съгласуване с министъра на финансите.
(7) Заповедта по ал. 6 съдържа:
1. описание на безвъзмездно предоставените акцизни стоки;
2. количество на предоставените акцизни
стоки и целите, за които ще се ползват;
3. номер на акта, с който акцизните стоки
са отнети в полза на държавата, и органа,
който го е издал;
4. местонахождение на акцизните стоки
и номер на складовата разписка;

С Т Р.

86

ДЪРЖАВЕН

5. срок, в който акцизните стоки трябва да
се изведат от съответния склад;
6. експертиза или становище за годност,
издадени от компетентен държавен орган.
(8) Заповедта по ал. 5 или 7 се изпраща на
началника на митницата по местонахождение
на отнетите или изоставени стоки за издаване
на решението, в което се определя размерът на
дължимия акциз и се посочва банковата сметка,
по която се погасява задължението за акциз.
Чл. 23. (1) Предаването на акцизните стоки
се извършва след удостоверяване, че дължимият акциз е заплатен от получаващата страна
освен в случаите, когато акцизът е платен от
лицето, от което са отнети в полза на държавата енергийните продукти.
(2) Предаването, приемането и транспортирането на безвъзмездно предоставените енергийни продукти се удостоверява с протокола
по чл. 14, подписан от материалноотговорното
лице в съответното митническо учреждение и
упълномощено длъжностно лице на получате-
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ля. Протоколът се съставя в два еднообразни
екземпляра – по един за всяка от страните.
(3) Копие от протокола се изпраща в Централното митническо управление на Агенция
„Митници“.
Чл. 24. В случаите, когато след предаване
на акцизните стоки по чл. 23, ал. 1 акцизът се
заплати от лицето, от което са отнети в полза
на държавата енергийните продукти, същият се
възстановява служебно от Агенция „Митници“
като недължимо внесен, по банкова сметка
на получаващата страна в 30-дневен срок от
заплащането му.
Чл. 25. Транспортирането на предоставените
енергийни продукти се извършва от или за
сметка на полу ч аващата страна, включително
в случаите на чл. 22, ал. 6.“
§ 18. В § 2 на преходните и заключителните разпоредби след думите „чл. 124, ал. 4“ се
добавя „и ал. 8“.
§ 19. Приложението към чл. 14, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 14, ал. 1

A. Удостоверяване на предаването
Рег. индекс ..........................
Дата: ……………...………. 20.... г.
МУ .........................................
П Р О Т О К О Л
за
предаване, приемане и транспортиране на акцизни стоки
Днес, …………… 20……… г., в гр./с. ........................, община ……………………., област ......................................... ,
долуподписаният: ......................................................................................................................................................
на длъжност ................................... в Агенция „Митници“, Митница ............................................................... ,
предадох на: ................................................................................................................................................................
в качеството му на ........................................... на ........................................ с ЕИК/Код на МУ .........................
и седалище и адрес на управление: ......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
(посочват се данни за лицето, на което акцизните стоки са продадени за преработка, лицето, получаващо безвъзмездно за ползване енергийни продукти, или митническия служител, определен да съпровожда подлежащи на
унищожаване акцизни стоки)
следните акцизни стоки: .........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
(Посочват се видовете акцизни стоки по количество и индивидуализиращи белези – вместимост и вид на опаковката, физикохимични показатели, други отличителни белези. При недостатъчно място се изготвя опис,
неразделна част от протокола за предаване, приемане и транспортиране на акцизните стоки.)
.......................................................................................................................................................................................
Акцизните стоки са предадени на основание чл. …………… от Наредба № 7 от 2.09.2010 г. за разпореждането с отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стоки.
Екземпляр или заверено от митническото учреждение копие на протокола задължително съпровожда акцизните стоки при тяхното транспортиране със:
.......................................................................................................................................................................................
(посочва се марка, модел, регистрационен номер или други отличителни белези на превозното средство)
до ................................................................................................................................................................................. ,
(посочва се точният адрес или местонахождение на мястото за складиране, преработване или унищожаване на
акцизни стоки, или точен адрес на мястото за потребление на безвъзмездно предоставени енергийни продукти)
...................................................................................................................................................................................... ,
където същите ще бъдат .........................................................................................................................................
(складирани, преработени, унищожени или потребени)

Настоящият протокол се състави в ....... еднообразни екземпляра, по един за всяка една от страните.
ПРЕДАЛ: …………………................................
(подпис, печат)

ПРИЕЛ: …………………............................………………
(подпис, печат)
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Б. Удостоверяване на получаването*
Днес, …………… 20……… г., долуподписаният:
..............................................................................................................................................................................
на длъжност ………………………………………... в …….………………………..…..…….... с ЕИК ………………..………… и седалище
и адрес на управление: ....................................................................................................................................
приех акцизните стоки по опис, като не установих/установих несъответствия
..............................................................................................................................................................................
(кратко описание на несъответствията, като при недостатъчно място компетентното митническо учреждение
се уведомява и писмено)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Акцизните стоки са заведени в отчетността със следните документи:
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Преработката на акцизните стоки е възможна на ………………. 20……….. г.
..............................................................................................................................................................................

*Попълва се само в случаите на продажба на акцизни стоки за преработка.

..............................................
(подпис, печат)

В. Контрол от митническите органи

Г. Заверка от компетентното митническо учреждение*
Рег. индекс и дата:
..............................................................................................................................................................................
(печат)
Вторият и третият екземпляр от настоящия протокол за предаване, приемане и транспортиране на
акцизни стоки са заверени в ..........................................................................................................................
(посочва се митническото учреждение, заверило екземплярите)
Екземплярът за митническото учреждение е приложен към архив.
*Попълва се само в случаите на продажба на акцизни стоки за преработка.

§ 20. Създава се приложение № 2 към чл. 21, ал. 5:

“
„Приложение № 2
към чл. 21, ал. 5

С П Р А В К А
за годни за употреба енергийни продукти (ЕП), отнети в полза на държавата за нарушения
по …………………………………………………………… към ………………... г.
МИТНИЦА ……………………..………
№ на складо- № на Тип енерги- Подробно опи- Коли- Мяр- Местона- Становище за годност от
Забева разписка НП ен продукт сание на ЕП чество ка хождение компетентен държавен орган лежка

МИТНИЦА ………………………..
№ на складо- № на Тип енерги- Подробно опи- Коли- Мяр- Местона- Становище за годност от
Забева разписка НП ен продукт сание на ЕП чество ка хождение компетентен държавен орган лежка

Изготвили справката: ………….............................................……………...........  Съгласувал: ……...…..........…….........……
(справката се изготвя от служител и съответния началник на отдел) 
(началник на митница)“

Заключителна разпоредба
§ 21. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

4344

Министър:
Владислав Горанов
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3447-П
от 30 май 2016 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г,
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2,
ал. 1, т. 5, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от
Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 5, т. 13,
чл. 7, ал. 1, т. 4 и 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22, ал. 1
от Устройствения правилник на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1638 от 14.01.2016 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 8 от 29.01.2016 г.) относно откриване на
процедура за приватизация и протоколно решение
№ 4159 от 30.05.2016 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на поземлен имот – частна държавна собственост, с идентификатор 52009.504.221,
с площ 5835 кв. м, намиращ се в гр. Нови пазар,
община Нови пазар, област Шумен, с предоставени
права за управление на областния управител на
област Шумен (наричан по-нататък „имота“), да
се извърши чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 45 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 2000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 15 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по
банковата сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол, посочена в
тръжната документация, най-късно до изтичане
на срока за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол, София, ул. Врабча 23, стая 515, в срок
до 10-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС)
или равностойността им в евро и се заплаща,
както следва: в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – само
в левове, или чрез банков превод по сметка на
Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол: IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC
код BNBGBGSD; плащането се извършва преди
получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са за
сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната до-

кументация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 15-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени
за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията на
чл. 29 от Закона за собствеността, или лица, за
които със закон е установено, че нямат право да
придобиват право на собственост върху земя на
територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 ЗПСК.

4318

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

РЕШЕНИЕ № 3453-П
от 2 юни 2016 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31, ал. 1
и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 5, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол, Решение № 1626 от 26.10.2015 г. (ДВ, бр. 86 от 2015 г.)
относно откриване на процедура за приватизация
и протоколно решение № 4173 от 2.06.2016 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на областния управител на област
Бургас, разположен в поземлен имот с иденти-
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фикатор 67800.501.403, намиращ се на ул. Кулата
9, гр. Созопол, община Созопол, област Бургас,
представляващ:
а) самостоятелен обект с идентификатор
6780 0.501.403.1.1, със заст роена площ 104,98
к в. м, са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат о р 678 0 0. 501.4 0 3.1.2 , с ъ с з а с т р о ен а п лощ
17,50 кв. м и самостоятелен обект с идентификатор 67800.501.403.1.3, със застроена площ
19,64 кв. м, намиращи се в сграда с идентификатор
67800.501.403.1 – паметник на културата, и
б) сграда с идентификатор 67800.501.403.2, със
застроена площ 54 кв. м (наричан по-нататък
„имота“) да се извърши чрез публичен търг с
явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 100 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 10 000 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 20 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по
банковата сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол, посочена в
тръжната документация, най-късно до изтичане
на срока за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – София, ул. Врабча 23, стая 515, в срок
до 17-ия ден считано от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“; цената на тръжната документация е 1000 лв. (с включен ДДС) или
равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол – само в левове,
или чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са
за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 14 ч. българско време на 19-ия ден
считано от датата на обнародването на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация;
лица, обявени в несъстоятелност или които са
в производство за обявяване в несъстоятелност;
лица, осъдени за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на
условията на чл. 29 от Закона за собствеността,
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или лица, за които със закон е установено, че
нямат право да придобиват право на собственост
върху земя на територията на Република България;
2.8. посещения и оглед на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 19-ия ден считано от датата на обнародването на решението в
„Държавен вестник“ от 14 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 ЗПСК.

4384

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 294
от 14 април 2016 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
с вх. рег. № ГР-94-А-53 от 2011 г. чрез район „Връбница“ от Антоанета Николова Янчева с искане
разрешаване изработване на подробен устройствен
план (ПУП) – изменение на план за регулация
и застрояване (ИПРЗ) на м. Волуяк, кв. 6, ПИ с
планоснимачен № 233, район „Връбница“.
Със Заповед № РД-09-50-825 от 3.12.2013 г. на
главния архитект на СО е разрешено изработването на проект за ИПРЗ, в която са указани
изискванията на отдели „ОУП“, „БДПР“ (КТ и
ИМ), „Правен“ и „ПУП“.
Заповедта е изпратена за сведение и изпълнение до района и до заявителя с писмо с изх.
№ ГР-94-А-53/2011 от 4.12.2013 г.
С писмо с вх.№ ГР-94-А-53/2011 от 23.01.2014 г.
район „Връбница“ информира за приключила
процедура по обявяването на основание чл. 124б,
ал. 2 ЗУТ на Заповед № РД-09-50-825 от 3.12.2013 г.
на главния архитект на СО, с която е разрешено
изработването на ПУП.
Със заявление с вх. №. ГР-94-А-53/2011 от
24.06.2014 г е внесен проект за ИПРЗ на м. Волуяк, кв. 6, УПИ ХI – „за ресторант“, ХII – „за
озеленяване и спорт“, XIII-1522, обособяване на
нови УПИ XIV-233 и УПИ ХV – „за озеленяване“,
задънена улица по о.т. 49б – 49в, за поземлен имот
с идентификатор 12084.2700.233 с обяснителна
записка. Проектът е съобразен с влязлата в сила
кадастрална карта на територията. Приложена е
актуална скица, издадена от СГКК – София, за
ПИ с идентификатор 12084.2700.233.
С писмо с изх. № ГР-94-А-53/2011 от 2.07.2014 г.
заявителят е информиран за необходимостта
проектът да се приведе в съответствие с изиск-
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ванията на Наредба № 8 за ОСУП и Наредба
№ 2 за ППКТСУТ. Преработените проекти са
представени с писмо с вх. № ГР-94-А-53/2011 от
14.07.2014 г. и изпратени в район „Връбница“ за
съобщаване на основание чл. 128, ал. 3 ЗУТ на
17.07.2014 г.
Доп ъ л н и т ел но с молба с вх. № Г Р94-А-53-[1]/2011 от 30.10.2014 г. са представени съгласувателни писма с „БТК“ – ЕАД, от
5.02.2014 г., „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД,
от 10.07.2014 г., „Софийска вода“ – АД, от 07.2014 г.
Проектът е съгласуван с отделите в НАГ.
С писмо с изх. № АГ-66 02-141-[18] от 5.11.2014 г.
район „Връбница“ връща проекта след процедура
по съобщаване с приложен разписен лист, съобщения с обратни разписки, протокол и информация,
че в законоустановения срок е постъпило едно
възражение.
С писмо с изх. № Г Р-94-А-53-[3]/2011 о т
8.01.2015 г. проектът е върнат в район „Връбница“ за съобщаване на основание чл. 128, ал. 3
ЗУТ и на ПИ с идентификатор 12084.2700.833 и
12084.2700.1522. След приключване на процедурата
по съобщаването административната преписка
е върната в НАГ на 29.04.2015 г. с информация,
че в законоустановения срок няма постъпили
възражения.
Проектът е разгледан от ОЕСУТ с протокол
№ ЕС-Г-45 от 23.06.2015 г., т. 11. Направени са
служебни предложения, за което заявителят е
уведомен с писмо с изх. № ГР-94-А-53-[5]/2011
от 2.07.2015 г.
С п ис мо с вх . № Г Р-94 -А-53 -[6]/2 011 о т
3.09.2015 г. е представена експертна оценка за
наличие на дървесно-храстова растителност,
заверена от Дирекция „Зелена система“ при СО
на 21.08.2015 г. и писмо на Областно пътно управление – Агенция „Пътна инфраструктура“, с
което се съгласува проектът за ИПРЗ.
Коригираният проект е представен с молба
№ ГР-94-А-53-[7]/2011 от 26.10.2015 г. Разгледан
е и приет от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-80 от
10.11.2015 г., т. 14. Взето е решение проектът да
се изпрати в СОС за одобряване във връзка с
чл. 21, ал. 7 ЗОС.
Допълнително заявителят е уведомен в приемното време на Направление „Архитектура и
градоустройство“ за необходимост от преработване
на проекта, който е представен с писмо № ГР94-А-53-[8]/2011 от 30.12.2015 г.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Искането за одобряване на ПУП е направено
от заинтересовано лице по смисъла на чл. 135,
ал. 1 във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1
ЗУТ като собственик на ПИ с идентификатор
120884.2700.233 – предмет на плана, което се
установява от приложените документи за собственост и скици.
Действащият регулационен план на м. Волуяк,
район „Връбница“, е одобрен със Заповед № РД09-50-332 от 16.09.1988 г. на главния архитект на
София и Заповед № РД-09-50-337 от 15.11.2002 г.
на главния архитект на София.
Кадастралната карта на територията е одобрена със Заповед № РД-18-40 от 20.07.2011 г. на
изпълнителния директор на АГКК.
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С проекта за изменение на плана за регулация се предвижда изменение на УПИ ХI – „за
ресторант“, ХII – „за озелен яване и спорт“,
обособяване на нови УПИ ХIV-233 – „за ОО“,
и УПИ ХV – „за озеленяване“, задънена улица
по о.т. 49б – 49в, която осигурява транспортния
достъп до УПИ ХІ – „за ресторант“, при което
автоматично се променят регулационните граници
на УПИ ХIII-1522, с което е спазено изискването
на чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
За изменението е налице основание по чл. 134,
ал. 2, т. 2 и 6 ЗУТ.
Предназначение на УПИ е допустимо в устройствена зона „Смф2“ съгласно становище на
отдел „ОУП“.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране на
административния орган от заинтересованите
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление и
мотивирано предложение, разрешено изработването на проект за ИПРЗ от компетентния за това
орган, внесен е проект и са изпълнени предписанията в разрешението, проектът е съобщен на
всички заинтересовани лица, същият е разгледан
и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
По действащия ОУП на СО имотът попада в
„Смесена многофункционална зона предимно за
околоградския район“ (Смф2) и изготвеният проект
за ИПРЗ отговаря на устройствената зона съгласно приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, т. 14.
Предвид горното е спазено изискването на
чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
Проектът е изработен върху влязла в сила
кадастрална карта, с което е спазено изискването
на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ. Изпълнено е изискването
на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
С ИПР се предви ж да изгра ж дане на зад ънена ул и ца п р е з и мо т с и ден т ифи к ат ор
120884.270 0.234 – част на собст веност, коет о
налага отчуждаване на част от същия, поради
което и на основание чл. 21, ал. 7 във връзка с
ал. 1 ЗОС компетентен да одобри ПУП – ИПР
е Столичният общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 129, ал. 1, чл. 136, ал. 1 във
връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2, т. 2,
чл. 108, ал. 5, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 115,
ал. 1 и 2 ЗУТ, т. 14 и 34 от приложението към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ № ЕСГ-80 от 10.11.2015 г., т. 14, Столичният общински
съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на плана
за регулация на м. Волуяк, кв. 6, УПИ ХI – „за
ресторант“, ХII – „за озеленяване и спорт“, XIII1522, обособяване на нови УПИ ХIV-233 – „за
ОО“, и УПИ ХV – „за озеленяване“, задънена
улица по о.т. 49б – 49в, за поземлен имот с идентификатор 12084.2700.233 по кафявите и зелените
линии, цифри, текст и защриховки съгласно
приложения проект.
2. Одобрява проект за изменение на плана за
застрояване на м. Волуяк, кв. 6, УПИ ХI – „за
ресторант“, и УПИ ХIV-233 – „за ОО“ с корекцията в зелен цвят съгласно приложения проект.
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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 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 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.
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Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 296
от 14 април 2016 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
с вх. № ГР-94-В-50 от 6.08.2015 г. от собствениците
на ПИ планоснимачни номера 7 и 8 с искане
за довършване на процедурата по одобряване
на проект за подробен устройствен план – план
за регулация в обхват на м. Надежда 2а и 2б,
кв. 239, УПИ II-7, 8, район „Надежда“, представляващ неразделна част от плана за регулация на
м. Надежда, част 2а, в граници: от о.т. 80 – о.т.
207 – о.т. 210 – о.т. 215 до о.т. 33; от о.т. 33 до о.т.
35; от о.т. 35 до о.т. 51; от о.т. 51 до о.т. 80 и м.
Надежда, част 2б, в граници: от о.т. 80 до о.т.
14; от о.т. 14 до о.т. 33; от о.т. 33 – о.т. 215 – о.т.
210 – о.т. 207 – о.т. 80, одобрен с Решение № 409
по протокол № 43 от 18.07.2013 г. на СОС.
Посоченият УПИ е изключен от обхвата на
одобряване с т. 4 от решението поради непредставяне към момента на одобряване на предварителен
договор по чл. 15, ал. 3 или 5 ЗУТ (съответно
чл. 17, ал. 3 или 5 ЗУТ).
Към заявлението са приложени следните
документи: нотариален акт № 93, том XIII, дело
№ 2480/1995 г. за имот с пл. № 8; нотариален
акт № 100, том LLIV, дело № 20865/1995 г. за
идеална част от имот с пл. № 7; нотариален акт
№ 101, том LLIV, дело № 20866/1995 г. за имот
с пл. № 8; нотариален акт № 139, том II, peг.
№ 23297, дело № 282/2001 г. за идеална част от
имот с пл. № 7; нотариален акт № 30, том III,
peг. № 7327, дело № 430/2007 г. за идеална част
от имот с пл. № 7 за имоти с пл. № 8; скица
№ 15-14591 от 15.01.2015 г., издадена от АГКК за
ПИ с идентификатор 68134.1383.7; скица № 1514592 от 15.01.2015 г., издадена от АГКК за ПИ
с идентификатор 68134.1383.8; договор по чл. 15,
ал. 3 ЗУТ; комбинирана скица по чл. 16, ал. 3
ЗУТ; два броя пълномощни и проект на ПР за
УПИ II-7, 8, кв. 239, м. Надежда 2а и 2б.
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С Решен ие № 409 по п ро т окол № 43 о т
18.07.2013 г. на Столичния общински съвет е
одобрен план за регулация и план за застрояване
на м. Надежда.
С т. 4 от решението от обхвата на одобряване
на плана за регулация е изключен УПИ II-7, 8,
кв. 239, поради непредставяне на предварителен
договор по чл. 15, ал. 3 или 5 ЗУТ (съответно
чл. 17, ал. 3 или 5 ЗУТ), което прави производството в тази му част недовършено.
Със заявление с вх. № ГР-94-В-50 от 6.08.2015 г.
е внесен предварителен договор по чл. 15, ал. 3
ЗУТ, по силата на който са посочени следните
квоти на съсобственост в общия УПИ II-7, 8:
220 кв. м на Елеонора Станчева Георгиева, а
останалата площ от новообразувания УПИ II-7,
8 – на Васил Николов Владов.
Проектът на цялостния ПУП на м. Надежда
2а и 2б е приет с решение на ОЕСУТ № ЕС-Г-103
от 23.11.2010 г., т. 27, № ЕС-Г-10 от 1.02.2011 г.,
т. 29, № ЕС-Г-1 от 10.01.2011 г., т. 22, № ЕС-Г-72
от 16.10.2012 г., т. 22, № ЕС-Г-14 от 19.02.2013 г.,
т. 8, и № ЕС-Г-42 от 4.06.2013 г., т. 29.
Сл у жебно е изготвена и приложена към
преписката извадка от цялостния план в обхват
на кв. 239, в който попада имотът – предмет на
настоящото административно производство, Решение № 409 по протокол № 43 от 18.07.2013 г.
на СОС, с което е одобрен проектът за ПРЗ на
м. Надежда 2а и 2б, в граници: от о.т. 80 – о.т.
207 – о.т. 210 – о.т. 215 до о.т. 33; от о.т. 33 до о.т.
35; от о.т. 35 до о.т. 51; от о.т. 51 до о.т. 80 и м.
Надежда, част 2б, в граници: от о.т. 80 до о.т.
14; от о.т. 14 до о.т. 33; от о.т. 33 – о.т. 215 – о.т.
210 – о.т. 207 – о.т. 80.
Приложени са протоколи на ОЕСУТ ЕС-Г-14
от 19.02.2013 г., т. 8, и № ЕС-Г-42 от 4.06.2013 г.,
т. 29, с които е приет проектът за ПРЗ на м.
Надежда 2а и 2б.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Искането за продължаване на производството
и одобряване на проект за план за регулация за
УПИ II-7, 8, кв. 239, м. Надежда 2а и 2б, е направено от заинтересованото лице по чл. 131, ал. 1
и ал. 2, т. 1 ЗУТ като собственик на имоти пл.
№ 7 и 8 – предмет на плана, за който е образуван
проектен УПИ II-7, 8 по ПРЗ на м. Надежда 2а
и 2б от 18.07.2013 г.
Горното се установява от представените документи за собственост и скици от СГКК, както и
комбинирана скица по чл. 16, ал. 3 ЗКИР.
С оглед на представените доказателства се
установява, че имоти с пл. № 7 и 8 са идентични
с изключения от одобряване проектен УПИ II по
Решение № 409 по протокол № 43 от 18.07.2013 г.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Административното производство по одобряване на ПР в частта на кв. 239, УПИ II е проведено
като част от производството по одобряване на
цялостния ПРЗ на м. Надежда 2а и 2б, одобрен с
Решение № 409 по протокол № 43 от 18.07.2013 г.
на СОС. Урегулиран поземлен имот II от кв. 239
попада в териториалния обхват на допускането
за изработване на проекта, за него са проведени
процедурите по съобщаване на заинтересованите
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лица по чл. 128, ал. 2 ЗУТ и е проведено обществено обсъждане по чл. 121, ал. 1 ЗУТ, проведени
са съгласувания и проектът е приет от ОЕСУТ.
Предвид горното доказателствата и мотивите
за одобряване на Решение № 409 по протокол
№ 43 от 18.07.2013 г. на СОС са неразделна част
от доказателствата и мотивите за одобряване на
настоящия проект за план за регулация.
С т. 4 от Решение 409 по протокол № 43 от
18.07.2013 г. на СОС УПИ II, кв. 239 е изключен
от обхвата на одобряване поради липсата към
този момент на предварителен договор по чл. 15,
ал. 3 ЗУТ, съответно окончателен договор за прехвърляне на правото на собственост върху имот,
което прави фактическия състав недовършен в
тази му част.
Представен е предварителен договор по чл. 15,
ал. 3 ЗУТ, по силата на който са посочени следните квоти на съсобственост в общия УПИ II-7,
8: 220 кв. м на Елеонора Станчева Георгиева, а
останалата площ от новообразувания УПИ II-7,
8 – на Васил Николов Владов.
Предвид горното е налице и последният елемент от фактическия състав за одобряването на
УПИ II, кв. 239, м. Надежда 2а и 2б.
Отреждането на УПИ II за имота по действащата кадастрална карта е в съответствие с
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Лицето (изход) към улица на УПИ II-7, 8 се
осигурява по действащата улична регулация.
По действащия ОУП на СО имотът – предмет
на плана, попада в „Смесена многофункционална
зона“ (Смф) съгласно приложението към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 2 ЗУТ, § 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 115,
ал. 1 и 2 и чл. 15, ал. 3 ЗУТ, т. 12 от приложението
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, протоколи на ОЕСУТ
ЕС-Г-14 от 19.02.2013 г., т. 8, и № ЕС-Г-42 от
4.06.2013 г., т. 29, и Решение № 409 по протокол
№ 43 от 18.07.2013 г. на СОС Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за план за регулация на
УПИ ІІ-7, 8, кв. 239, м. Надежда 2а и 2б, район
„Надежда“, по сините линии и цифри съгласно
приложения проект, представляващ неразделна
част от плана за регулация на м. Надежда, част
2а, в граници: от о.т. 80 – о.т. 207 – о.т. 210 – о.т.
215 до о.т. 33; от о.т. 33 до о.т. 35; от о.т. 35 до о.т.
51; от о.т. 51 до о.т. 80, и м. Надежда, част 2б, в
граници: от о.т. 80 до о.т. 14; от о.т. 14 до о.т. 33;
от о.т. 33 – о.т. 215 – о.т. 210 – о.т. 207 – о.т. 80,
одобрен с Решение № 409 по протокол № 43 от
18.07.2013 г. на СОС.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 15, ал. 6 ЗУТ решението
влиза в сила с издаването му и се съобщава на
заявителите.

4340

Председател:
Е. Герджиков
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РЕШЕНИЕ № 321
от 28 април 2016 г.
С Решен ие № 410 по п ро т окол № 43 о т
18.07.2013 г. на Столичния общински съвет е
одобрен план-извадка – ПРЗ за м. НПЗ „Хаджи
Димитър“, кв. 7, УПИ I-1507 – „за безвредно
производство на метални и стъклени изделия,
складове, офиси, гаражи, трафопост и изгребна
яма“, и кв. 8а по административна преписка
вх. peг. № ГР-70-00-79 от 2011 г. Към преписката
са представени план-схеми по част водоснабдяване и канализация за кв. 7 (част), кв. 8, кв. 8а
и кв. 15а, м. НПЗ „Хаджи Димитър“, които не
са съобщени по реда на чл. 128, ал. 1 ЗУТ и не
са одобрени с решението на СОС.
План-схемите са докладвани и приети от
ОЕСУТ с решение по протокол № ЕС-Г-82 от
4.11.2014 г., т. 13.
С писма с изх. № ГР-70 -00 -79-[3]/2011 от
11.09.2015 г. план-схемите са изпратени до „Държавен вестник“ и район „Подуяне“ за съобщаване
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ.
С писмо № 6602-48-[21] от 23.10.2015 г. район
„Подуяне“ информира за приключила процедура
по съобщаването, при което няма постъпили
възражения. Съобщението е обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 72 от 18.09.2015 г. Приложени
са съобщение, протокол № 15 от 19.10.2015 г., т. 9,
на РЕСУТ на район „Подуяне“, съобщение във
в. „Новинар“.
План-схемите по част водоснабдяване и канализация са разгледани и приети с решение на
ОЕСУТ по протокол № ЕС-Г-78 от 3.11.2015 г., т. 17.
Взето е решение да се изпратят по компетентност за одобряване в СОС на основание чл. 21, ал. 1
и 7 ЗОС като довършване на производството по
преписка № ГР-70-00-79 от 2011 г., което решение
ще представлява неразделна част от ПРЗ за м.
НПЗ „Хаджи Димитър“, кв. 7, УПИ I-1507 – „за
безвредно производство на метални и стъклени
изделия, складове, офиси, гаражи, трафопост и
изгребна яма“, и кв. 8а, одобрен с Решение № 410
по протокол № 43 от 18.07.2013 г. на СОС.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
На основание чл. 108, ал. 2, изр. 1 от ЗУТ плансхемите се одобряват едновременно с подробния
устройствен план като неразделна част от него.
С Решен ие № 410 по п ро т окол № 43 о т
18.07.2013 г. на СОС е одобрен ПРЗ за м. НПЗ
„Хаджи Димитър“, кв. 7, УПИ I-1507 – „за безвредно производство на метални и стъклени
изделия, складове, офиси, гаражи, трафопост и
изгребна яма“, и кв. 8а без приложените към
проекта план-схеми по част водоснабдяване и
канализация за кв. 7 (част), кв. 8, кв. 8а и кв.
15а, м. НПЗ „Хаджи Димитър“, което прави
производството недовършено в тази му част.
А дминистративното производство по одобряване на план-схемите е проведено като част
от производството по одобряване на ПРЗ за м.
НПЗ „Хаджи Димитър“, кв. 7, УПИ I-1507 – „за
безвредно производство на метални и стъклени
изделия, складове, офиси, гаражи, трафопост и
изгребна яма“, и кв. 8а.
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Предвид горното, доказателствата и мотивите
за одобряване на проектите с Решение № 410
по протокол № 43 от 18.07.2013 г. на Столичния
общински съвет са неразделна част от доказателствата и мотивите за одобряване на настоящите
план-схеми.
С обявяване на схемите и приемането им от
ОЕСУТ е налице и последният елемент от фактическия състав за одобряването им на основание
чл. 108, ал. 2 ЗУТ.
Спазени са материално-правните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Процедурата по съобщаването е редовна, схемите
са разгледани и приети от ОЕСУТ.
С п ла н- схем и т е на т ех н и ческата и нфраструктура се определят видът и размерът на
мрежите и съоръженията. Новопроектираните
водопровод и канал са проектирани като улични
мрежи в съответствие с чл. 83, ал. 2 ЗУТ. До
реализиране на уличната канализация по улица
о.т. 122а – о.т. 122в – о.т. 121 отпадните битови
води от УПИ I-1507 се предвижда да се заустят
в изгребна яма.
Предвид горното и на основание чл. 108, ал. 2
ЗУТ са налице предпоставките за довършване па
производството с допълване решението на СОС
с одобряване на внесените план-схеми по част
водоснабдяване и канализация за кв. 7 (част), кв.
8, кв. 8а и кв. 15а, м. НПЗ „Хаджи Димитър“.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС, § 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 83,
ал. 2 и чл. 108, ал. 2 ЗУТ, протокол на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-78 от 4.11.2015 г., т. 17, и Решение № 410
по протокол № 43 от 18.07.2013 г. на СОС Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за план-схеми по част водоснабдяване и канализация за кв. 7 (част), кв.
8, кв. 8а и кв. 15а, м. НПЗ „Хаджи Димитър“,
съгласно приложените проекти, представляващи
неразделна част от плана за регулация и застрояване за м. НПЗ „Хаджи Димитър“, кв. 7, УПИ
I-1507 – „за безвредно производство на метални
и стъклени изделия, складове, офиси, гаражи,
трафопост и изгребна яма“, и кв. 8а, одобрени с
Решение № 410 по протокол № 43 от 18.07.2013 г.
на Столичния общински съвет.
Решението и одобрените план-схеми 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 „Подуяне“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
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Председател:
Е. Герджиков
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ОБЩИНА БУРГАС
ЗАПОВЕД № 1351
от 19 май 2016 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10,
ал. 8 от Закона за народната просвета, чл. 15,
ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за
народната просвета и Решение на Общинския
съвет – гр. Бургас, от 29.03.2016 г. (Протокол № 9,
т. 42) нареждам:
1. Откривам нова Целодневна детска градина
№ 33 „Пролетна дъга“ в с. Маринка с филиал
в с. Извор, считано от 1.07.2016 г. Бюджетът на
новооткритото детско заведение ще бъде сформиран на база сведения от информационната
система АДМИН М за брой деца към 1.01.2016 г.
(3 – 4 г. – 24 деца; 5 – 6 г. – 19, и 2 деца със
СОП), както следва: Държавна дейност 311 ЦДГ
и ОДЗ – 43 834 лв., лекарски кабинет Държавна
дейност 437 – 39 лв., за Общинска дейност 311
ЦДГ и ОДЗ – 10 879 лв.
2. Преобразувам Целодневна детска градина
„Ракета“ – с. Твърдица, във филиал „Ракета“ на
Целодневна детска градина № 11 „Чайка“ – Бургас, считано от 1.07.2016 г. Бюджетът на филиал
„Ракета“ – с. Твърдица, ще бъде сформиран на
база сведения от информационната система
АДМИН М за брой деца към 1.01.2016 г. (3 – 4 г. – 8
деца; 5 – 6 г. – 9 деца, и 1 дете със СОП) – Държавна дейност 311 ЦДГ и ОДЗ – 17 492 лв.,
лекарски кабинет Държавна дейност 437 – 16 лв.,
за Общинска дейност 311 ЦДГ и ОДЗ – 4301 лв.
3. Трудовите правоотношения на работниците и
служителите от новооткритата и преобразуваната
целодневна детска градина да се уредят съгласно
чл. 123 от Кодекса на труда.
4. Задължителната документация на ЦДГ
„Ракета“ – с. Твърдица, да се съхранява в ЦДГ
№ 11 „Чайка“ – Бургас.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Йорданка Ананиева – заместник-кмет
„Култура и образование“.
Кмет:
Д. Николов
4378

ОБЩИНА МОНТАНА
РЕШЕНИЕ № 172
от 28 април 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Монтана, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за водопровод през поземлени имоти с идентификатори 48489.27.26 и
48489.27.25 за захранване с вода на поземлен имот
с идентификатор 48489.27.35 по кадастралната
карта на 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.

С Т Р.

94

ДЪРЖАВЕН

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“.

4321

Председател:
И. Иванов

ОБЩИНА ПЕЩЕРА
РЕШЕНИЕ № 121
от 26 май 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с
ал. 2 и чл. 27, ал. 4 и 5 ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2,
чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 ЗПСК
Общинският съвет – гр. Пещера, реши:
Дава съгласие за откриване на процедура за
продажба по реда на ЗПСК на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на
общински търговски дружества, които се използват
за стопански цели, представляващи един общ
производствен комплекс, а именно:
1. Поземлен имот с идентификатор 56277.504.618
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик,
oдобрени със Заповед № РД-18-11 от 10.07.2013 г.
на изпълнителния директор на АГКК, последно
изменение: няма издадена заповед за изменение
в КККР, адрес на поземления имот: гр. Пещера,
п.к. 4550, ул. Георги Кьосеиванов 21, площ 1420 кв.
м, трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: за друг вид
производствен, складов обект, стар идентификатор
56277.504.615, номер по преходен план: квартал: 82,
парцел: ХХІV, съседи: 56277.504.616, 56277.504.617,
56277.504.180, 56277.504.9616, актуван с акт за частна
общинска собственост № 534 от 7.04.2016 г., вписан във вх. рег. № 611 от 8.04.2016 г., том 3, Акт
№ 31 при Агенцията по вписванията – Служба по
вписванията – гр. Пещера, ведно с построената
в него: сграда с идентификатор 56277.504.618.1 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик,
oдобрени със Заповед № РД-18-11 от 10.07.2013 г.
на изпълнителния директор на АГКК, последно
изменение: няма издадена заповед за изменение
в КККР, адрес на сградата: гр. Пещера, п.к. 4550,
ул. Георги Кьосеиванов 21, сградата е разположена
в поземлен имот с идентификатор 56277.504.618,
застроена площ 664 кв. м, брой етажи: 5, предназначение: промишлена сграда, стар идентификатор
56277.504.615.1, номер по преходен план: няма.
2. Поземлен имот с идентификатор 56277.504.617
по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера, община Пещера, област
Пазарджик, oдобрени със Заповед № РД-18-11 от
10.07.2013 г. на изпълнителния директор на АГКК,
последно изменение: няма издадена заповед за
изменение в КККР, адрес на поземления имот:
гр. Пещера, п.к. 4550, ул. Георги Кьосеиванов
21А, площ 797 кв. м, трайно предназначение на
територията: урбанизирана; начин на трайно
ползване: за друг вид производствен, складов
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обект, стар идентификатор 56277.504.615, номер
по преходен план: квартал: 82, парцел: ХХVІІІ,
съседи: 56277.504.587, 56277.504.180, 56277.504.618,
56277.504.616, 56277.504.614, актуван с акт за частна
общинска собственост № 535 от 8.04.2016 г., вписан във вх. рег. № 626 от 11.04.2016 г., том 3, Акт
№ 39 при Агенцията по вписванията – Служба по
вписванията – гр. Пещера, ведно с построената
в него: сграда с идентификатор 56277.504.617.1 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик,
oдобрени със Заповед № РД-18-11 от 10.07.2013 г.
на изпълнителния директор на АГКК, последно
изменение: няма издадена заповед за изменение
в КККР, адрес на поземления имот: гр. Пещера,
п.к. 4550, ул. Георги Кьосеиванов 21А, сградата
е разположена в поземлен имот с идентификатор 56277.504.617, застроена площ 27 кв. м, брой
етажи: 1, предназначение: промишлена сграда,
стар идентификатор 56277.504.615.2, номер по
преходен план: няма.
Овластява кмета на общината да проведе
процедурите по реда на чл. 2 от Наредбата за
възлагането извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със
следприватизационния контрол, включително
процесуално представителство, приета с ПМС
№ 160 от 19.06.2009 г., за възлагане извършването
на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол,
включително процесуално представителство,
както и да подпише съответните договори за
възлагането на тези дейности.
Определя кмета на общината да удостовери
верността на информацията, съдържаща се в
анализите за правното състояние на обектите
за приватизация.

4379

Председател:
Цв. Лепарова

ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 218
от 21 април 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 35,
ал. 1 ЗОС във връзка с чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните общински недвижими имоти:
1 .1 . п о з е м л е н и м о т с и д е н т и ф и к а т о р
№ 65231.908.494 с площ 2961 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин
на трайно ползване – „За друг обществен обект,
комплекс“, съгласно одобрената със Заповед
№ РД-18-3 от 27.01.2005 г. кадастрална карта на
гр. Самоков, идентичен с УПИ – парцел ХІ – „За
обществено обслужване“, в кв. 287 по регулационния план на гр. Самоков, актуван с акт за частна
общинска собственост № 13539 от 10.03.2015 г.,
вписан в Службата по вписванията, при начална
тръжна цена 296 100 лв. без ДДС;
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1.2 . поз ем лен и мо т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.908.493 с площ 2965 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин
на трайно ползване – „За друг обществен обект,
комплекс“, съгласно одобрената със Заповед
№ РД-18-3 от 27.01.2005 г. кадастрална карта
на гр. Самоков, идентичен с У ПИ – парцел
ХІІ – „За обществено обслужване“, в кв. 287 по
регулационния план на гр. Самоков, актуван с
акт за частна общинска собственост № 13538 от
10.03.2015 г., вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 296 500 лв. без ДДС.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00 BIC – CECBBGSF, при „ЦКБ“ – АД, клон
Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината до 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. 3 в сградата
на общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед за
назначаване на комисия по провеждане на търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обектите.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
11. В случай на неявяване на купувачи и на
обявения повторен търг да се провеждат последващи поредни търгове на 56-ия ден след обявената
дата за съответния повторен търг при условията
на това решение, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 52-рият ден след обявената дата за
съответния повторен търг.

4370

Председател:
С. Стойчева
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ОБЩИНА СИМИТЛИ
РЕШЕНИЕ № 208
от 13 май 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Симитли, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за „Кабелна линия 20 kV“ за обект:
„МВЕЦ на река Осеновска“, в поземлен имот
№ 068017, местност Мадана, землище на с. Градево, община Симитли. Засегнат от парцеларния
план имот е имот пл.сн. № 068014 – пасище, мера,
собственост на община Симитли.
2. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен за „Слабонапорен тръбопровод ∅ 900 мм
и напорен тръбопровод ∅ 600 мм за обект: „МВЕЦ
на река Осеновска“. Засегнати от сервитута на
проектния слабонапорен и напорен тръбопровод
в землището на с. Градево имоти са:
– имот пл. сн. № 000136 – канал, собственост
на МЗХ – ХМС;
– имот пл. сн. № 000152 – път ІV клас, собственост на община Симитли;
– имот пл.сн. № 000278 – вътрешна река,
собственост на държавата – МОСВ;
– имот пл.сн. № 000499 – полски път, собственост на община Симитли;
– имот пл.сн. № 000616 – пасище, мера в
местност Осенска река, собственост на община
Симитли;
– имот пл.сн. № 071010 – нива в местност
Голомешница, собственост на наследниците на
Павел Стоянов Цветанов;
– имот пл.сн. № 071019 – ливада в местност
Голомешница, собственост на община Симитли;
– имот пл.сн. № 071020 – овощна градина в
местност Голомешница, собственост на община
Симитли;
– имот пл.сн. № 072003 – пасище, мера в
местност Над Голомешница, собственост на
община Симитли;
– имот пл.сн. № 072004 – изоставена орна
земя в местност Над Голомешница, собственост
на община Симитли;
– имот пл.сн. № 072005 – ливада в местност
Над Голомешница, собственост на община Симитли;
– имот пл.сн. № 073001 – друга територия,
заета от селското стопанство, в местност Осенска
река, собственост на община Симитли;
– имот пл.сн. № 073003 – пасище, мера в
местност Осенска река, собственост на община
Симитли;
– имот пл.сн. № 073006 – ливада в местност
Осенска река, собственост на община Симитли;
– имот пл.сн. № 073008 – ливада в местност
Лаката, собственост на Сергей Росенов Сегменов;
– имот пл.сн. № 073010 – нива в местност
Осенска река, собственост на община Симитли;
– имот пл.сн. № 172005 – залесена горска
територия, собственост на ИАГ – ДГС – гр. Симитли, ДП.
3. Упълномощава кмета на община Симитли да
предприеме необходимите правни и фактически
действия по изпълнението на решението.
Председател:
Вл. Христов
4335
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ
ЗАПОВЕД № ЗУТ-4
от 15 април 2016 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 129, ал. 3, т. 1, чл. 150, ал. 3
във връзка с чл. 128, ал. 13, чл. 145, ал. 2, т. 1,
чл. 143, ал. 1 и чл. 142, ал. 6, т. 2 ЗУТ, Протокол
№ 3 от 6.04.2016 г. на Областен експертен съвет по
устройство на територията, Заповед № ЗУТ-1 от
11.02.2016 г. на областния управител на Софийска
област за разрешаване изработване на Комплексен
проект за инвестиционна инициатива (КПИИ);
Комплексен доклад за оценка съответствието на
инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите, изготвен на 21.03.2016 г. от
„Аурубис Инженеринг“ – ЕАД, със седалище и
адрес на управление София 1463, ул. Д-р Христо
Стамболски 3, ет. 3, ЕИК ВG121472418, представлявано от Георги Гинков Николов – изпълнителен
директор, и лиценз № ЛК-000524 от 12.07.2006 г.,
продължен до 12.07.2016 г., и приложени: документ
за собственост на възложителя – нотариален акт за
собственост върху недвижими имоти, придобити
по документи, покупка и застрояване № 116, том
ІІ, рег. № 2635, дело № 259 от 2012 г., на поземлен
имот № 100 по кадастралния план на „Аурубис България“ – АД, от 3569,154 дка, от които 2164,483 дка
в землището на гр. Пирдоп и 1404,672 дка в землището на гр. Златица, заедно с построените върху
терена сгради и съоръжения – 25 стр.; Заповед
№ ЗУТ-1 от 11.02.2016 г. на областния управител
на Софийска област за разрешение изработването на КПИИ по реда на чл. 150 ЗУТ; Заповед
№ РД-02-14-1137 от 14.06.2000 г. на министъра на
РРБ за одобрение на кадастралния план на територията на „Юнион Миниер Пирдоп Мед“ – АД,
понастоящем „Аурубис България“ – АД; копие на
частично застроително решение; Заповед № 179 от
5.12.2001 г. на кмета на община Пирдоп за одоб
ряване на ЧЗР и общите граници на застрояване
на „Юнион Миниер Пирдоп Мед“ – АД; Заповед
№ 247 от 12.12.2001 г. на кмета на община Златица
за одобряване на ЧЗР и общите граници на застрояване на „Юнион Миниер Пирдоп Мед“ – АД;
чертеж с означени площадки; становище за съответствие на инвестиционен проект с правилата
и нормите за пожарна безопасност на основание
чл. 125, ал. 1, т. 9 ЗМВР и чл. 143 ЗУТ, рег. № 262
от 11.03.2016 г., издадено от РС „ПБЗН“ – Пирдоп, с характер, че ПИПУП – ПЗ на площадка
№ 8 – „Складово стопанство“, съответства на
правилата и нормите за пожарна безопасност;
становище рег. № 263, екз. № 1 от 11.03.2016 г. на
Районна служба „Пожарна безопасност и защита
на населението“ – Пирдоп; здравно заключение
изх. № 32-21-46 от 29.02.2016 г. на РЗИ – Софийска
област; писмо изх. № 26-00-8972 от 29.09.2015 г. на
РИОСВ – София, че за ИПУП – ПЗ на площадка
№ 8 – не се изисква извършване на самостоятелна процедура по екологична оценка; решение по
оценка на въздействието върху околната среда
№ СО-02-02 от 2015 г. от 31.07.2015 г. на директора
на Регионалната инспекция по околната среда и
водите – София, с характер одобряване на инвес-
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тиционното предложение; договор за покупкопродажба на електрическа енергия № ВХ-1362 от
9.06.2015 г. с „ЧЕЗ Трейд България“ – ЕАД; писмо
изх. № ТО-211 от 7.03.2016 г. от „ВиК“ – ЕООД;
Решение № РР-1663 от 30.01.2013 г. за изменение
на Разрешително № 300624 от 1.12.2004 г. за водовземане от повърхностен воден обект, издадено
от МОСВ, Басейнова дирекция за управление
на водите, Източнобеломорски район с център
Пловдив; Разрешително за водоползване № 300624
от 1.12.2004 г. за питейно-битово водоснабдяване,
издадено от МОСВ, Източнобеломорски район с
център Пловдив, Басейнова дирекция; изменение
на Разрешително за водоползване № 300624 от
7.12.2004 г., издадено от МОСВ, Източнобеломорски район с център Пловдив, Басейнова дирекция; Разрешително за водоползване № 300649 от
17.12.2004 г. за водоползване за производствени
нужди, издадено от МОСВ, Източнобеломорски
район с център Пловдив, Басейнова дирекция;
изменение на Разрешително за водоползване
№ 300649 от 26.04.2005 г., издадено от МОСВ, Източнобеломорски район с център Пловдив, Басейнова дирекция; Решение № РР-1265 от 17.06.2011 г.
за продължаване на срока на действие на Разрешително № 300649 от 17.12.2004 г., изменено на
26.04.2005 г., за водовземане от повърхностен воден
обект, издадено от МОСВ, Басейнова дирекция
за управление на водите, Източнобеломорски
район с център Пловдив; Решение № РР-1422
от 2.02.2012 г. за изменение на Разрешително
№ 31430009 от 17.12.2004 г., последно изменено с
Решение № РР-1265 от 17.06.2011 г. за водовземане
от повърхностен воден обект, издадено от МОСВ,
Басейнова дирекция за управление на водите,
Източнобеломорски район с център Пловдив;
Заповед № СОЗ-М-48 от 5.05.2006 г. за учредяване
на санитарно-охранителна зона около открито
речно водохващане „Славци“ за питейно-битово
водоснабдяване, издадено от Басейнова дирекция
за управление на водите, Източнобеломорски район с център Пловдив; декларация за строителна
стойност на строежа; декларация по чл. 166, ал. 4
ЗУТ от Георги Гинков Николов, изпълнителен
директор на „Аурубис Инженеринг“ – ЕАД, и във
връзка със заявление вх. № 30.00-362 от 25.03.2016 г.,
доп. № 30.00-362 от 14.04.2016 г., подадено от
„Аурубис“ – ЕАД, за одобряване на комплексен
проект за инвестиционна инициатива, одобрявам
комплексен проект за инвестиционна инициатива
(КПИИ), съдържащ следните части:
1. п роек т за изменение на част и чно застроително решение на „Юнион Миниер Пирдоп Мед“ – план за застрояване на площадка
№ 8 – „Складово стопанство“, със следните устройствени показатели: Устройствена зона – чисто
производствена (Пч); Плътност на застрояване
(Пзастр.) – до 23,79 %; Процент на озеленяване
(Позел.) – мин. 39,27 %;
2. работен инвестиционен проект за строеж
„Нов резервоар за съхранение на сярна киселина
и реконструкция на част от вътрешнозаводска
железопътна линия“, категория „първа“, в площадка № 8 на поземлен имот № 100 на територията на община Златица и община Пирдоп,
Софийска област.
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Заповедта подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“ чрез областния управител на Софийска област съгласно
чл. 149, ал. 4 ЗУТ.
Областен управител:
Р. Иванова
4382

ОБЩИНА ТРОЯН
РЕШЕНИЕ № 176-IV
от 19 май 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 и чл. 26, ал. 1 и 2 ЗПСК и чл. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Троян, реши:
1. Открива процедура за приватизация на обособена част от имуществото на „БКС“ – ЕООД,
Троян, представляваща бетонов и варов възел,
включваща поземлен имот с идентификатор
03558.112.76, с площ 14 249 кв. м, по кадастралната карта на с. Белиш, местността Червянска
лъка, заедно със застроените в имота сгради и
обслужващите машини, съоръжения и др.
2. Възлага на кмета на община Троян да
възложи изготвянето на анализа на правното
състояние, информационния меморандум и приватизационната оценка на обособената част по т. 1.
3. Възлага на кмета на община Троян в срок
един месец от вземане на решението да проведе
маркетинг с цел привличане на инвеститорски
интерес към обекта по т. 1, който да включва
оповестяване на предстоящите продажби и информацията по т. 1 в „Държавен вестник“, два
централни ежедневника и местните средства за
масово осведомяване. Същата информация да
се предостави на Агенцията за чуждестранни
инвестиции.
Председател:
Н. Тодоров
4369
12. – Българската народна банка на основание чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 31.05.2016 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
10 600 673
Монетарно злато и други инструменти в монетарно злато
2 754 102
Инвестиции в ценни книжа
29 181 790
Всичко активи:
42 536 565
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
12 429 851
Задължения към банки
11 740 281
Задължения към правителството
и бюджетни организации
11 456 974
Задължения към други депозанти
981 949
Депозит на управление „Банково“
5 927 510
Всичко пасиви:
42 536 565
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов
Т. Цветкова
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Месечен баланс на управление „Банково“
към 31.05.2016 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
37,494
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
2,071,664
Дълготрайни материални и
нематериални активи
138,811
Други активи
13,106
Депозит в управление „Емисионно“
5,927,510
Всичко активи:
8,188,585
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
3,466,249
Други пасиви
172,198
Всичко задължения:
3,638,447
Основен капитал
20,000
Резерви
4,530,752
Неразпределена печалба
-614
Всичко собствен капитал:
4,550,138
Всичко пасиви:
8,188,585
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Н. Стоянова
Т. Цветкова
4377
17. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството съобщава, че на основание чл. 148, ал. 3, т. 2, букви „б“ и „в“ и ал. 4,
чл. 145, ал. 2, т. 2, букви „б“ и „в“ във връзка
с чл. 143 и чл. 144, ал. 1 ЗУТ и чл. 3, ал. 2 от
Закона за пътищата е издадено Разрешение за
строеж № РС-17 от 19.05.2016 г. за обект Път
ІІ-86 „Пловдив – Асеновград“ от к м 14+860
до км 25+150. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ
издаденото разрешение за строеж подлежи на
обжалване пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
4352
18. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството съобщава, че на основание
чл. 148, ал. 3, т. 2, буква „в“ и ал. 4, чл. 145, ал. 2,
т. 2, буква „в“ във връзка с чл. 143 и чл. 144,
ал. 1 ЗУТ и чл. 3, ал. 2 от Закона за пътищата
е издадено Разрешение за строеж № РС-16 от
19.05.2016 г. за обект Рехабилитация на път ІІІ107 „Рила – Рилски манастир“ от км 11+010 до
км 30+796,82. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ
издаденото разрешение за строеж подлежи на
обжалване пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството, а
по отношение на чл. 60 АПК – в 3-дневен срок
от съобщаването му.
4353
45. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост и в
изпълнение на т. 3 от Решение № 6 от 7.01.2016 г.
на Министерск и я съвет за от ч у ж даване на
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имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда за изграждане на обект:
„Въздушни електропроводи 110 kV Подстанция
„Марица Изток – тягова подстанция „Симеоновград“ – основно и резервно захранване и
реконструкция на въздушна линия 110 kV Малево – Пясъчево“ при пресичането им с трасето
на жп линията Димитровград – Свиленград,
разположени в землищата на с. Пясъчево, с.
Калугерово и гр. Симеоновград, община Симеоновград, област Хасково, съгласно влязъл
в сила парцеларен план, одобрен със Заповед
№ РД-02-15-74 на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството от 27 май
2015 г., съобщава на Марийка Вълчанова Точева,
наследник на Киряк Точев Куманов, собственик
на имот № 47278.514.2, намиращ се в землището на Симеоновград, община Симеоновград,
област Хасково, че с горецитираното решение
се отчуждават 0,048 дка от имот № 47278.514.2
с обща площ от 2,000 дка. Решението може да
се обжалва пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от съобщаването му на
заинтересуваните лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.
4361
1. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, отдел „Публични
вземания“, съобщава, че на основание чл. 253
ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот № С160022-091-0000049/27.04.2016 г.
възлага на „Ти Ви хотел“ – ООД, ЕИК 102686638,
със седалище и адрес на управление: Бургас,
ул. Хан Крум 3, ет. 6, представлявано от Владимир Недялков Колев и Атанаска Маркова
Колева, следни я недви ж им имот: поземлен
имот с кадастрален идентификатор 57491.16.176
по кадастрална карта и кадастрални регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-36 от 29.04.2009 г.
на изпълнителния директор на АГКК, намиращ
се в местност „Кротиря“ – гр. Поморие, община
Поморие, област Бургас, с площ 3795 кв. м, при
трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“, начин на трайно ползване по данни
от акт за собственост – ниско застрояване (до
10 метра), и данни от кадастрална карта – средно
застрояване (от 10 до 15 метра), при съседи на
поземления имот – поземлени имоти с кадастрален идентификатор: 57491.16.565; 57491.16.563;
57491.16.177 и 57491.16.385.
4405
63. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, отдел „Публични вземания“, съобщава, че на основание
чл. 253 ДОПК с постановление за възлагане
на нед ви ж и м и мо т № С16 0 0 22 - 0 91- 0 0 0 0 054
от 25.05.2016 г. и постановление за възлагане
на недвижим имот № С160022-091-0000055 от
25.05.2016 г. възлага на „Дариан 10“ – ООД,
представлявано от Милен Маринов Стойнов,
с адрес за кореспонденция София, ул. Милин
камък 10, следните недвижими имоти: поземлен имот – нива с площ 1,363 дка, в землището
на с. Венелин, община Долни чифлик, област
Варна, местност Овчарски босилек, съставляващ поземлен имот с № 024018 по плана за
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земеразделяне на землището на с. Венелин, при
граници: поземлен имот с № 001571, поземлен
имот с № 024016 и поземлен имот с № 024017.
Поземлен имот – нива с площ 2,547 дка, в землището на с. Венелин, община Долни чифлик,
област Варна, ЕК АТТЕ 10611, местност Бял
надпис, съставляваща поземлен имот с № 051026
по плана на земеразделяне на землището на
с. Венелин, при г раници: поземлен имот с
№ 051025, поземлен имот № 001624, поземлен
имот № 051027 и поземлен имот № 051037.
4445
88. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, отдел „Публични вземания“, съобщава, че на основание
чл. 253 ДОПК с постановление за възлагане
на недвижим имот № С160022-124-000001 от
26.05.2016 г. възлага на Даниел Георгиев Кръстев
от Асеновград, бул. България 23, ет. 4, ап. 23,
следните недвижими имоти: поземлен имот
№ 050297 в землището на с. Калугерово, област
Пазарджик, община Лесичово, с площ 2604 кв. м,
с начин на трайно ползване – нива, категория
на земята при неполивни условия: четвърта, в
местността Брега, при граници и съседи: имот
№ 050295 – нива на насл. на Лазарина Стоева
Кръстанова, имот № 050296 – нива на Никола
Стойков Велчев и др., 000001 – населено място
на с. Калугерово, имот № 050298 – нива на Иван
Стоилов Минчев, № 000001 – населено място на
с. Калугерово, имот № 050294 – нива на земи
по чл. 19 ЗСПЗЗ, имот № 050293 – нива на насл.
на Илия Стоянов Ненов.
4444
89. – Национа лната х удожествена академия обявява конкурси за 2016 г. по докторска
програма „Изк уствознание и изобразителни
изкуства“ от професионално направление 8.2.
Изобразително изкуство от област на висше
образование 8. Изкуства – общо 27, в следните
катедри, както следва: За редовни докторанти
общо: 22: 1. Ж ивопис – 2; 2. Стенопис – 1;
3. Скулптура – 1; 4. Графика – 1; 5. Книга и
печатна графика – 1; 6. Плакат и визуална комуникация – 1; 7. Изкуствознание – 5, от тях:
Византийско изкуство – 1; Ново българско изкуство – 1; Модерно и съвременно изкуство – 2;
Дигитални изкуства – 1; 8. Керамика – 1; 9.
Сценография – 1; 10. Текстил – изкуство и дизайн – 1; 11. Метал – 1; 12. Индустриален дизайн – 1; 13. Рекламен дизайн – 1; 14. Дизайн на
порцелан и стъкло – 1; 15. Мода – 1; 16. Теория
и практика на художественото образование – 2,
от тях: Психология на изкуството – 1; Теория
и практика на художественото образование – 1.
За задочни докторанти общо: 5: 1. Стенопис – 1;
2. Скулптура – 1; 3. Плакат и визуална комуникация – 1; 4. Индустриален дизайн – 1; 5.
Мода – 1. Срок за подаване на документи за
докторантурите – 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. За справки – тел.: 988-1702 – Учебно-методичен отдел.
4342
6 . – С т о п а н с к а т а а к а д е м и я „ Д . А . Це нов“ – Свищов, обявява конкурс за академична
длъжност главен асистент в област на висше
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образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност
(анализ)“, за нуждите на катедра „Контрол и
анализ на стопанската дейност“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в академията, отдел „Докторантура
и академично развитие“, тел. 66-362.
4413
43. – Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, обявява конкурс за доценти по:
в област на висше образование 4. Природни
науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки, научна
специалност 01.05.04 Аналитична химия – един;
в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално
направление 4.2. Химически науки, научна специалност 01.05.02 Неорганична химия – един; в
област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Социална
медицина и организация на здравеопазването
и фармацията“ – един, трите със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в ректората, к/с Славейков, бул. Проф.
Якимов 1, стая 214, тел. 056/715-725.
4363
43. – Бургаският свободен университет обявява конкурси по чл. 67, ал. 1, т. 1 КТ за доценти по:
професионално направление 4.6. Информатика
и компютърни науки (Математическо моделиране и приложение на математиката) – един;
професионално направление 3.8. Икономика
(Световно стопанство, МИО и международна
търговска политика) – един, двата със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в университета, Бургас, ул. Сан
Стефано 62, стая 206, тел. 056/900-486.
4362
16. – Националният военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс
за заемане на академична длъжност главен
асистент от област на висшето образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.13. Общо инженерство, научна специалност
02.19.07. „Защита на населението и народното
стопанство в критични ситуации“, с учебна натовареност 480 часа, приравнени към упражнения,
за цивилен служител с образователна и научна
степен доктор в катедра „Защита на населението
от бедствия, аварии и катастрофи“ във факултет „Общовойскови“ на НВУ „Васил Левски“.
Кандидатите да подадат до началника на НВУ
„Васил Левски“ следните документи: заявление;
автобиография; копие от дипломата за ОНС
доктор; списък на публикации, изобретения и
други научни и научно-приложни разработки;
медицинско свидителство (за работа); свидетелство за съдимост; удостоверение за стаж по
специалността, ако има такъв; други документи,
удостоверяващи интересите и постиженията на
кандидата в съответната научна област, като
изобретения, научно-приложни разработки и др.
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Срок за подаване на документите – 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в регистратурата на университета, Велико
Търново, бул. България 76. За контакти – тел.
062/618-832.
4385
30. – А г рарни ят у ниверси те т – П ловдив,
обявява конкурс за заемане на академичната
длъжност доцент в област на висше образование 1.0 Педагогически науки, професионално
направление 1.3 Педагогика на обучението по
физическо възпитание, научна специалност „Теория и методика на физическото възпитание и
спортната тренировка (вкл. методика на лечебната
физкултура)“, със срок 3 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в университета, отдел „Човешки ресурси“, тел. 65 44 54.
4467
27. – Т р а к и йск и я т у н и в ер си т е т – С т ар а
Загора, обявява конкурси за: Ветеринарномедицинския факултет за доцент в област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.2.
Химически науки по Химия (обща и неорганична) – един, със срок 2 месеца; Медицинския
факултет в област на висше образование 7.
Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина за: професор по Епидемиология – един; главни асистенти по: Дерматология
и венерология – един; Образна диагностика по
научна специалност „Медицинска радиология и
рентгенология (вкл. с използване на радиоактивни изотопи)“ – един; всички със срок 3 месеца;
факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, в
област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно
инженерство за: доцент по Двигатели с вътрешно
горене – един, главен асистент по Механизация
и електрификация на растениевъдството – един,
двата със срок 3 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи: за ВМФ – във
факултета, Студентски град, тел. 042/699506;
за МФ – във факултета, ул. Армейска 11, тел.
042/664468, за ФТТ – във факултета, ул. Граф
Игнатиев 38, тел. 046/669 181.
4333
76. – Инстит у т ът по мета лознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и
аеродинамика „ А кад. А нгел Ба левск и“ при
БАН – София, обявява конкурс за заемане на
академична длъжност доцент в област на висше
образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.1. Машинно инженерство, научна
специалност 02.01.02 Материалознание и технология на машиностроителните материали – един,
за нуждите на направление „Изпитване и анализ“
към института, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
института, София, бул. Шипченски проход 67,
отдел „Организация и управление на човешките
ресурси“, тел. 02/46-26-228.
4356
393. – Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН, София, обявява
конкурс за академичната длъжност доцент по
професионално направление 4.6. Информатика
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и компют ърни нау к и, специа лност 01.01.12.
„Информатика“ – един за секция „Лингвистично
моделиране и обработка на знания“, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, стая
215, тел. 02/979-32-18.
4438
56. – ИПАЗР „Н. Пушкаров“ към Селскостопанската академия обявява конкурси за академични длъжности за отдел „Ерозия на почвата“
към научно направление „Почвознание“ за: доцент
по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Почвознание“;
главен асистент по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност
„Мелиорации (вкл. почвена ерозия и борбата
с нея)“ – двама, трите конкурса със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в института, София 1080, ул. Шосе
Банкя № 7.
4446
115. – Институтът по лозарство и винарство – Плевен, към Селскостопанската академия, София, обявява конкурс за професор в
професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Лозарство“, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи за участие – 5800 Плевен,
Институт по лозарство и винарство, ул. Кала
тепе 1, тел. 064/822468.
4421
96. – Институтът по тютюна и тютюневите
изделия, с. Марково, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“
по нау чна специалност „Органична химия“,
професионално направление 4.2. Химически
науки, със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – в
отдел „Човешки ресурси“, тел. 032/67 23 64.
4414
4. – Община Кресна на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – парцеларен план за елемент
на техническа инфраструктура: За транспортен
достъп (мост) до поземлен имот № 000232, с. Стара Кресна, община Кресна, област Благоевград,
при площадката на МВЕЦ „Ощава“ през следните
поземлени имоти: ПИ № 000232, населено място,
друг вид терен със селищен характер, засегната
площ 0,006 дка, собственост на „Електроинвест
БГ“ – ЕООД; ПИ № 000254, горскостопанска
територия, засегната площ 0,031 дка, собственост на МЗХ ЮЗДП ДП „ДГС“ – Кресна. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
на обявлението заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация, гр. Кресна.
4373
85. – Община Петрич на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е
изработен ПУП – парцеларен план за „Трасе
на външно ел. захранване“ до поземлен имот
с № 011019 и имот № 0118018, м. Кадийца, землище на с. Рупите, община Петрич. Трасето
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и сервитутът на електропровода е предвидено
да преминат през поземлени имоти по КВС
съгласно регистър на засегнатите имоти, заверен о т ОС „Земеделие“, неразделна час т
към ПУП – ПП: поземлени имоти с номера:
000128, 000134, 011052 – полски път – общинска
собственост, имот № 011045 – нива – частна
собственост, имот с № 011051 – отводнителен
канал – общинска публична собственост, и имот
№ 011067 – нива – общинска собственост. Проектът се намира в сградата на Община Петрич.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят
с проекта и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация.
4374
25. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект
за подробен уст ройствен план – парцеларен
план за определяне на трасе на техническата
инфраструктура за обект: „Външен водопровод
за ПИ 57491.18.439 по КККР на гр. Поморие,
местност Кошарите“, и сервитут, преминаващи
от съществуващ водопровод за ПИ 57491.18.368
(урбанизирана територия на „ГПС Петрик и
Ко“ – ООД) през ПИ 57491.18.675 (полски път,
общинска публична собственост), ПИ 57491.18.681
(полски път, общинска публична собственост),
ПИ 57491.18.97 (лозе на „ А к а к и“ – ЕООД),
ПИ 57491.18.96 (лозе на „Химонидис Кранево“ – ООД), ПИ 57491.18.530 (лозе на Светлозар
Г. Вълков), ПИ 57491.18.647 (лозе на Румен Кирилов Илиев), ПИ 57491.18.646 (лозе на Тодор
С. Николов), ПИ 57491.18.691 (лозе на Маргарит
Радков Киров), ПИ 57491.18.690 (лозе на Лиляна
Х. Георгиева и др.), ПИ 57491.18.367 (урбанизирана територия на „Флорин“ – ЕООД), ПИ
57491.18.713 (лозе на Елена Д. Янева и др.), ПИ
57491.18.712 (лозе на Селина А. Кузманова), ПИ
57491.18.711 (лозе на Силвия К. Илиева и др.),
ПИ 57491.18.719 (лозе на Мария К. Москова),
ПИ 57491.18.382 (лозе на Валентин А. Ненов),
ПИ 57491.18.699 (полски път, общинска публична собственост) до ПИ 57491.18.439 (лозе на
Веселин Спасов Москов), с дължина на трасето
около 622 м. Проектът за ПУП – ПП е изложен
в сградата на Община Поморие, ул. Солна 5. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения
по проекта до Община Поморие в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
4334
26. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външен водопровод за
ПИ 57491.18.508 по КККР на гр. Поморие, м-ст
Кошарите“, и сервитут, преминаващи през ПИ
57491.18.368 (урбанизирана територия на „ГПС
Петрик и Ко“ – ООД), ПИ 57491.18.713 (лозе на
Елена Д. Янева и др.), ПИ 57491.18.712 (лозе на
Селина А. Кузманова и др.), ПИ 57491.18.711 (лозе
на Силвия К. Илиева и др.), ПИ 57491.18.720 (лозе
на Мария К. Москова), ПИ 57491.18.383 (лозе
на Велизар А. Ненов), ПИ 57491.18.440 (лозе на
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Мария Ст. Димова), ПИ 57491.18.520 (лозе на
Елена Кр. Карайчева), ПИ 57491.18.511 (лозе на
Карамфила А. Димова), ПИ 57491.18.512 (лозе на
Никола И. Асеников и др.), ПИ 57491.18.508 (лозе
на Стойчо Василев Койчев) и ПИ 57491.18.675
(полски път, общинска публична собственост),
с дължина на водопровода около 275 м. Проектът за ПУП – ПП е изложен в сградата на
Община Поморие, ул. Солна 5. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общината в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
4354
27. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външен водопровод за
ПИ 57491.18.237 по КККР на гр. Поморие, м-ст
Кошарите“, и сервитут, преминаващи през ПИ
57491.18.689 (полски път, общинска публична
собственост) до ПИ 57491.18.237 (нива на „БГ
Ленд инвест“ – ООД), с дължина на водопровода
около 4 м. Проектът за ПУП – ПП е изложен в
сградата на Община Поморие, ул. Солна 5. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения
по проекта до общината в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
4355
10. – Община Симитли на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план на
кабелна линия НН за електрозахранване на ПИ
031009, м. Дола, землище на с. Крупник. Дължината на проектното електрозахранване е 407 м.
Засегнати от трасето имоти са: имот № 000223 с
НТП – пътища ІV клас, собственост на община
Симитли; имот № 000233 с НТП – жилищни
територии (населени места) – собственост на
Община Симитли. Съгласно 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 Община Симитли.
4371
11. – Община Симитли на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план на
водопроводно отклонение за ПИ 031009, м. Дола,
землище на с. Крупник. Трасето на проектния
водопровод е 337 м. Засегнат от трасето е имот
№ 000 223 с НТП – пътища ІV клас, собственост
на Община Симитли. Съгласно 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 Община Симитли.
4372
4. – Община Червен бряг, дирекция „Строителство и архитектура“, на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изготвен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПП) за линейните
обекти на техническата инфраструктура извън
границите на населеното място – трасе на електропроводно отклонение от съществуващ стълб
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до кравеферма в поземлен имот с номер 222001,
м. Гредата, в землището на с. Глава, община
Червен бряг, собственост на „Ростов“ – АД, с
ЕИК 114004111 с договор № 8 от 2012 г. Изработеният устройствен план е на разположение
в стая № 204 в Община Червен бряг за запознаване с него от заинтересованите лица, които в
едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта за подробен устройствен план до
общинската администрация.
4375

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че по
жалба на областния управител на област с административен център Благоевград, с която са
оспорени разпоредбите на чл. 35, ал. 2, 3 и 4 и
чл. 36, ал. 6, 9 и 10 от Наредбата за управление
и стопанисване на общинските горски територии – собственост на Община Белица, приети с
Решение № 79 и Решение № 80 от протокол № 9
от 14.04.2016 г. на Общинския съвет – гр. Белица,
е образувано адм.д. № 281/2016 г. по описа на
съда и е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 15.07.2016 г. от 11,30 ч.
4431
Административният съд – Габрово, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че по постъпил протест на прокурор
при Районна прокуратура Габрово против предвидената под № 38 такса за издаване на разрешение за прокопаване на настилки или други
общински терени в приложение № 5, раздел І
от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права
на територията на община Габрово, приета с
Решение № 29 от 26.02.2015 г. на Общинския
съвет – гр. Габрово, е образувано адм. дело
№ 89/2016 г. по описа на А дминистративния
съд – Габрово, насрочено за 6.07.2016 г. от 11 ч.
4434
Административният съд – Габрово, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че е постъпила жалба от Христо
Руменов Стоянов от гр. Калофер, Койчо Стефанов Панов от с. Тъжа, община Павел баня,
Васил Димитров Чолаков от гр. Карлово, Пет
ко Иванов Бухалов от гр. Карлово, Мирослав
Йовчев Йовчев от с. Тъжа, община Павел баня,
Цветан Стоянов Чолпанов от гр. Калофер, Дончо Петров Петров от с. Антон, област София,
Къньо Киров Кънев от с. Горно Сахране, област
Стара Загора, Али Али Мустафа от с. Васил
Левски, община Карлово, всички чрез пълномощника си адвокат Антонина Цочева Цочева,
със съдебен адрес: гр. Карлово, ул. Васил Левски 8, против Заповед № РД-42 от 26.02.2016 г.
на директора на Дирекция „Национален парк
„Централен Балкан“ – Габрово, във връзка с
което е образувано адм.д. № 57/2016 г. по описа
на Административния съд – Габрово, насрочено
за 6.07.2016 г. от 11,15 ч.
4435
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А дминистративният съд – София-град, ІІ
отделение, 35 състав, призовава Недко Ангелов Ангелов като заинтересована страна по
адм. д. № 122/2016 г., образувано по жалба от
Националната здравноосигурителна каса срещу
Решение № 444 от 19.11.2015 г. на КЗД, пети
специализиран заседателен състав, по преписка
№ 430/2014 г. Делото е насрочено за 14.09.2016 г.
от 13,30 ч. Заинтересованата страна да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на ГПК.
4433
Административният съд – София-град, второ
отделение, 40 състав, съобщава, че по жалба на
Веселин Ангелов Рашков и Мария Ангелова
Алексиева срещу Решение № 541 по протокол
№ 86 от 23.07.2015 г. на Столичния общински
съвет, с което е одобрен план за регулация и
застрояване и план-схеми на инженерната инфраструктура на м. Прилежащи квартали на
ул. Железни врата, в частта на одобрения план
за регулация и застрояване за имот пл. № 223а,
к в. 261а по плана на гр. Софи я, м. Су хата
река – Ботевградско шосе, е образувано адм.д.
№ 1144/2016 г. по описа на съда, насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
9.06.2016 г. от 14 ч. Заинтересованите лица могат
да се конституират като ответници по делото в
едномесечен срок от деня на обнародването в
„Държавен вестник“, като подадат заявление със
съдържание и приложения, посочени в чл. 218,
ал. 5 и 6 ЗУТ.
4429
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
АПК съобщава, че е постъпил протест на прокурор в Районна прокуратура – Раднево, с който
е оспорена разпоредбата на чл. 10, ал. 1, предл.
първо от Наредбата за изграждане и опазване
на зелената система на територията на община
Раднево, приета с Решение № 804 от 31.07.2014 г.
на Общинския съвет – гр. Раднево. По оспорването е образувано адм. дело № 237/2016 г. по
описа на Административния съд – Стара Загора,
насрочено за 15.09.2016 г. от 14,30 ч.
4436
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава, че е постъпил протест от прокурор при
Окръжна прокуратура – Хасково, срещу т. 3.12 от
приложение № 1 към чл. 54 (последно изменено
и допълнено с Решение № 37 от 29.01.2016 г. на
Общинския съвет – гр. Любимец) от Наредба
№ 7 от 2003 г. за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Любимец, по който е
образувано адм. дело № 183/2016 г. по описа на
Административния съд – Хасково, насрочено за
22.06.2016 г. от 10,30 ч.
4367
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава, че е постъпил протест от прокурор при
Окръжна прокуратура – Хасково, против чл. 4,
ал. 2, буква „г“ и чл. 8, ал. 2, буква „б“ от На-
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редба № 20 за реда и условията за извършване
на строителни и монтажни работи, свързани с
разкопаване на улични и тротоарни настилки,
вътрешноквартални пространства, общински
и полски пътища, озеленени и залесени площи
при ново строителство, ремонт, реконструкция
или присъединяване, приета с Решение № 183/
протокол № 22 от 20.12.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Любимец, по който е образувано адм.
дело № 190/2016 г. по описа на Административния съд – Хасково, насрочено за 6.07.2016 г.
от 10,30 ч.
4368
Софийският градски съд призовава в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ Илиян Здравков Грозданов да се яви на
27.09.2016 г. в 13,30 ч. като ответник по в.гр.д.
№ 10940/2015 г., заведено от Марийка Бонева
Стоева срещу решение по гр.д. № 9010/2008 г.
на СРС, 44 състав. В случай че ответникът не се
яви, съдът ще му назначи особен представител
на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
4364
Софийският градски съд, търговско отделение, VІ-3 състав, по т. д. 4607/2012 г., призовава
Стефка Йорданова Кузманова като ответница
по т. д. № 4607/2012 г. в двуседмичен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ да се яви
в Софийския градски съд, търговско отделение,
за получаване на искова молба с приложенията
по горепосоченото дело.
4388
Плевенският районен съд, втори граждански
състав, съобщава на Торстен Дирк Гренинг,
роден на 1.06.1974 г. в Германия, без постоянен
и настоящ адрес в Република България, с неизвестен адрес в чужбина, че по искова молба с
правно основание чл. 49, ал. 1 СК и чл. 127а СК
от Евдокия Петрова Гренинг е образувано гр.д.
№ 3311/2016 г. по описа на съда и в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
следва да се яви в канцеларията на Плевенския
районен съд за получаване на препис от исковата
молба и приложенията към нея за отговор по
чл. 131 ГПК. В случай че не се яви да получи
книжата в указания срок, те ще се приложат
към делото и ще се считат за редовно връчени.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 2 ГПК.
4432
Бургаският окръжен съд на основание чл. 76
ЗОП Д Н П И обя вя ва, че е обра зу ва но г р.д.
№ 524/2015 г. по описа на съда по предявено на
21.03.2015 г. мотивирано искане на Комисията за
отнемане на незаконно придобито имущество с
правно основание по чл. 74, ал. 1 и 2 ЗОПДНПИ
за отнемане в полза на държавата на следното
имущество:
– недвижим имот в Бургас, ж.к. Славейков,
а именно: апартамент № 1, на етаж VII жилищен, с площ 98,47 кв. м, състоящ се от спалня,
дневна-трапезария, кухня, баня-тоалетна, ан-
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тре, две тераси и балкон, при граници: асансьорна клетка, вътрешен зид към апартамент
№ 3, коридор, вътрешен зид към апартамент
№ 2, външен калканен зид към корпус „А“,
външен зид, както и 2,553 % идеални части от
общите части, равняващи се на 12,05 кв. м, и
право на строеж върху 110,52 кв. м в идеални
части, ведно със склад № 9 с площ 3,31 кв. м,
п ри г ра н и ц и: ск л а д № 10, кори дор, ск л а д
№ 8, външен зид, както и 0,026 %, равняващи се
на 0,12 кв. м идеални части от общите части на
сградата и съответното право на строеж върху
терена, в който е построена сградата – корпус
„Б“, обра зу ва щ у рег ул и ра н позем лен и мо т
№ ІV– 33, 34, с площ 1272 кв. м, в квартал 15, по
плана на ж.к. Славейков, Бургас, при граници
на имота: от изток – залесителен пояс до бул.
Освобождение, от север – залесителен пояс до
бул. Професор Якимов, от запад – УПИ V-43,
от юг – улица пред блок 51. Пазарна стойност
към настоящия момент – 127 100 лв.;
– сумата в размер 68 698,73 лв., представляваща стойността на изплатената в проверявания период част от лек автомобил, марка
„Мерцедес“, модел „МЛ 63 АМГ“, с peг. № СА
2047 ТК, рама № WDC1641771A452158, двигател
№ 15698060034121, цвят черен, дата на първоначална регистрация 16.01.2009 г., подлежаща
на отнемане на основание чл. 70 във връзка с
чл. 63, ал. 2, т. 1 и чл. 62 ЗОПДНПИ;
– сумата в размер 16 000 лв., представляваща
пазарната стойност на отчуждения лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Ц 200 Компресор“,
peг. № А 9800 К А, рама № WDB2030451F002155,
двигател № 11195510002337, подлежаща на отнемане на основание чл. 72 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 1 и чл. 62 ЗОПДНПИ;
– сумата от 5000 лв., представляваща равностойността на дружествените дялове от капитала
на „ЗЕТА-ТЕХ“ – ЕООД, ЕИК 147165636, подлежаща на отнемане на основание чл. 63, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ;
– сумата общо в размер 51 361,75 лв., преминала по разплащателна сметка в лева BG81
UNCR 7000 1501 8847 26, открита в „УниКредит
Булбанк“ – А Д, подлежаща на отнемане на
основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ;
– сумата общо в размер 25 129,76 лв., преминала по картова сметка в лева BG93 UNCR 7000 1519
6219 30, открита в „УниКредит Булбанк“ – АД,
подлежаща на отнемане на основание чл. 63,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ;
– сумата общо в размер 23 826,28 лв., преминала по банкова сметка в лева BG37 UNCR 7000 1514
6286 02, открита в „УниКредит Булбанк“ – АД,
подлежаща на отнемане на основание чл. 63,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ;
– сумата общо в размер на 111 120,90 лв.,
премина ла по спестовен влог в евро BG 07
UNCR 7000 4502 1302 02, открит в „УниКредит
Булбанк“ – А Д, подлежаща на отнемане на
основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ;

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 3

– сумата в размер 326,05 лв., преминала по
депозитна сметка в евро BG81 UNCR 7000 2518
9102 29, открита в „УниКредит Булбанк“ – АД,
подлежаща на отнемане на основание чл. 63,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ;
– сумата общо в размер 21 731,10 лв., премина ла по разп лащателна смет ка в лева
№ 800231062519515, открита в „Обединена българска банка“ – АД, подлежаща на отнемане на
основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ;
– с у м а т а о б щ о в р а з м е р 2 0 49 7, 8 4 л в.,
преминала по разплащателна сметка в лева
№ 800231026576319, открита в „Обединена българска банка“ – АД, подлежаща на отнемане на
основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ;
– сумата общо в размер 46 911,74 лв., преминала по разплащателна сметка в лева BG67 FINV
9150 1004 0288 48, открита в „Първа инвестиционна банка“ – АД, подлежаща на отнемане на
основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ;
– сумата общо в размер 13 999,02 лв., преминала по свободен депозит в евро BG86 FINV
9150 2004 0288 60, открит в „Първа инвестиционна банка“ – АД, подлежаща на отнемане на
основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ;
– сумата в размер 102,03 лв., преминала по
свободен депозит в евро BG20 FINV 91502004
5352 24, открит в „Първа инвестиционна банка“ – АД, подлежаща на отнемане на основание
чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ;
– сумата общо в размер 25 889,85 лв., преминала по разплащателна сметка № 10270172,
открита в „Банка ДСК“ – ЕАД, подлежаща на
отнемане на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във
връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ;
– сумата общо в размер 1203,60 лв. преминала
по разплащателна сметка № 8438496, открита в
„Банка ДСК“ – ЕАД, подлежаща на отнемане
на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ;
– сумата в размер 40,50 лв., преминала по
срочен депозит № 17523380, открит в „Банка
ДСК“ – ЕАД, подлежаща на отнемане на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ;
– сумата в размер 95,77 лв., преминала по
срочен депозит № 17756759, открит в „Банка
ДСК“ – ЕАД, подлежаща на отнемане на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ.
Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 10.10.2016 г. от 14 ч. В
двумесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ третите заинтересовани лица, които
претендират самостоятелни права върху имуществото, предмет на отнемане в този процес, могат
да встъпят в делото, като предявят съответния
иск пред Бургаския окръжен съд по делото.
4239
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
70. – Пенсионноосигурителна компания „Доверие“ – АД, на основание чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване обнародва:

О тчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за годината,
приключваща на 31.12.2015 г.

2015 г.

2014 г.

BGN’000

BGN’000

Приходи от такси и удръжки
– Доброволен пенсионен фонд

524

– Професионален пенсионен фонд
– Универсален пенсионен фонд
Общо приходи от такси и удръжки

1,204

2,838

2,792

31,468

28,556

34,830

32,552

(9,042)

(7,255)

Oперативни разходи за управление на пенсионните фондове
Разходи за персонала
Други оперативни разходи
Общо разходи
Резултат от управлението на пенсионните фондове

(8,005)

(8,602)

(17,047)

(15,857)

17,783

16,695

(15)

(114)

Изменение на пенсионните резерви
Финансови приходи

4,515

3,952

Финансови разходи

(3,832)

(2,263)

Печалба преди данъци

18,451

18,270

Разходи за данъци

(1,620)

(1,621)

Печалба за периода

16,831

16,649

Друг всеобхватен доход за периода
Общо всеобхватен доход за периода

-

-

16,831

16,649

Отчет за финансовото състояние към 31.12.2015 г.
31.12.2015 г.

31.12.2014 г.

BGN’000

BGN’000

Активи
Парични средства и еквиваленти
Депозити

18,253

11,896

-

2,142

40,978

39,412

Вземания от пенсионните фондове

1,727

1,771

Имоти, машини и оборудване

6,919

7,382

Нематериални активи

359

404

Други активи

642

726

Финансови активи, отчитани по справедлива стойност през печалбата и
загубата

Отсрочен данъчен актив
ОБЩО АКТИВИ

110

88

68,988

63,821

Пасиви
Задължения към свързани лица
Други задължения

276

601

2,074

1,261

Задължения за корпоративен данък

142

85

Задължение за планове с дефинирани доходи

184

184

Пенсионни резерви

1,440

1,421

ОБЩО ПАСИВИ

4,116

3,552

СОБСТВЕН КАПИТАЛ
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31.12.2015 г.

31.12.2014 г.

BGN’000

BGN’000

Регистриран капитал

15,004

15,004

Резерви за гарантиране на минималната доходност

26,483

24,146

Резерви

1,562

1,562

Печалби и загуби

21,823

19,557

ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ

64,872

60,269

ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

68,988

63,821

Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31.12.2015 г.
2015 (BGN‘000)
Постъпления

2014 (BGN‘000)

Плащания

Постъпления

Плащания

Парични потоци от оперативна дейност
35,606

738

31,020

112

Парични потоци, свързани с търговски
контрагенти

Парични потоци от/към ПФ

209

6,014

1,135

6,927

Парични потоци, свързани с трудови
възнаграждения

-

8,446

-

7,196

Парични потоци, свързани с комисиони
на осигурителни посредници

3

1,314

3

1,001

Парични потоци, свързани с банкови
такси и комисиони

-

858

-

649

Парични потоци от операции с чужде
странна валута

7

6

9

3

Платени и възстановени данъци върху
печалбата

-

1,585

-

2,037

Плащания при разпределения на печалби

-

12,236

-

28,090

Дру г и пари ч н и по т оц и о т основна
дейност

10

511

1

576

Всичко парични потоци от оперативна
дейност

35,835

31,708

32,168

46,591

Парични потоци, свързани с нетекущи
материални и нематериални активи

-

292

-

312

Парични потоци, свързани с текущи
финансови активи

5,227

4,254

43,452

48,642

Парични потоци, свързани с лихви,
комисиони, дивиденти и други

1,549

-

2,641

-

Парични потоци от операции с чужде
странна валута

-

-

-

16

Всичко парични потоци от инвестиционна дейност

6,776

4,546

46,093

48,970

Изменение на паричните средства през
периода

42,611

36,254

78,261

95,561

Парични потоци от инвестиционна
дейност

6,357

(17,300)

Парични средства в началото на периода

11,896

29,196

Парични средства в края на периода

18,253

11,896

Платени лихви

-

-

Получени лихви

1,549

2,641

Допълнителна информация
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Отчет за промените в собствения капитал към 31.12.2015 г.
Основен
капитал

Към 31 декември 2014 г.

Резерви

Печал- Резерви
би и
за гаранзагуби
тиране
на мин.
доходност

Общо

15,004

1,562

19,557

24,146

60,269

Текуща печалба

-

-

16,831

-

16,831

Друг всеобхватен доход за периода

-

-

-

-

-

Общо всеобхватен доход за периода

-

-

16,831

-

16,831

Дивиденти

-

- (12,228)

-

(12,228)

Общо сделки с акционери

-

- (12,228)

-

(12,228)

Увеличение на резерва за гарантиране
на минималната доходност

-

-

(2,337)

2,337

-

15,004

1,562

21,823

26,483

64,872

Всеобхватен доход за периода

Сделки с акционери, отчетени в собствения капитал

Към 31 декември 2015 г.
Съставител:
Ив. Лазарова

Ръководители:
М. Маринов
Д. Петкова
70а. – Доброволен пенсионен фонд „Доверие“ на основание чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване обнародва:
Отчет за всеобхватния доход за годината, приключваща на 31.12.2015 г.

Приходи от лихви
Приходи от дивиденти
Нетни печалби от операции с чуждестранна валута
Нетни печалби/(загуби) от финансови инструменти, определени по справедлива
стойност в печалбата или загубата

2015 г.

2014 г.

BGN’000

BGN’000

2,518

3,179

857

1,774

3,033

3,187

(3,638)

1,622

Нетни разходи по инвестиционни имоти

(6)

(13)

(56)

(81)

Общо приходи

2,708

9,668

Инвестиционна такса

(244)

(870)

Общо оперативни разходи

(244)

(870)

Увеличение на нетните активи на разположение на осигурените лица

2,464

8,798

Обезценка на вземания, свързани с инвестиции

Отчет за изменението на нетните активи на разположение на осигурените лица към 31.12.2015 г.

НЕТНИ АКТИВИ НА ФОНДА КЪМ 1 ЯНУАРИ

2015 г.

2014 г.

BGN’000

BGN’000

128,258

121,028

2,464

8,798

Получени вноски от осигурени лица

9,032

9,727

Минус: Такса от осигурителни вноски

(229)

(267)

666

481

9,469

9,941

Увеличение на нетните активи на разположение на осигурените лица
Увеличения

Прехвърлени от други фондове
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2015 г.

2014 г.

BGN’000

BGN’000

Намаления
Плащания към членове
Такси при трансфер и теглене
Плащания към пенсионери
Прехвърлени към други фондове
НЕТНИ АКТИВИ НА ФОНДА КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ

(2,267)

(2,505)

(41)

(43)

(6,504)

(6,598)

(1,135)

(2,363)

(9,947)

(11,509)

130,244

128,258

Отчет за нетните активи на разположение на осигурените лица към 31.12.2015 г.
31.12.2015 г.

31.12.2014 г.

BGN’000

BGN’000

Активи
Парични средства и парични еквиваленти
Банкови депозити

7,285

1,246

3,075

7,263

Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава

17,023

8,860

Ценни книжа, приети за търговия на регулираните пазари

13,813

16,099

Общински облигации

166

202

Ипотечни облигации

454

515

81,455

86,384

94

-

679

823

88

-

7,242

7,242

131,374

128,634

Инвестиции в чужбина
Деривативни активи, държани с цел управление на риска
Вземания, свързани с инвестиции
Вземания от ПОК
Инвестиционни имоти
Общо активи
Пасиви
Задължения към ПОК
Задължения, свързани с инвестиции

26

56

1,076

5

8

284

Деривативни пасиви, държани с цел управление на риска
Други пасиви

20

31

Общо пасиви

1,130

376

130,244

128,258

НЕТНИ АКТИВИ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА

Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31.12.2015 г.
31.12.2015 г.

31.12.2014 г.

BGN’000

BGN’000

Парични потоци от оперативна дейност
250

624

Парични потоци от/към други пенсионни фондове

Парични потоци, свързани с осигурени лица и пенсионери – нетно

(470)

(1,882)

Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество

(631)

(1,231)

Нетен паричен поток от оперативна дейност

(851)

(2,489)

Парични потоци от инвестиционна дейност
Получени лихви
Получени дивиденти
Постъпления от продажба на инвестиции
Покупка на инвестиции
Нетни (плащания) от деривати

2,520

3,843

870

1,829

58,490

73,821

(51,485)

(80,261)

(3,602)

(3,099)
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31.12.2015 г.

31.12.2014 г.

BGN’000

BGN’000

Нетни (плащания) от репо-сделки

(3)

-

Други парични потоци, свързани с инвестиционна дейност

(9)

(34)

Нетен паричен поток от инвестиционна дейност

6,781

3,901

Нетно увеличение/(намаление) на пари и парични еквиваленти

5,930

(6,390)

Пари и парични еквиваленти на 1 януари

1,246

7,512

109

124

7,285

1,246

Ефект от промяна на валутните курсове върху паричните средства и
паричните еквиваленти
Пари и парични еквиваленти на 31 декември
Съставител:
Ив. Лазарова

Ръководители:
М. Маринов
Д. Петкова
70б. – Професионален пенсионен фонд „Доверие“ на основание чл. 189 от Кодекса за социално
осигуряване обнародва:
Отчет за всеобхватния доход за годината, приключваща на 31.12.2015 г.
2015 г.

2014 г.

BGN’000

BGN’000

Приходи от лихви

3,988

5,072

Приходи от дивиденти

1,157

2,584

Нетни печалби от операции с чуждестранна валута
Нетни печалби/(загуби) от финансови инструменти, определени по справедлива стойност в печалбата или загубата

4,344

4,551

(4,657)

2,751

(2)

(41)

Нетни разходи по инвестиционни имоти
Обезценка на вземания, свързани с инвестиции

(240)

(295)

Общо приходи

4,590

14,622

Инвестиционна такса

(1,836)

(1,741)

Общо оперативни разходи

(1,836)

(1,741)

2,754

12,881

Увеличение на нетните активи на разположение на осигурените лица

Отчет за изменението на нетните активи на разположение на осигурените лица към 31.12.2015 г.

НЕТНИ АКТИВИ НА ФОНДА КЪМ 1 ЯНУАРИ
Увеличение на нетните активи на разположение на осигурените лица

2015 г.

2014 г.

BGN’000

BGN’000

198,115

190,048

2,754

12,881

21,374

21,199

(946)

(960)

Увеличения
Получени вноски от осигурени лица
Минус: Такса от осигурителни вноски
Прехвърлени от други фондове

5,995

3,458

26,423

23,697

Намаления
Плащания към членове
Плащания към пенсионери
Прехвърлени към други фондове
НЕТНИ АКТИВИ НА ФОНДА КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ

(834)

(699)

(7,958)

(6,540)

(10,829)

(21,272)

(19,621)

(28,511)

207,671

198,115

БРОЙ 44
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Отчет за нетните активи на разположение на осигурените лица към 31.12.2015 г.
31.12.2015 г.
BGN’000
Активи
Парични средства и парични еквиваленти
Банкови депозити
Ценни книжа, издадени или гарантирани от Българската държава
Ценни книжа, приети за търговия на регулираните пазари
Общински облигации
Ипотечни облигации
Инвестиции в чужбина
Деривативни активи, държани с цел управление на риска
Вземания, свързани с инвестиции
Инвестиционни имоти
Общо активи
Пасиви
Задължения към ПОК
Задължения, свързани с инвестиции
Деривативни пасиви, държани с цел управление на риска
Общо пасиви
НЕТНИ АКТИВИ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА

31.12.2014 г.
BGN’000

13,296
3,387
32,561
20,531
333
698
128,161
110
2,215
8,136
209,428

2,019
9,492
14,848
23,790
403
793
135,096
4,048
8,202
198,691

158
1,580
19
1,757
207,671

161
8
407
576
198,115

Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31.12.2015 г.
31.12.2015 г.

31.12.2014 г.

BGN’000

BGN’000

Парични потоци от оперативна дейност
Парични потоци, свързани с осигурени лица и пенсионери – нетно

12,550

13,935

Парични потоци от/към други пенсионни фондове

(4,803)

(17,789)

Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество

(2,784)

(2,690)

4,963

(6,544)

4,074

6,125

Нетен паричен поток от оперативна дейност
Парични потоци от инвестиционна дейност
Получени лихви
Получени дивиденти

1,160

2,714

99,794

117,801

(95,499)

(126,662)

(5,007)

(4,327)

1,478

(1,467)

Парични потоци, свързани с инвестиционни имоти

75

-

Парични потоци от сделки с чуждестранна валута

24

-

Парични потоци от продажба на инвестиции
Парични потоци от покупка на инвестиции
Нетни (плащания) от деривати
Нетни (плащания) от репо-сделки

Други парични потоци, свързани с инвестиционна дейност
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност
Нетно увеличение/(намаление) на пари и парични еквиваленти
Пари и парични еквиваленти на 1 януари
Ефект от промяна на валутните курсове върху паричните средства и
паричните еквиваленти
Пари и парични еквиваленти на 31 декември
Съставител:
Ив. Лазарова

(16)

(70)

6,083

(5,886)

11,046

(12,430)

2,019

14,271

231

178

13,296

2,019

Ръководители:
М. Маринов
Д. Петкова
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70в. – Универсален пенсионен фонд „Доверие“ на основание чл. 189 от Кодекса за социално
осигуряване обнародва:
Отчет за всеобхватния доход за годината, приключваща на 31.12.2015 г.
2015 г.

2014 г.

BGN’000

BGN’000

Приходи от лихви

37,405

45,194

Приходи от дивиденти

11,247

14,179

Нетни печалби от операции с чуждестранна валута
Нетни печалби/(загуби) от финансови инструменти, определени по справедлива стойност в печалбата или загубата

42,707

43,279

(42,502)

29,078

556

741

Нетни разходи по инвестиционни имоти
Обезценка на вземания, свързани с инвестиции

(1,332)

(1,537)

Общо приходи

48,081

130,934

Инвестиционна такса

18,422

16,224

Общо оперативни разходи

18,422

16,224

Увеличение на нетните активи на разположение на осигурените лица

29,659

114,710

Отчет за изменението на нетните активи на разположение на осигурените лица
към 31.12.2015 г.

НЕТНИ АКТИВИ НА ФОНДА КЪМ 1 ЯНУАРИ

2015 г.

2014 г.

BGN’000

BGN’000

1,916,496

1,698,383

29,659

114,710

Получени вноски от осигурени лица

269,978

242,868

Минус: Такса от осигурителни вноски

(12,182)

(11,026)

54,357

33,073

312,153

264,915

(3,532)

(2,665)

(114,141)

(158,847)

(117,673)

(161,512)

2,140,635

1,916,496

Увеличение на нетните активи на разположение на осигурените лица
Увеличения

Прехвърлени от други фондове
Намаления
Плащания към членове
Прехвърлени към други фондове
НЕТНИ АКТИВИ НА ФОНДА КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ

Отчет за нетните активи на разположение на осигурените лица към 31.12.2015 г.
31.12.2015 г.

31.12.2014 г.

BGN’000

BGN’000

Активи
Парични средства и парични еквиваленти

220,621

21,351

91,405

159,998

Ценни книжа, издадени или гарантирани от Българската държава

351,058

123,942

Ценни книжа, приети за търговия на регулираните пазари

122,998

158,372

Общински облигации

2,485

3,010

Ипотечни облигации

6,445

7,314

1,277,930

1,367,919

Банкови депозити

Инвестиции в чужбина

БРОЙ 44
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Деривативни активи, държани с цел управление на риска

С Т Р. 1 1 1
31.12.2015 г.

31.12.2014 г.

BGN’000

BGN’000

1,256

-

Вземания, свързани с инвестиции

11,669

14,546

Инвестиционни имоти

66,082

65,670

2,151,949

1,922,122

Задължения към ПОК

1,630

1,554

Задължения, свързани с инвестиции

5,968

169

315

3,903

3,401

-

11,314

5,626

2,140,635

1,916,496

Общо активи
Пасиви

Деривативни пасиви, държани с цел управление на риска
Задължения към НОИ
Общо пасиви
НЕТНИ АКТИВИ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА

Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31.12.2015 г.
31.12.2015 г.

31.12.2014 г.

BGN’000

BGN’000

Парични потоци от оперативна дейност
Парични потоци, свързани с осигурени лица и пенсионери – нетно

259,078

240,227

Парични потоци от/към други пенсионни фондове

(48,964)

(125,776)

Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество

(30,580)

(27,050)

179,534

87,401

Получени лихви

40,613

59,436

Получени дивиденти

11,204

15,094

1,361,985

1,481,221

(1,346,150)

(1,921,870)

(49,849)

(40,836)

Нетни (плащания) от репо-сделки

(11)

299

Парични потоци, свързани с инвестиционни имоти

285

769

Парични потоци от сделки с чуждестранна валута

108

10

Други парични потоци, свързани с инвестиционна дейност

(83)

(342)

18,102

(406,219)

197,636

(318,818)

21,351

339,809

1,634

360

220,621

21,351

Нетен паричен поток от оперативна дейност
Парични потоци от инвестиционна дейност

Постъпления от продажба на инвестиции
Покупка на инвестиции
Нетни (плащания) от деривати

Нетен паричен поток от инвестиционна дейност
Нетно увеличение/(намаление) на пари и парични еквиваленти
Пари и парични еквиваленти на 1 януари
Ефект от промяна на валутните курсове върху паричните
средства и паричните еквиваленти
Пари и парични еквиваленти на 31 декември
Съставител:
Ив. Лазарова
4330

Ръководители:
М. Маринов
Д. Петкова

С Т Р.
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1. – Управителният съвет на Сдружение за интегрирано общество, София, на основание чл. 26,
ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание
на членовете на сдружението на 9.08.2016 г. в
18 ч. в София, район „Средец“, ул. 13 март № 19,
ет. 1, ап. 3, при следния дневен ред: 1. приемане
на дневния ред на събранието; 2. приемане на
решение за прекратяване на дейността на сдружението. Поканват се всички членове лично или
чрез упълномощени представители да присъстват
на общото събрание.
4343
14. – Управителният съвет на сдружение
„Футболен клуб Аксаково 1948“ – гр. Аксаково,
община Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдружението на 20.07.2016 г. в 10 ч. в гр. Аксаково, ж.к.
Надежда, бл. 6, вх. 2, ет. 1, ап. 21, при следния
дневен ред: 1. обсъждане и приемане на бюджет на
сдружението за 2016 г.; 2. обсъждане и приемане
на доклада за дейността на УС и за дейността на
сдружението, както и на годишния финансов отчет
на сдружението за 2015 г.; 3. други. Поканват се
всички членове лично или чрез упълномощени
представители да присъстват на общото събра
ние. При липса на кворум на основание чл. 23
от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден, на същото място и при
същия дневен ред в 11 ч. независимо от броя на
членовете.
4381
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Девня – Марцианопол“, Девня,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 10, ал. 1 от
устава свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 29.07.2016 г. в 11 ч. в заседателната
зала на Община Девня на адрес: гр. Девня, бул.
Съединение 78, при следния дневен ред: 1. вземане
на решение за освобождаване на членовете на
управителния съвет Ели Атанасова Иванова и
Атанас Димитров Кузев и освобождаването им
от отговорност на основание чл. 9, ал. 1, т. 3 от
устава на сдружението; 2. вземане на решение
за избор на нови членове на управителния съвет
на основание чл. 9, ал. 1, т. 3 от устава на сдружението; 3. промяна на адреса на управление на
сдружението от гр. Девня, Промишлена зона-Юг,
База Надин, в гр. Девня, бул. Съединение 78; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се отложи с един час
по-късно, на същото място и при същия дневен
ред и се провежда независимо от броя на присъстващите членове.
4420
10. – Управителният съвет на ФК „Венци“ – гр. Искър, област Плевен, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно
събрание на 29.07.2016 г. в 18 ч. в сградата на
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Спортен комплекс – гр. Искър, област Плевен,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението за периода септември 2012 г. – юни
2016 г.; 2. финансов отчет на сдружението за периода септември 2012 г. – юни 2016 г.; 3. промени
в устава на сдружението; 4. освобождаване на
членове на УС и КС; 5. избор на УС и КС. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
4422
106. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Мотоклуб – Братя на честта“ – Петрич, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдружението на 1.09.2016 г. в 18 ч. в Петрич, ул. Цар
Борис III № 14, ет. 1, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на сдружението за 2015 и
2016 г.; 2. промяна на устава на сдружението: 2.1.
от сдружение с нестопанска цел в частна полза
става сдружение с нестопанска цел в обществена полза; 2.2. промяна на броя на членовете на
управителния съвет на сдружението; 3. промяна
в състава на управителния съвет; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
4380
Бож идар Иванов Йотов – лик видатор на
сдружение с дейност в частна полза „Всех Святих“ – Русе, в ликвидация по ф.д. № 246/2007 на
Русенския окръжен съд, на основание чл. 14, ал.
4 ЗЮЛНЦ кани всички кредитори на сдружението да предявят своите вземания в шестмесечен
срок от обнародването на поканата в „Държавен
вестник“.
4175
Васил Георгиев Стояновски – ликвидатор на
Фондация за биомедицински проучвания „Д-р
Б. Шахов“, БУЛСТАТ 121367812, със седалище
в София, ж.к. Лагера, бл. 55, вх. В, ап. 40, в
ликвидация по ф.д. № 14001/96 г., на основание
чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани всички кредитори
на фондацията да предявят своите вземания в
6-месечен срок от обнародването на поканата в
„Държавен вестник“.
4366
Васил Димитров Тодоров – ликвидатор на
сдружение „Информационен център за регионално
развитие“ със седалище Бургас и адрес на управление к-с Лазур, бл. 78, вх. 4, ет. 1, в ликвидация по
ф.д. № 531/2006 г. на Бургаския окръжен съд, на
основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите
на сдружението да предявят вземанията си към
сдружението в 6-месечен срок от обнародването
на поканата в „Държавен вестник“.
4198
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