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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
електронното управление (обн., ДВ, бр. 46 от
2007 г.; изм., бр. 82 от 2009 г., бр. 20 от 2013 г.,
бр. 40 от 2014 г. и бр. 13 и 38 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 1 ал. 3 се изменя така:
„(3) Този закон не се прилага за електронни
документи, автоматизирани информационни
системи или мрежи, които съдържат или се
ползват за работа с класифицирана информация.“
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Като вътрешна електронна административна услуга се извършва и друг обмен
на електронни документи, с които се предоставя информация между административните
органи, лицата, осъществяващи публични
функции, и организациите, предоставящи
обществени услуги.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
думите „При липса на технологична възможност за автоматично подаване и“ се заличават.
3. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Първичен администратор на данни
няма право да поставя допълнителни изисквания или да предвижда друг ред за обмена
на данни, различни от уредените в закона.
(5) Историята за обмена на данни по ал. 1
се съхранява за срок 10 години. Лицата имат
право на безплатен достъп до историята за
данните, отнасящи се до тях.“
§ 3. В чл. 6, ал. 2 накрая се поставя запетая
и се добавя „при отчитане на часовата зона“.
§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „критерии за“ се
добавя „мрежова и“.

2. Алинеи 4 и 5 се изменят така:
„(4) Министерският съвет приема с решение Стратегия за развитие на електронното
управление в Република България по предложение на председателя на Държавна агенция
„Електронно управление“.
(5) Заместник министър-председателите и
министрите предлагат на Министерския съвет
за приемане секторни стратегии за развитие
на електронното управление след одобрението им от председателя на Държавна агенция
„Електронно управление“.“
§ 5. След чл. 7 се създава глава първа „а“
с чл. 7а – 7р:
„ Г л а в а

п ъ р в а

„ а “

УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ОБЛ АС Т ТА Н А ЕЛЕКТРОННОТО У ПРА В
ЛЕНИЕ
Раздел I
Държавна агенция „Електронно управление“
Статут
Чл. 7а. (1) Към Министерския съвет се
създава Държавна агенция „Електронно управление“, наричана по-нататък „агенцията“.
(2) Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в гр. София.
(3) Дейността, структурата и организацията
на агенцията се определят с правилник, приет
от Министерския съвет по предложение на
председателя на агенцията.
(4) Агенцията осъществява сътрудничество
и взаимодействие по въпросите на електронното управление с компетентните органи на
държавите – членки на Европейския съюз, с
институциите на Европейския съюз и с други
международни организации.
Председател на Държавна агенция „Електронно управление“
Чл. 7б. (1) Агенцията се ръководи и представлява от председател, който се определя с
решение на Министерския съвет и се назначава
от министър-председателя за срок 5 години.
(2) За председател на агенцията може да
бъде назначено лице, което има завършено
висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ и най-малко 5-годишен опит в управлението и координирането
на проекти в сферата на информационните
технологии или електронното управление.
(3) Председателят на агенцията е първо
степенен разпоредител с бюджет.
(4) При осъществяване на своите функции
председателят на агенцията се подпомага от
заместник-председатели, които се определят с
решение на Министерския съвет по предложение на председателя на агенцията и отговарят
на условията по ал. 2.
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(5) Председателят на агенцията може да
бъде освободен преди изтичане на мандата:
1. по негово искане;
2. при несъвместимост;
3. при смърт или поставяне под запрещение;
4. при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 6 месеца;
5. когато е осъден на лишаване от свобода
за умишлено престъпление от общ характер
с влязла в сила присъда;
6. при тежко нарушение или системно
неизпълнение на служебните задължения;
7. при влизане в сила на акт, с който е
установен конфликт на интереси по Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси.
(6) При смърт или предсрочно освобождаване на председателя на агенцията Министерският съвет в срок до един месец определя
нов председател, който довършва мандата.
(7) Председателят и заместник-председателите на агенцията не могат да заемат длъжност
или да извършват дейност по чл. 19, ал. 6 от
Закона за администрацията.
(8) В 10-дневен срок след назначаването
си председателят на агенцията публикува на
интернет страницата на агенцията и прави
публично представяне на концепцията си за
развитие на електронното управление и за
осигуряване на приемственост и устойчивост
на държавната политика в тази сфера.
Правомощия на председателя на агенцията
Чл. 7в. Председателят на агенцията:
1. провежда държавната политика в следните области:
а) електронното управление;
б) електронните удостоверителни услуги;
в) електронната идентификация;
г) мрежовата и информационната сигурност;
д) инфраструктурата за пространствена
информация;
е) информацията от обществения сектор
в машинночетим отворен формат;
2. разработва и предлага за приемане от
Министерския съвет проекти на нормативни
актове в областта на електронното управление и използването на информационните и
комуникационните технологии в дейността
на административните органи и техните администрации;
3. разработва и предлага за приемане от
Министерския съвет Стратегия за развитие
на електронното управление в Република
България;
4. одобрява секторните стратегии за развитие на електронното управление и утвърждава
и контролира изпълнението на плановете за
реализацията им;
5. разработва и предлага за приемане от
Министерския съвет единна политика за информационните ресурси, издава методически
указания и координира нейното изпълнение;
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6. издава методически указания и координира изпълнението на политиките за мрежова
и информационна сигурност, свързани с функционирането на електронното управление;
7. осъществява методическо ръководство,
координация и контрол върху дейностите за
прилагане на изискванията за вътрешния
оборот на електронни документи и тяхното
последващо архивиране, както и на документи
на хартиен носител в администрациите;
8. осъществява координация между административните органи, лицата по чл. 1, ал. 2 и
други лица относно електронното управление;
9. осъществява преглед на съответствието
с утвърдените политики, стратегически документи и програми и дава насоки и съгласува
документите по чл. 7г, ал. 2, т. 1 и 2 в областта
на електронното управление, информационните и комуникационните технологии на
всички администрации по ред, определен с
наредбата по чл. 7г, ал. 6;
10. участва в приоритизирането, координира и контролира реализирането и поддържането на електронни административни услуги и
информационни системи в администрациите;
11. подпомага разработването и утвърждава проектни предложения, координира и
контролира изпълнението на проектите за
електронно управление, информационни и
комуникационни технологии в администрациите, финансирани със средства от държавния
бюджет, от структурните и инвестиционните
фондове на Европейския съюз и от други
източници;
12. удостоверява съответствието на информационните системи с изискванията за
оперативна съвместимост, мрежова и информационна сигурност и осъществява контрол
върху администрациите за спазване на тези
изисквания;
13. координира и подпомага интеграцията
на информационните системи за електронно
управление на административните органи с
тези на държавите – членки на Европейския
съюз;
14. реализира проекти за електронно управление със значение за всички администрации;
15. изгражда, развива и поддържа споделените ресурси на електронното управление;
16. изгражда, води и поддържа регистрите
по този закон;
17. изгражда и поддържа единен портал
за достъп до електронни административни
услуги;
18. реализира и поддържа публично национално хранилище и система за контрол на
версиите на изходния програмен код и техническата документация на информационните
системи в администрациите;
19. издава методически указания и подпомага администрациите в дефинирането на
структурата и съдържанието на наборите от
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данни за публикуване в портала за отворени
данни по Закона за достъп до обществена
информация;
20. осъществява методическо ръководство,
координация и контрол върху дейностите по изграждането, поддържането и използването на
национална инфраструктура за пространствена
информация и осъществява правомощията по
Закона за достъп до пространствени данни;
21. изгражда и поддържа национален Център
за електронна идентификация и осъществява
функции във връзка с електронната идентификация по ред, определен със Закона за
електронната идентификация;
22. осъществява правомощия по Регламент
(ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент
и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на
вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ, L 257/73 от 28 август
2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС)
№ 910/2014“;
23. осъществява правомощия по Закона за
електронните съобщения;
24. приема програма за привличане на
висококвалифицирани експерти в сферата
на информационните и комуникационните
технологии с цел подпомагане развитието на
електронното управление;
25. осъществява контрол върху изпълнението на задълженията на първичните администратори на данни по чл. 3;
26. контролира изпълнението на изискванията по чл. 58б.
Контрол в рамките на бюджетния процес
Чл. 7г. (1) Председателят на агенцията
създава, води и поддържа информационна
система за предварителен, текущ и последващ
контрол по целесъобразност в областта на
електронното управление и използването на
информационните и комуникационните технологии в дейността на административните
органи и техните администрации.
(2) В рамките на бюджетния процес всички
административни органи са длъжни предварително да съгласуват с председателя на
агенцията разходите в областта на електронното управление и за използваните от тях информационни и комуникационни технологии,
като предоставят информация за:
1. тригодишните бюджетни прогнози;
2. проектобюджетите за следващата година;
3. утвърдените годишни бюджети и извършените промени по бюджетите си в тази област;
4. текущите и годишните отчети.
(3) Информацията по ал. 2 задължително
включва разбивка по Единната бюджетна
класификация (ЕБК) и по общия терминологичен речник (CPV).
(4) Информацията по ал. 2 се подава по
електронен път от служители, определени
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от административния орган. Служителите
отговарят за достоверността на въвежданата информация, както и за навременното є
въвеждане.
(5) Достъпът до данните от информационната система по ал. 1 е свободен и безплатен.
(6) Условията и редът за представянето на
информацията по ал. 2, както и процесите
по съгласуване по чл. 7в, т. 9 се определят с
наредба, приета от Министерския съвет.
Регистър на проекти и дейности
Чл. 7д. (1) Председателят на агенцията
създава, води и поддържа публичен електронен регистър на проектите и дейностите
в област та на елек т ронното у правление,
информационните и комуникационните технологии в администрациите, който съдържа
информация за:
1. предложения за проекти и дейности, становища на агенцията, утвърдени и отхвърлени
проекти и дейности;
2. общите и специфичните цели на проектите и дейностите, очакваните резултати и
измерими индикатори за резултат;
3. основните дейности с индикативни бюджети и план-график за изпълнение;
4. техническите задания на проектите;
5. изпълнението на проектите и дейностите
и пос т и г нат и т е резул тат и, вк л юч и т ел но
финансов ефект и оценка на качеството на
изпълнение.
(2) Информацията по ал. 1 задължително
включва разбивка по Единната бюджетна
класификация (ЕБК) и по общия терминологичен речник (CPV).
(3) Регистърът по ал. 1 се поддържа като
електронна информационна система, в която
служители, определени от административния
орган, вписват информацията. Служителите
отговарят за достоверността на въвежданата
информация, както и за навременното є
въвеждане.
(4) Достъпът до данните от регистъра по
ал. 1 е свободен и безплатен.
(5) Обстоятелствата, които се вписват, условията и редът за воденето, поддържането и
ползването на регистъра по ал. 1 се определят
с наредбата по чл. 7г, ал. 6.
Регистър на информационните ресурси
Чл. 7е. (1) Председателят на агенцията
създава, води и поддържа регистър на информа ц ион н и т е ресу рси, кой т о с ъд ърж а
информация за:
1. информационните ресу рси, с които
разполагат админист ративните органи, с
изключение на тези, чието предназначение
е за работа и съхранение на класифицирана
информация;
2. информационните ресурси на Единната
електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на
държавната администрация и за нуждите на
националната сигурност;
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3. годишни планове за обновяване на информационните ресурси на администрациите.
(2) Информацията по ал. 1 задължително
включва разбивка по Единната бюджетна
класификация (ЕБК) и по общия терминологичен речник (CPV).
(3) Регистърът по ал. 1 се поддържа като
електронна информационна система, в която
служители, определени от административния
орган, вписват информацията. Служителите
отговарят за достоверността на въвежданата
информация, както и за навременното й
въвеждане.
(4) Административните органи са длъжни
да вписват в регистъра по ал. 1 данните за
информационните ресурси в едномесечен срок
от въвеждането, съответно от извеждането
им от експлоатация.
(5) Обстоятелствата, които се вписват, условията и редът за воденето, поддържането и
ползването на регистъра по ал. 1 се определят
с наредбата по чл. 7г, ал. 6.
Механизъм на планиране на информационните
ресурси в администрациите
Чл. 7ж. (1) Всеки административен орган
в рамките на одобрения му бюджет изготвя
и въвежда в информационната система по
чл. 7е, ал. 3 годишен план за обновяването
на информационните ресурси в своята администрация, индикативните стойности и
сроковете, в които да бъдат реализирани.
(2) Председателят на агенцията издава
методически указания на органите по ал. 1
относно съответствието на плана с изискванията на закона, ефективното използване на
съществуващите информационни ресурси,
вписани в регистъра на информационните
ресу рси в а дминист раци ята, ст ратегиите
и програмите в областта на електронното
управление.
(3) Председателят на агенцията ежегодно изготвя и в срок до 30 август внася в
Министерския съвет за одобрение отчет за
състоянието и годишен план за развитието и
обновяването на информационните ресурси
в администрацията и информационните ресурси на Единната електронна съобщителна
мрежа на държавната администрация и за
нуждите на националната сигурност. Отчетът
и годишният план се публикуват на интернет
страницата на агенцията.
Съгласуване на проекти на нормативни актове
Чл. 7з. (1) Всички проекти на нормативни
актове, които регулират отношения, свързани
с електронното управление, се съгласуват
задължително с агенцията.
(2) Агенцията координира приемането и
прилагането на държавни стандарти в областта
на електронното управление.
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Задължителност на разпорежданията
Чл. 7и. Председателят на агенцията издава
задължителни разпореждания до административните органи и лицата по чл. 1, ал. 2 относно
спазването на изискванията на този закон.
Раздел II
Държавно предприятие „Единен системен
оператор“
Статут
Чл. 7к. (1) Образува се държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон с
наименование Държавно предприятие „Единен
системен оператор“ (ДП „ЕСО“). Държавното
предприятие „Единен системен оператор“ е
юридическо лице със седалище в гр. София.
(2) Държа вно т о п редп ри я т ие „Единен
системен оператор“ е лице, осъществяващо
публични функции. Държавното предприятие „Единен системен оператор“ подпомага
председателя на агенцията, като:
1. информационен контактен център за обслужване на гражданите и бизнеса в областта
на електронното управление;
2. помощен контактен център за обслужване
на държавните органи, използващи споделените информационни ресурси на електронното
управление;
3. национален център за действие при инциденти относно информационната сигурност;
4. изгражда и поддържа Национален портал за пространствени данни, чрез който се
осъществява връзката с геопортала на инфраструктурата за пространствена информация
на Европейската общност (INSPIRE).
(3) За подпомагане на администрациите
при осъществяване на функциите им ДП
„ЕСО“ им предоставя при поискване следните
вътрешни услуги:
1. непрекъснат мониторинг, регистриране
на инциденти, диагностициране на проблеми
и управление на поддръжката на споделените
информационни ресурси на електронното
управление;
2. регистриране на инциденти, диагностициране на проблеми, управление на поддръжката и контрол на промените на системния
и прилож ни я софт уер, информационните
системи и електронните услуги, разположени
върху споделените информационни ресурси
на електронното управление;
3. управление на капацитета и разпределението на ресурсите между всички държавни
органи, използващи споделените информационни ресурси на електронното управление;
4. първонача лно конфиг у риране и въвеждане на нови услуги върху споделените
информационни ресурси на електронното
управление;
5. изграждане, развитие и поддръжка на
среда за тестване на електронни административни услуги върху споделените информационни ресурси на електронното управление;
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6. контрол на изпълнението на договори
по развитие и поддръжка на споделените
информационни ресу рси на електронното
управление;
7. извършване на специализирани одити и
анализи в областта на електронното управление, информационните и комуникационните
технологии, както и на мрежовата и информационната сигурност;
8. консултации и разработване на проекти
на системни и приложни архитектури за информационни системи и електронни услуги;
9. изготвяне на технически спецификации
по програми, проекти и поръчки на всички административни органи в областта на
електронното управление, информационните
и комуникационните технологии при стойност за възлагане на обществена поръчка за
доставки и услуги над праговете по чл. 20,
ал. 1, т. 1, буква „б“ и ал. 2, т. 2 от Закона за
обществените поръчки;
10. управление на изпълнението на проекти
за електронно управление, информационни и
комуникационни технологии;
11. контрол и участие при приемане на
изпълнението на работата на изпълнители
по договори за възлагане на обществени
поръчки за доставки и услуги в областта на
електронното управление, информационните
и комуникационните технологии;
12. управление и контрол на оперативната
съвместимост и подпомагане на процеси и
осъществяване на дейности по интеграция
на информационни системи и електронни
административни услуги.
(4) Освен функциите по ал. 2 и 3 ДП „ЕСО“
осъществява следния предмет на дейност само
на територията на Република България:
1. предоставяне на услуги в областта на
електронното управление и информационните
и комуникационните технологии;
2. предоставяне на услуги по анализ на
бизнес и технологични процеси, управление
на проекти и контрол на качеството;
3. предоставяне на услуги в областта на
оперативната съвместимост;
4. предоставяне на услуги в областта на
мрежовата и информационната сигурност;
5. извършване на други дейности, които
осигуряват или допълват основния предмет
на дейност.
(5) Държавното предприятие „Единен системен оператор“ може да бъде изпълнител
по договори за обществени поръчки, чийто
предмет включва осъществявани от него дейности по ал. 4 с изключение на обществените
поръчки, по отношение на които изпълнява
функции по ал. 3, т. 9, 10, 11 или 12.
Имущество и финансиране на Държавното
предприятие „Единен системен оператор“
Чл. 7л. (1) Имуществото на ДП „ЕСО“ се
състои от имуществото, предоставено му от
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Министерския съвет и от агенцията, както
и от имущество, придобито от ДП „ЕСО“ в
резултат на дейността му.
(2) Имуществото на ДП „ЕСО“ не може
да служи за обезпечаване на задължения на
трети лица.
(3) За Държавното предприятие „Единен
системен оператор“ не може да се открива
производство по несъстоятелност.
(4) Срещу имуществото на ДП „ЕСО“ не
може да се насочва принудително изпълнение.
(5) Дейността на ДП „ЕСО“ за изпълнение
на задачите, свързани с основния предмет на
дейност, се финансира със:
1. приходи от дейности по чл. 7к, ал. 3 и 4;
2. дарения от местни и чуждестранни физически и юридически лица;
3. постъпления от лихви по депозити;
4. средства от международни програми и
финансови инструменти.
(6) Приходите по чл. 7к, ал. 4 трябва да са
под 20 на сто от общия размер на приходите
на предприятието на годишна база.
(7) За дейностите по чл. 7к, ал. 3 се води
отделна аналитична счетоводна отчетност
от тази за дейностите по чл. 7к, ал. 4 в съответствие със счетоводното законодателство.
(8) Средствата по ал. 5 се разходват за:
1. осъществяване предмета на дейност и
функциите на ДП „ЕСО“;
2. издръжка на ДП „ЕСО“;
3. инвестиционни разходи, свързани с предмета на дейност и функциите на ДП „ЕСО“.
Органи на управление
Чл. 7м. (1) Органи на управление на ДП
„ЕСО“ са:
1. председателят на агенцията;
2. управителният съвет;
3. генералният директор.
(2) Председателят на агенцията:
1. упражнява правата на собственост на
държавата в ДП „ЕСО“;
2. предлага за приемане от Министерския
съвет правилник за дейността, структурата и
организацията на ДП „ЕСО“;
3. предлага за приемане от Министерския
съвет програма за развитие на ДП „ЕСО“;
4. предлага на Министерския съвет назначаването и освобождаването на членовете на
управителния съвет на ДП „ЕСО“;
5. назначава и освобождава генералния
директор, който по право е член на управителния съвет на ДП „ЕСО“;
6. утвърждава решенията на управителния
съвет за участието на ДП „ЕСО“ в граждански
и в търговски дружества и юридически лица
с нестопанска цел;
7. утвърждава решенията на управителния
съвет за участие на ДП „ЕСО“ в международни
организации и проекти;
8. утвърждава решенията на управителния
съвет за учредяване на вещни права и за от-
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даване под наем на недвижими имоти – собственост на ДП „ЕСО“;
9. изготвя класификатор за дейностите и
услугите на ДП „ЕСО“ по чл. 7к, ал. 2 и 3
и методика за определяне на тяхната себестойност на база анализ на допустимите и
присъщи разходи за всяка дейност и услуга;
10. ежегодно изготвя оценка на себестойностите на дейностите и услугите на ДП „ЕСО“
по чл. 7к, ал. 2 и 3, вписани в класификатора,
и съгласно методиката по т. 9;
11. ежегодно изготвя анализ на обичайните пазарни норми на печалба за услугите,
предоставяни от ДП „ЕСО“ по чл. 7к, ал. 3,
вписани в класификатора по т. 9;
12. ежегодно изготвя тарифа за крайните
цени на услугите, предоставяни от ДП „ЕСО“
по чл. 7к, ал. 3, които се формират на разходоориентиран принцип, на база себестойностите съгласно оценката по т. 10 и печалба,
която не може да бъде повече от половината
от обичайната печалба за съответната услуга,
установена чрез анализа по т. 11;
13. предлага за приемане от Министерския
съвет класификатора, методиките и тарифите
по т. 9 и 12.
Управителен съвет
Чл. 7н. (1) Управителният съвет се състои
от трима членове, включително генералния
директор, които се назначават от Министерския съвет по предложение на председателя
на агенцията за срок пет години.
(2) Председателят на агенцията сключва
договор за управление с всеки член на управителния съвет.
(3) Не може да бъде член на управителния
съвет лице, което:
1. е осъждано за престъпление от общ характер, установено с влязла в сила присъда;
2. е съпруг или роднина по права, по съребрена линия или по сватовство до трета
степен включително с друг член на управителния съвет;
3. заема длъжност в ръководни органи на
друго предприятие, дружество или сдружение,
което извършва конкурентна дейност на ДП
„ЕСО“, с изключение на търговски дружества
с преобладаващо държавно участие или други
държавни предприятия;
4. и ма дог оворн и о т ношен и я с д ру г о
предприятие, дружество или сдружение, което извършва конкурентна дейност на ДП
„ЕСО“, с изключение на търговски дружества
с преобладаващо държавно участие или други
държавни предприятия;
5. е съдружник в събирателно, командитно дружество или в дружество с ограничена
отговорност, което извършва дейност, сходна
с дейността на ДП „ЕСО“;
6. от свое или от чуждо име извършва търговски сделки, които са сходни с дейността
на ДП „ЕСО“;

ВЕСТНИК

С Т Р. 7

7. е държавен служител.
(4) Управителният съвет заседава най-малко
веднъж на два месеца.
(5) Решенията на управителния съвет се
приемат с явно гласуване и с обикновено
мнозинство.
(6) Контролът по изпълнението на решенията на управителния съвет се осъществява
от председателя на управителния съвет.
(7) Председателят на агенцията предлага на
Министерския съвет за освобождаване преди
изтичането на срока на договора за управление
член на управителния съвет, който:
1. не отговаря на изискванията по ал. 3;
2. нарушава задълженията си, предвидени
в договора за управление;
3. е подал писмено заявление за освобождаване.
(8) Управителният съвет:
1. избира измежду членовете си председател;
2. изготвя проект на правилник за дейността, структурата и организацията на ДП „ЕСО“;
3. изготвя проект на програма за развитие
на ДП „ЕСО“;
4. приема годишния финансов план на
ДП „ЕСО“;
5. приема структурата, щата и средствата за
работна заплата на ДП „ЕСО“ в съответствие
с годишния финансов план;
6. приема годишния финансов отчет на
ДП „ЕСО“;
7. взема решения за разпореждане, брак у ва не и л и л и к ви да ц и я на д ъ л г о т ра й н и
материални активи, за учредяване на вещни
права и за отдаване под наем на недвижими
имоти – собственост на ДП „ЕСО“.
(9) Управителният съвет заседава, ако
присъстват най-малко двама от членовете му.
Всеки член на съвета може да упълномощи
друг член на съвета с изрично пълномощно
за всеки конкретен случай. Присъстващ член
не може да представлява повече от един
отсъстващ.
(10) Управителният съвет може да взема
решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за
решението.
Генерален директор
Чл. 7о. Генералният директор на ДП „ЕСО“:
1. представлява ДП „ЕСО“ пред държавните органи, съдилищата и пред трети лица
в страната и в чужбина;
2. организира, ръководи и контролира
цялостната дейност на ДП „ЕСО“;
3. сключва договори за дейностите, извършвани от ДП „ЕСО“;
4. сключва и прекратява трудовите правоотношения с работниците и служителите
в ДП „ЕСО“;
5. отчита своята дейност пред управителния съвет.
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Раздел III
Отворено управление
Задължение на Държавна агенция „Електронно
управление“ за публикуване на информация
Чл. 7п. Агенцията публикува ежемесечно
актуална информация за своята дейност в
машинночетим отворен формат, включително
чрез портала за отворени данни, с изключение на данните по т. 1, които се публикуват
ежедневно, по реда на Закона за достъп до
обществена информация. Информацията съдържа най-малко следните данни:
1. данните от регистъра по чл. 7д, ал. 1;
2. обобщени статистически данни от регистъра по чл. 7е, ал. 1;
3. данни за актовете по чл. 63 и 64;
4. други набори от данни, определени с
наредбата по чл. 7г, ал. 6.
Задължение на Държавно предприятие „Единен
системен оператор“ за публикуване на информация
Чл. 7р. Държавно предприятие „Единен
системен оператор“ ежемесечно публикува
актуална информация за своята дейност в
машинночетим отворен формат, включително
чрез портала за отворени данни, по реда на
Закона за достъп до обществена информация.
Информацията съдържа най-малко следните
данни:
1. статистики за дейностите и услугите
по чл. 7к;
2. обемите извършени услуги и приходите
от тях с разбивка по възложители и услуги
по класификатора на услугите по чл. 7м,
ал. 2, т. 9;
3. разходите по икономически елементи
с разбивка по изпълнители и доставчици.“
§ 6. Член 11 се изменя така:
„Задължение за приемане и издаване на електронни документи
Чл. 11. Доставчиците на електронни административни услуги не могат да отказват
приемането на електронни документи, изявления, издадени и подписани като електронни
документи съгласно изискванията на закона,
както и да отказват издаването на електронни
документи.“
§ 7. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „председателят на
Държавна агенция „Електронно управление“.
2. В ал. 2 думите „и в удобен за потребителите диалогов режим“ се заличават.
3. Създава се ал. 6:
„(6) Министерският съвет има право да
използва наименованието на домейн „gov.bg“.“
§ 8. В чл. 13, ал. 1, т. 4 думите „адрес на
електронна поща“ се заменят с „електронен
адрес“.
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§ 9. В чл. 16, ал. 1 след думата „предоставят“ се добавя „само“, след думата „данни“ се
поставя запетая и думите „само доколкото“
се заменят с „които“.
§ 10. В чл. 17, ал. 2 след думите „се публикуват“ се поставя запетая, добавя се „включително в машинночетим отворен формат“ и се
поставя запетая, а думите „Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията“ се заменят с „Държавната
агенция „Електронно управление“.
§ 11. В чл. 19 след думите „електронен
път“ се добавя „при спазване на изискванията,
определени със закон“ и думите „ако подаваните документи са издадени и подписани
съгласно Закона за електронния документ и
електронния подпис и са спазени изискванията
на този закон“ се заличават.
§ 12. Член 20 се изменя така:
„Изпращане на електронни документи
Чл. 20. Подаването на електронни документи от гражданите и организациите се
извършва:
1. чрез потребителски интерфейс;
2. чрез интерфейс за автоматизиран обмен
на данни;
3. по други начини за подаване на електронни документи, определени с наредбата
по чл. 12, ал. 4.“
§ 13. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно
електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на
вътрешния пазар и за отмяна на Директива
1999/93/ЕО (ОВ, L 257/73 от 28 август 2014 г.)“
се заличават.
2. В ал. 3 думите „създаден съгласно Закона за електронния документ и електронния
подпис и“ се заличават.
3. Създава се ал. 5:
„(5) При подаване на заявления за електронни административни услуги от физически
лица, които са се идентифицирали електронно
по реда на Закона за електронната идентификация, електронните изявления могат да
се подписват с усъвършенстван електронен
подпис.“
§ 14. Създава се чл. 24а:
„Посредник при заявяване на електронни административни услуги
Чл. 24а. Гражданите могат да заявяват
електронни административни услуги и чрез
посредник. Дейността на посредниците се
урежда с наредбата по чл. 12, ал. 4.“
§ 15. Създава се чл. 24б:
„Автоматично установяване на законна представителна власт
Чл. 24б. Първичните администратори на
данни предоставят на всички администра-
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тивни органи и лицата по чл. 1, ал 2 вътрешна електронна административна услуга
за проверка на представителна власт, когато
такава произтича или може да се установи
от вписвания в поддържани от тях регистри
или бази данни.“
§ 16. Член 26 се изменя така:
„Връчване на електронни документи
Чл. 26. (1) Получателят на електронната
административна услуга е длъжен да посочи
електронен адрес за уведомяване съгласно
изискванията, определени в наредбата по
чл. 12, ал. 4.
(2) Връчването на електронните изявления от доставчиците на електронни административни услуги може да се извършва чрез
изпращане на съобщение на електронния
адрес, съдържащо информация за изтегляне
на съставения документ от информационна
система за сигурно връчване или от единния
портал по чл. 12, ал. 1. Документите се смятат
за връчени с изтеглянето им.
(3) Когато пол у чател я т не е изтегли л
документ в 7-дневен срок от изпращане на
съобщението по ал. 2, документът се връчва
по ред, определен със закон.
(4) Връчването на документи по електронен
път се удостоверява с копие от електронния
запис за изпращането, съответно изтеглянето,
съхранен в информационна система за сигурно връчване или в единния портал по чл. 12,
ал. 1. Връчването може да се удостоверява
и от доставчик на квалифицирана услуга за
електронна препоръчана поща по смисъла на
Регламент (ЕС) № 910/2014.“
§ 17. В чл. 27 думите „адреса на електронната поща“ се заменят с „електронния адрес“.
§ 18. В чл. 30 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „със сканиращо“ се заменят със „с подходящо“.
2. В ал. 2 думата „съхраняват“ се заменя
с „връщат на заявителя“.
3. В ал. 3 съюзът „и“ се заличава.
§ 19. В чл. 32, ал. 1 думите „единната среда
за обмен на документи“ се заменят с „друга
система по ред, определен с наредбата по
чл. 12, ал. 4“.
§ 20. В чл. 34 се правят следните изменения:
1. В ал. 2:
а) т. 1 се изменя така:
„1. уникален регистров идентификатор на
получения документ“;
б) в т. 3 думите „и при изразено желание
на заявителя се изпраща и самия електронен
документ заедно с приложените документи“
се заличават.
2. В ал. 4 думите „електронната поща“
се заменят с „електронния адрес“, а думите
„чрез единната среда за обмен на документи
или“ се заличават.
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§ 21. В чл. 36, ал. 1 думите „на адреса
на електронната поща по“ се заменят с „по
начините, определени в“.
§ 22. Член 37 се изменя така:
„Правила за използване на електронните
подписи
Чл. 37. Правилата за придобиване, използване, подновяване и прекратяване на удостоверения за електронни подписи, удостоверения за електронни печати, удостоверения за
електронни времеви печати и удостоверения
за автентичност на интернет страници на
администрациите се определят с наредба на
Министерския съвет.“
§ 23. Член 41 се изменя така:
„Условия за обмен на електронни документи
Чл. 41. Условията за автоматизиран обмен
на електронни документи като вътрешни електронни административни услуги се определят
с наредбата по чл. 43, ал. 2.“
§ 24. Наименованието на глава четвърта
се изменя така: „Техническа инфраструктура,
мрежи и информационни системи“.
§ 25. В чл. 43 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думата „оперативна“ се
добавя „и мрежова“.
2. В ал. 3 думите „Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „Председателят на
Държавна агенция „Електронно управление“,
думите „националните информационни“ се
заменят с „информационните“, а след думата
„системи“ се добавя „на административните
органи“.
§ 26. В чл. 45, ал. 2 думите „регистъра на
електронните услуги“ се заменят с „административния регистър по чл. 61 от Закона за
администрацията“.
§ 27. Член 49 се изменя така:
„Вписване в регистъра на информационните
обекти
Чл. 49. Председателят на агенцията осигурява извършването на техническото описание
и вписването в регистъра на всеки информационен обект по ред, определен с наредбата
по чл. 43, ал. 2.“
§ 28. Член 50 се отменя.
§ 29. Член 51 се отменя.
§ 30. В чл. 52, ал. 1 думите „регистъра на
електронните услуги“ се заменят с „административния регистър по чл. 61 от Закона за
администрацията“.
§ 31. В глава четвърта наименованието
на раздел ІІІ се изменя така: „Мрежова и
информационна сигурност“.
§ 32. В чл. 54 се правят следните допълнения:
1. В заглавието след думите „осигуряване
на“ се добавя „мрежова и“.
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2. В текста след думата „осигуряват“ се
добавя „мрежовата и“.
§ 33. В чл. 55 в заглавието след думите
„мерки за“ се добавя „мрежова и“.
§ 34. Създава се чл. 55а:
„Приемане на сигнали за проблеми с информационната сигурност
Чл. 55а. С наредбата по чл. 43, ал. 2 се
определят правила за приемането на сигнали
от страна на гражданите и организациите за
проблеми с информационната сигурност в
съответствие с препоръките на Агенцията на
Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност.“
§ 35. В глава четвърта в наименованието
на раздел ІV след думите „съвместимост и“
се добавя „мрежова и“.
§ 36. В чл. 56 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „съвместимост и“
се добавя „мрежова и“.
2. В ал. 2 след думите „поръчки за“ се
добавя „разработване, надгра ж дане или“,
а след думите „съвместимост и“ се добавя
„мрежова и“.
§ 37. В чл. 57, ал. 1 след думите „съвместимост и“ се добавя „мрежова и“, а думите
„министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията“ се заменят с „председателя на Държавната агенция „Електронно
управление“.
§ 38. В глава четвърта след чл. 58 се създава раздел V с чл. 58а и 58б:
„Раздел V
Изисквания към проектите и дейностите в
областта на електронното управление
Задължителни изисквания при изготвяне на
задания
Чл. 58а. При изготвяне на технически и
функционални задания за провеждане на обществени поръчки за разработка, надграждане
или внедряване на информационни системи
или електронни услуги административните
органи задължително включват в заданията
следните изисквания:
1. в случаите, когато предметът на поръчката включва разработване на компютърни
програми:
а) компютърните програми трябва да отговарят на критериите за софтуер с отворен код;
б) всички авторски и сродни права върху
съответните компютърни програми, техният
изходен програмен код, дизайнът на интерфейсите и базите данни, чиято разработка е
предмет на поръчката, трябва да възникват за
възложителя в пълен обем, без ограничения
в използването, изменението и разпространението им;
в) за разработка трябва да се използват
хранилището и системата за контрол на версиите, поддържани от агенцията съгласно
чл. 7в, т. 18;
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2. да се реализират автоматизирани интерфейси за осигуряване на свободен публичен
достъп до електронните документи, информацията и данните в машинночетим отворен
формат, включително чрез публикуване в
портала за отворени данни, по реда на Закона за достъп до обществена информация;
3. да се реализират технологични и архитектурни решения за осигуряване на недискриминационно инсталиране, опериране
и поддръжка, както и работоспособност и
отказоустойчивост на информационната система в продуктивен режим върху споделените
ресурси на електронното управление;
4. да се реализират служебен интерфейс
за автоматизиран онлайн обмен на данни и
предоставяне на вътрешни електронни административни услуги съгласно изискванията
на този закон;
5. да се реализират служебен интерфейс
за автоматизиран онлайн обмен на данни
за историята на изпълнените трансакции по
предоставените електронни услуги, извършените автоматизирани обмени на данни,
и начислените такси към информационни
системи на други публични институции и
доставчици на обществени услуги с оглед
предоставяне на комплексно административно обсл у ж ване съгласно действащите
изисквания за оперативна съвместимост и
информационна сигурност;
6. в случай че повече от една администрация
е потенциален потребител на системата, да се
реализира техническа възможност за едновременно използване на системата от повече от
една администрация, съгласно действащите
изисквания за оперативна съвместимост и
информационна сигурност;
7. да се реализират функционалност за
електронно удостоверяване на авторство,
интегритет, време, връчване и други чрез
електронни удостоверителни услуги по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/ 2014, както
и да се осигури непрекъсната поддръжка на
акт уалните стандарти за информационна
сигурност;
8. да бъде реализирано периодично създаване на резервни копия и архивиране на
данните по ред, определен с наредбата по
чл. 43, ал. 2;
9. да се реализират функционалности за
електронна идентификация съгласно Закона
за електронната идентификация;
10. да отговорят на други специфични изисквания, определени с наредбата по чл. 12,
ал. 4.
Удостоверяване на съответствие
Чл. 58б. Съответствието на внедряваните
от административните органи информационни
системи с установените нормативни изисквания по чл. 58а се удостоверява от председателя
на агенцията.“
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§ 39. В чл. 60 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В заглавието след думите „съвместимост
и“ се добавя „мрежова и“.
2. В ал. 1 думите „Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „Председателят на
Държавната агенция „Електронно управление“, а след думите „изискванията за“ се
добавя „мрежова и“.
3. В ал. 2 думите „Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „Председателят на Държавната агенция „Електронно управление“.
§ 40. В чл. 63 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „чл. 5, ал. 2“ се поставя
запетая и се добавя „чл. 7д – 7р, 8“, думите „и
56“ се заменят с „56 и 58а“, а числата „50“ и
„250“ се заменят съответно със „150“ и „750“.
2. В ал. 2 числата „150“ и „750“ се заменят
съответно с „300“ и „1500“.
3. В ал. 3 числата „300“ и „3000“ се заменят
съответно с „1500“ и „15 000“.
4. В ал. 4 числата „2000“ и „7000“ се заменят съответно с „4500“ и „45 000“.
§ 41. В чл. 64 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 числата „250“ и „1500“ се заменят
съответно с „500“ и „3000“.
2. В ал. 2 числата „500“ и „2500“ се заменят
съответно с „1000“ и „5000“.
§ 42. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 5 се изменя така:
„5. „Електронен документ“ е електронен
документ по смисъла на Регламент (ЕС)
№ 910/2014.“
2. Точка 7 се отменя.
3. В т. 10 думата „Информационна“ се заменя с „Мрежова и информационна“.
4. В т. 12 след думата „пощенски“ се поставя запетая и се добавя „банкови, финансови
и удостоверителни по смисъла на Регламент
(ЕС) № 910/2014“.
5. В т. 14 думите „т. 2“ се заменят с „т. 12“.
6. Създават се т. 23 – 35:
„23. „Електронен адрес“ е идентифицируема
чрез общоприет стандарт информационна система за получаване на електронни изявления.
24. „Информационен ресу рс“ е информационно-комуникационна среда или неин
компонент, осигуряващ изпълнението на националната стратегия за електронно управление.
25. „Електронен печат“ е електронен печат
по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014.
26. „Държавен хибриден частен облак“ е
централизирана държавна информационна
инфраструктура (сървъри, средства за съхранение на данни, комуникационно оборудване,
съпътстващо оборудване и системен софтуер),
разпределена в няколко локации в помещения,
отговарящи на критериите за изграждане на
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защитени информационни центрове, която
предоставя физически и виртуални ресурси
за ползване и администриране от държавните
органи, при гарантиране на високо ниво на
сигурност, надеждност, изолация на отделните ползватели и невъзможност от намеса
в работоспособността на информационните
им системи или неоторизиран достъп до информационните им ресурси. Изолацията на
ресурсите и мрежите на отделните секторни
ползватели се гарантира с мерки за разделяне
на физическо и логическо ниво.
27. „Споделени информационни ресурси на
електронното управление“ са техническата
инфраструктура, единната електронна съобщителна мрежа, информационните центрове
и държавния хибриден частен облак, които се
създават и развиват от агенцията и се използват споделено от всички държавни органи.
28. „Политика за информационните ресурси“ е набор от правила и стандарти, определящи допустимите типови изисквания към техническите и функционалните характеристики
при закупуване или наемане на дълготрайни
материални и нематериални активи, както и
правила за използването и управлението на
жизнения цикъл на активите, в областта на
електронното управление и използването на
информационните и комуникационните технологии в дейността на административните
органи и техните администрации.
29. „Изходен програмен код“ е набор от
инструкции и коментари, написани на разбираем за човека език за програмиране, които
формират компютърна програма.
30. „Софтуер с отворен код“ е компютърна програма, чийто изходен програмен код
е публично достъпен за безплатно ползване,
с право на преглед и с право за редактиране
при условия, определени от носителя на авторските права.
31. „Система за сигурно връчване“ е електронна препоръчана поща по смисъла на
регламента.
32. „Единен портал“ е единна точка за достъп до електронните административни услуги
на всички администрации, реализирана с актуални технологични средства и интерфейси.
33. „Вътрешна услуга“ е услуга, която се
предоставя на администрациите от ДП „ЕСО“
за подпомагане на нормативно определените
им функции, по реда за изключенията, приложими за публични възложители, съгласно
чл. 14, ал. 1, т. 5 и 7 от Закона за обществените поръчки.
34. „Отказоустойчивост“ е способността
на информационните системи и техническата
инфраструктура да изпълняват функциите си
въпреки неработоспособност или липса на
осъществен резултат от част от елементите им.
35. „Посредник при заявяване на електронни административни услуги“ е лице, което
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представлява по пълномощно получател на
електронни административни услуги за заявяване и получаване на съответната услуга.“
§ 43. В останалите текстове на закона думите „Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“, „министъра
на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ и „Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“ се заменят съответно с „Председателят на Държавна агенция „Електронно
управление“, „председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ и „Държавна
агенция „Електронно управление“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 44. В срок три месеца от влизането в сила
на този закон Министерският съвет приема
наредбата по чл. 7г, ал. 6.
§ 45. Министерският съвет и министрите
привеждат приетите, съответно издадените
от тях подзаконови нормативни актове в съответствие с този закон в срок 6 месеца от
влизането му в сила.
§ 46. (1) Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни
системи“ към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията
се закрива.
(2) Активите, пасивите, архивът, както и
другите права и задължения на закритата
Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“
преминават към Държавна агенция „Електронно управление“.
(3) Министерският съвет приема правилника за дейността, структурата и организацията
на Държавна агенция „Електронно управление“ и правилника за дейността, структурата
и организацията на Държавно предприятие
„Единен системен оператор“ и урежда правоотношенията във връзка със закриването
на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“
по ал. 1 и прехвърлянето по ал. 2 в срок три
месеца от влизането в сила на този закон.
(4) Трудовите и служебните правоотношения със служителите от закритата Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни
мрежи и информационни системи“, които
обслужват функции в областта на електронното управление, преминават към Държавна
агенция „Електронно управление“ при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда
и чл. 87а от Закона за държавния служител и
в съответствие с определените с правилника
за дейността, структурата и организацията на
Държавна агенция „Електронно управление“
структура и числен състав.
(5) Трудовите и служебните правоотношенията със служителите от закритата Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни
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мрежи и информационни системи“, извън
тези по ал. 4, се уреждат при условията и по
реда на чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда
и съответно чл. 106, ал. 1, т. 1 от Закона за
държавния служител.
§ 47. Председателят на Държавната агенция
„Електронно управление“ извършва инвентаризация и одит на всички информационни
ресурси в администрациите в срок 6 месеца
от влизането в сила на този закон.
§ 48. В Закона за електронните съобщения
(обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм., бр. 109 от
2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35,
37 и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 45 от 2009 г.;
изм., бр. 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27 и
97 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38, 44 и 82
от 2012 г., бр. 15, 27, 28, 52, 66 и 70 от 2013 г.,
бр. 11, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г.;
Решение № 2 на Конституционния съд от
2015 г. – бр. 23 от 2015 г.; изм., бр. 24, 29, 61 и
79 от 2015 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 17, ал. 1 думите „Министърът на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“ се заменят с „Председателят на
Държавна агенция „Електронно управление“.
2. В чл. 300, ал. 2 думите „министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“ се заменят с „председателя на
Държавна агенция „Електронно управление“.
3. В чл. 303, ал. 1 думите „министърът на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“ се заменят с „председателят на
Държавна агенция „Електронно управление“.
§ 49. В Закона за достъп до пространствени
данни (обн., ДВ, бр. 19 от 2010 г.; изм., бр. 66
от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 26 от 2015 г.)
се правят следните изменения:
1. В чл. 12, ал. 4 думите „Изпълнителна
агенция „Електронни съобщителни мрежи и
информационни системи“ към министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“ се заменят с „Държавна агенция
„Електронно управление“.
2. В чл. 14 навсякъде думите „Изпълнителна
агенция „Електронни съобщителни мрежи
и информационни системи“ се заменят с
„Държавна агенция „Електронно управление“.
3. В чл. 23:
а) в текста преди т. 1 думите „министърът
на транспорта, информационните технологии и
съобщенията“ се заменят с „председателят на
Държавна агенция „Електронно управление“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. Държавно предприятие „Единен системен оператор;“.
4. Навсякъде в закона думите „министърът
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията“, „министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията“ и „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“
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се заменят съответно с „председателят на
Държавна агенция „Електронно управление“,
„председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ и „Държавна агенция
„Електронно управление“.
§ 50. В Закона за гражданската регистрация
(обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 28 и 37
от 2001 г., бр. 54 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г.,
бр. 70 и 96 от 2004 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 48
и 59 от 2007 г., бр. 105 от 2008 г., бр. 6, 19,
47, 74 и 82 от 2009 г., бр. 33 от 2010 г., бр. 9 и
39 от 2011 г., бр. 42 от 2012 г., бр. 66 и 68 от
2013 г., бр. 53 и 98 от 2014 г., бр. 55 от 2015 г.
и бр. 39 от 2016 г.) в чл. 106 ал. 4 се отменя.
§ 51. В Закона за особените залози (обн.,
ДВ, бр. 100 от 1996 г.; изм., бр. 86 от 1997 г.,
бр. 42 от 1999 г., бр. 19 и 58 от 2003 г., бр. 34 и
43 от 2005 г., бр. 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 53,
59 и 108 от 2007 г., бр. 100 от 2008 г., бр. 24
от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 38 от 2012 г.,
бр. 15 от 2013 г., бр. 107 от 2014 г. и бр. 50 от
2015 г. ) в чл. 25 се създава ал. 4:
„(4) Държавните органи не дължат държавна
такса по ал. 1.“
§ 52. В Закона за движението по пътищата
(обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г.,
бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г.,
бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102,
103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82,
85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51 53, 97 и 109 от
2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74,
75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г.,
бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.; Решение № 1 на
Конституционния съд от 2012 г. – бр. 20 от
2012 г.; изм., бр. 47, 53, 54, 60 и 75 от 2012 г.,
бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г.,
бр. 14, 19, 37, 79, 92, 95, 101 и 102 от 2015 г. и
бр. 13 от 2016 г.) чл. 142 се изменя така:
„Чл. 142. (1) Министърът на вътрешните
работи определя ред за служебно предоставяне
на данни за регистрираните пътни превозни
средства на заинтересованите лица. Службата
за регистриране е задължена, когато предава
данни от регистъра, да води записи, които
да съдържат информаци я за предадените
данни, момента на предаването им, данни за
заявителя на справката и целите, за които се
искат данните.
(2) Право на безплатен достъп в реално
време имат всички държавни органи, организации и юридически лица, които обработват
данните по силата на закон или акт на министъра на вътрешните работи.
(3) Министърът на вътрешните работи
публикува ежемесечно данни за регистрираните пътни превозни средства в портала за
отворени данни по реда на Закона за достъп
до обществена информация.“
§ 53. В Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България (обн., ДВ, бр. 35
от 2009 г.; изм., бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г.,
бр. 16, 88, 98 и 101 от 2010 г., бр. 23, 48, 99
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и 100 от 2011 г., бр. 20, 33 и 38 от 2012 г.,
бр. 15, 66 и 68 от 2013 г., бр. 1 и 98 от 2014 г.,
бр. 14, 24, 61, 79 и 88 от 2015 г. и бр. 13 и 17
от 2016 г.) в чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
т. 2 и 3 се отменят.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Председателят на Държавната агенция
„Електронно управление“ съгласувано с министъра на отбраната:
1. организира изграждането и поддържането
на специални обекти за нуждите на отбраната
и инсталираните за нуждите на отбраната
мощности за военно време;
2. създава, експлоатира, поддържа и развива
електронна съобщителна мрежа и пунктове
за управление във връзка с националната
сигурност и отбраната.“
§ 54. В Закона за администрацията (обн.,
ДВ, бр. 130 от 1998 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 1999 г. – бр. 8 от 1999 г.;
изм., бр. 67 от 1999 г., бр. 64 и 81 от 2000 г.,
бр. 99 от 2001 г.; попр., бр. 101 от 2001 г.; изм.,
бр. 95 от 2003 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 24, 30, 69
и 102 от 2006 г., бр. 46 и 78 от 2007 г., бр. 43
и 94 от 2008 г., бр. 35 и 42 от 2009 г., бр. 24 и
97 от 2010 г., бр. 69 от 2011 г., бр. 15 и 82 от
2012 г., бр. 15 и 17 от 2013 г., бр. 19 и 27 от
2014 г. и бр. 60 и 96 от 2015 г.) в чл. 61, ал. 1,
т. 2 след думите „административните услуги“
се поставя запетая и се добавя „включително
електронните административни услуги“.
§ 55. В Закона за съдебната власт (обн.,
ДВ, бр. 64 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 109 от
2008 г., бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г.,
бр. 59 от 2010 г., бр. 1, 23, 32, 45, 81 и 82 от
2011 г.; Решение № 10 на Конституционния
съд от 2011 г. – бр. 93 от 2011 г.; изм., бр. 20,
50 и 81 от 2012 г. и бр. 15, 17, 30, 52, 66, 70 и
71 от 2013 г., бр. 19, 21, 53, 98 и 107 от 2014 г.,
бр. 14 от 2015 г. и бр. 28 и 39 от 2016 г.) в
чл. 77, ал. 4 думите „с електронен подпис“
се заличават.
§ 56. В Закона за Националния архивен
фонд (обн., ДВ, бр. 57 от 2007 г.; изм., бр. 19,
42, 78, 92, 93 и 103 от 2009 г.; Решение № 8
на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 43 от
2010 г.; изм., бр. 59 от 2010 г.; Решение № 14
на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 101
от 2010 г.; изм., бр. 38 от 2012 г. и бр. 15 от
2013 г.) в чл. 9, ал. 2 думите „министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“ се заменят с „председателя на
Държавна агенция „Електронно управление“.
§ 57. В Закона за достъп до обществена
информация (обн., ДВ, бр. 55 от 2000 г.; изм.,
бр. 1 и 45 от 2002 г., бр. 103 от 2005 г., бр. 24,
30 и 59 от 2006 г., бр. 49 и 57 от 2007 г., бр. 104
от 2008 г., бр. 77 от 2010 г., бр. 39 от 2011 г.,
бр. 97 от 2015 г. и бр. 13 от 2016 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
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1. В чл. 15б, ал. 3 след думата „ежегодно“
се добавя „по предложение на председателя на
Държавна агенция „Електронно управление“.
2. В чл. 15г, ал. 1 думите „Администрацията
на Министерския съвет“ се заменят с „Държавната агенция „Електронно управление“.
3. В чл. 16а, ал. 1 думите „Администрацията
на Министерския съвет“ се заменят с „Държавната агенция „Електронно управление“.
4. В чл. 42:
а) в ал. 3 след думите „чл. 14, 15, 15а“ се поставя запетая и се добавя „ал. 3, чл. 15г, ал. 2“;
б) в ал. 5 след думата „непредставянето“
се добавя „от субектите по чл. 3, ал. 2“.
5. В чл. 43:
а) в ал. 1 се създава изречение второ: „Нарушенията по чл. 15г, ал. 2 се установяват от
длъжностните лица, оправомощени от председателя на Държавната агенция „Електронно
управление“.“;
б) в ал. 2:
аа) в т. 3 след думите „чл. 42, ал. 3“ се
добавя „относно чл. 14, 15, 15а, 15б, чл. 15в,
ал. 3 и чл. 31, ал. 3“;
бб) създава се нова т. 4:
„4. по чл. 42, ал. 3 относно чл. 15г, ал. 2 – от
председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ или от оправомощени
от него длъжностни лица;“
вв) досегашната т. 4 става т. 5.
§ 58. В Закона за електронната идентификация (ДВ, бр. 38 от 2016 г.) навсякъде думите
„министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията“, „Министерството
на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ и „министерството“ се
заменят съответно с „председателя на Държавна агенция „Електронно управление“,
„Държавна агенция „Електронно управление“
и „агенцията“.
§ 59. В срок две години от влизането в
сила на този закон при липса на технологична възможност за автоматично подаване по
реда на чл. 4 данните се изискват, съответно
изпращат, като електронен документ във
формат с неструктурирано съдържание или
се предоставят на хартиен носител.
§ 60. Законът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“, с
изключение на разпоредбите на:
1. параграф 15, който влиза в сила от
1 януари 2018 г.;
2. параграф 18, т. 2 и 3, които влизат в сила
от 1 юни 2017 г.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 16 юни 2016 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4977
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 152
ОТ 24 ЮНИ 2016 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2016 г. за отбелязване на 100 години от Първата световна война и участието
на България в нея
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. в размер 380 000 лв.
за отбелязване през 2016 г. на 100 години
от Първата световна война и участието на
България в нея.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят за
дейностите съгласно приложението, както
следва:
1. по бюджета на Министерството на отбраната – 43 400 лв., в т.ч. 22 000 лв. трансфер
за Военната академия „Г. С. Раковски“;
2. по бюджета на Министерството на културата – 5000 лв.;
3. чрез бюджета на Министерството на
т ра нспор т а , и нф орма ц ион н и т е т ех ноло гии и съобщенията за „Холдинг БДЖ“ –
ЕАД – 30 000 лв. за финансиране на дейност
с културна цел и нестопански характер – възстановяване и привеждане в движение на
парен локомотив;
4. чрез бюджета на Министерството на образованието и науката за Българската академия
на науките – 5000 лв., и за Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – 5000 лв.;
5. по бюд же т а на М и н ис т ер ск и я с ъ вет – 20 500 лв.;
6. по бюджетите на общините – 271 100 лв.
Чл. 2. Средствата по чл. 1, ал. 1 да се
осигурят за сметка на предвидените разходи
по централния бюджет за 2016 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 1
да се увеличат разходите по бюджета на
Министерството на отбраната за 2016 г. по
„Политика в областта на отбранителните
способности“, бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и
управление на риска“.
(2) Със сумата в размер 21 400 лв. по чл. 1,
ал. 2, т. 1 да се увеличат показателите по
чл. 11, ал. 3 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2016 г.
Чл. 4. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2
да се увеличат разходите по бюджета на
Министерството на културата за 2016 г. по
„Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство“,
бюджетна програма „Опазване и представяне
на движимото културно наследство и визуалните изкуства“.

БРОЙ 50
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(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се
увеличат показателите по чл. 17, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2016 г.
Чл. 5. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 3
да се увеличат разходите по бюджета на
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2016 г.
по „Политика в областта на транспорта“, бюджетна програма „Организация, управление
на транспорта, осигуряване на безопасност,
сигурност и екологосъобразност“.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 3 да се
увеличат показателите по чл. 24, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2016 г.
Чл. 6. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 5, от
която по показател „Персонал“ – 10 000 лв.,
да се увеличат разходите по бюджета на Министерския съвет за 2016 г. по политики и
бюджетни програми, както следва:
1. „Политика в областта на архивното дело“,
бюджетна програма „Национален архивен
фонд“, в т.ч. за персонал – 10 000 лв.
2. „Политика в областта на осъществяването на държавните функции на териториите
на областите в България“, бюджетна програма
„Осъществяване на държавната политика на
областно ниво“ – 10 500 лв.
(2) Със сумата 10 500 лв. да се увеличат
показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона държавния бюджет на Република България за 2016 г.

С Т Р. 1 5

Чл. 7. Първостепенните разпоредители с
бюджет по чл. 1, ал. 2 да извършат произтичащите промени по съответните бюджети и
да уведомят министъра на финансите.
Чл. 8. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2016 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 90, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на отбраната, министъра на културата, министъра на образованието и науката, министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията,
главния секретар на Министерския съвет и на
кметовете на съответните общини по бюджетите, на които се одобряват допълнителните
трансфери.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 2

ПЛАН-СМЕТКА
за отбелязване през 2016 г. на 100 години от Първата световна война и участието на България в нея
№
по
ред

Мероприятие
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

1.
2.
3.

Отпечатване и разпространение на книга втора от поредицата „Българска пехота“
от Алманах на сухопътните войски на България от Асоциацията на сухопътните
войски на България.
Сборник-летопис с материали „По пътищата на българските победи“ с разкази
за бойните действия, размисли, спомени, снимки от Съюза на възпитаниците
на Военните на Н.В. училища, ШЗО и РВГ.
Две изложби (пътуващи) с движими културни ценности и табла, представящи
действията/победите на Българската армия по фронтовете през 1916 г., от Националния военноисторически музей.

Средства
(в лв.)
общо: 43 400
15 000
1 200
5 200
21 400

1.
2.
3.

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА –
ЗА ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ“
Международна научна конференция „Горещото лято на 1916 г.“
Отпечатване на сборник с докладите от Международната научна конференция
„Горещото лято на 1916 г.“
Илюстрован албум „Аерофотоснимки от въздушното разузнаване през Първата
световната война“.

12 000
5 000
5 000
22 000

С Т Р.
№
по
ред
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Мероприятие

БРОЙ 50
Средства
(в лв.)

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
1.

Представителна изложба с картини от фондовете на художествените галерии в
страната от времето на Първата световна война.

5 000
5 000

1.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
И СЪОБЩЕНИЯТА – ЗА „ХОЛДИНГ БДЖ“ – ЕАД
Възстановяване за движение на парен локомотив № 26.26. Локомотивът е произведен през 1908 г. във фабриката „HENSCHEL u. Sohn-Cassel“ и е участвал в
Балканската война и в Първата световна война. Финансирането на дейността
е с културна цел и с нестопански характер – възстановяване и привеждане в
движение на парен локомотив.

30 000

30 000
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

общо: 10 000

ЗА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
1.

Издание „Единадесета пехотна македонска дивизия през Първата световна война.
Снимки и документи“.
ЗА СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

1.

Национален студентски конкурс на тема „България в Първата световна война“.
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

5 000

5 000
общо: 20 500

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „АРХИВИ“
1.

Дигитализационен проект за изработване на интернет страница „Войните на
България (1878 – 1945 г.)“ – сайт „България в Първата световна война“.

10 000
10 000

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВАРНА
2.

Проект „В памет на Осми пехотен приморски на Н.Ц.В. Княгиня Мария-Луиза
полк – да събудим миналото“. Проектът включва: открит урок чрез мултимедийна визуализация на делото на Осми пехотен приморски полк през Първата
световна война; областен конкурс за есе за ученици на тема: „Осми пехотен
приморски полк през Първата световна война“; празнично шествие с поднасяне
на венци и цветя; палатков лагер за ученици.

3 000

3 000
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – КЪРДЖАЛИ
3.

Поход по стъпките на Българската армия с ученически блокове от средните
училища от област Кърджали.

7 500
7 500

ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ

общо 271 100

Община Гоце Делчев
1.

Възстановяване и ремонт на чешма в с. Добротино, построена през 1944 г. в
памет на загиналите за родината от с. Добротино, Неврокопска околия.

2 000
2 000

Община Петрич
1.

Ремонт на военен паметник „Загинали за Родината“.

4 000
4 000

Община Бургас
1.

Преиздаване на книгата „История на 24 пехотен на Нейно Величество Царица Елеонора полк в Балканската, Междусъюзническата и Европейските войни 1912 – 1913 г. и
1915 – 1918 г.“

4 000
4 000

Община Провадия
1.

Изграждане на паметник на загиналите във войните през 1912 – 1913 г. и
1915 – 1918 г. от гр. Провадия.

4 145
4 145
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Мероприятие
Община Горна Оряховица
на загиналите през Първата световна война от гр. Долна

2.
3.
4.

Ремонт на паметник
Оряховица.
Ремонт на паметник
Ремонт на паметник
Ремонт на паметник

1.
2.

Община Павликени
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Лесичери.
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Михалци.

1.

Община Кула
Ремонт на паметник на загиналите във войните в гр. Кула.

на загиналите във войните в с. Горски Долен Тръмбеш.
на загиналите във войните в с. Върбица
на загиналите във войните в с. Янтра

1.

Община Ружинци
Ремонт на паметник на загиналите през 1912 – 1913 г. и 1915 – 1916 г. в с. Дражинци.

1.

Община Бяла Слатина
Посещение на 40 ученици от училищата в община Бяла Слатина до Република
Македония – Струмица – Ново село – българско военно гробище.

С Т Р. 1 7
Средства
(в лв.)

1 200
2 500
2 183
550
6 433
820
800
1 620
5 580
5 580
783
783
3 253
3 253

1.
2.
3.

Община Враца
Ремонт на военен паметник „Лъвчето“, изграден в памет на загиналите от Врачанските полкове в Балканската война, Междусъюзническата война и Първата
световна война.
Експониране на фотоизложба с архивни снимки по повод 100 години от участие
на Врачанските полкове в Първата световна война.
Ученическо посещение до гр. Добрич за участие в честването на 100 години от
Добричката епопея.

2 000
360
7 000
9 360

1.

Община Дряново
Ремонт на паметник на падналите за защита на Отечеството от с. Ганчовец.

1.

Община Севлиево
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Агатово.

1.
2.
3.

Община Трявна
Ремонт на паметник на загиналите за Родината в с. Енчовци.
Ремонт на паметник на загиналите за Родината в гр. Плачковци.
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Станчев хан.

1.
2.
3.
4.
5.

Община град Добрич
Издаване на възпоменателна дипляна, посветена на 100 години от Първата световна война и боевете в Добруджа, двустранна, цветна, в тираж 10 000 бр., която
да се разпространи чрез всички институции в област Добрич.
Обновяване на експозицията във Военно гробище-музей в гр. Добрич.
Пътуваща експозиция на открито. Подвижни пана от винил с историята на боевете. Изложбата последователно ще се представи във всички общини, както и
в градовете в страната.
Международна конференция на тема: „Добруджанският фронт през Първата
световна война“. Конференцията ще се проведе последователно в гр. Тутракан
и в гр. Добрич, съвпадайки с датите на бойните действия.
Историческа реконструкция на Добричката епопея от НД „Традиция“ и чуждестранни клубове по историческа реконструкция от Русия и Румъния.

2 465
2 465
800
800
1
1
1
4

600
720
100
420

1 000
5 000
7 000
5 000
15 000
33 000
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Мероприятие
Община Добричка
Изграждане на паметник, посветен на загиналите чинове от 6-а Бдинска дивизия
между селата Росеново и Козлодуйци.

БРОЙ 50
Средства
(в лв.)

2 000
2 000

1.

1.

Община Невестино
Ремонт на паметник в с. Църварица, община Невестино.
Община Априлци
Ремонт на паметник на загиналите във войните за национално обединение от
гр. Априлци – кв. „Острец“.

4 500
4 500
1 546
1 546

1.

1.
2.

Община Тетевен
Ремонт на паметник на загиналите във войните тетевенци.
Община Троян
Ремонт на паметник на загиналите във войните от с. Добродан.
Ремонт на паметник на загиналите от с. Гумощник във войните през 1912 – 1913 г.
и 1915 – 1918 г.

6 671
6 671
1 000
3 107
4 107

2.

Община Чипровци
Издаване на справочник за загиналите от община Чипровци по време на Балканската война и Първата световна война. Справочникът ще съдържа данни за
загиналите, снимков материал, данни за полковете, в които са служили.
Община Берковица
Ремонт, обновяване и почистване на паметник на падналите за България от с.
Клисура, Берковско, във войните през 1885 г., 1912 – 1913 г. и 1915 – 1918 г., в
с. Бързия.
Ремонт на паметник на загиналите във войните 1912 – 1918 г. в с. Ягодово.

1.
2.

Община Перник
Изграждане на паметник на загиналите във войните от с. Драгичево.
Изграждане на паметник на загиналите във войните от с. Люлин.

1.
2.
3.

Община Гулянци
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Милковица.
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Сомовит.
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Долни Вит.

1.

Община Долна Митрополия
Ремонтиране на паметник на загиналите във войните в с. Ставерци.

1.

1.

1.
2.

Община Никопол
Възстановяване на част от войнишки паметник в с. Жернов.
Възстановяване изработка на кръст от гранит за войнишки паметник (обелиск)
в с. Санадиново.

2 300
2 300
1 200
1 000
2 200
5 000
5 000
10 000
1 200
450
350
2 000
5 294
5 294
1 122
135
1 257

1.

Община Раковски
Изграждане на паметник на загиналите във войните в гр. Раковски.

1.

Община Разград
Ремонт на паметник на полк. Дяков и загиналите във войните в с. Топчий.

12 000
12 000
7 200
7 200

БРОЙ 50
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Община Русе
Изграждане на Мемориал на загиналите във войните за национално обединение
в гр. Русе.
Преиздаване на книгите „Действията на 3-та армия в Добруджа през 1916 г.“ с
автор генерал Стефан Тошев и „Епопея на българския воин“, издадена 1926 г.
(в тираж по 30 бр. от всяка).

С Т Р. 1 9
Средства
(в лв.)

9 268
732
10 000

6.

Община Тутракан
Издаване на книга с работно заглавие „Паметта на Добруджа“ – за загиналите
на Добруджанския фронт през 1916 – 1918 г., която съдържа пълен списък на
всички загинали.
Изработване на позлатена значка „Тутраканска епопея“ от Монетен двор – уникален паметен знак от Тутраканската епопея (100 бр.).
Почистване на обелиска в Мемориален комплекс „Военна гробница – 1916 г.“
Почистване на стелите с имената на загиналите и надгробните кръстове. Освежаване на текстовете.
Разширяване на алеята на славата с допълнителни 5 стели с имената на новоразкритите имена на герои.
Подмяна на повредените двадесет надгробни кръста.

7.

Изграждане на паметник на загиналите във войните в с. Белица.

1.
2.

Община Сливен
Възстановяване на паметни плочи на загиналите във войните в с. Ковачите.
Възстановяване на паметна плоча на загиналите във войните в с. Раково.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.

Община Смолян
Подготовка, отпечатване и представяне на научнопопулярно издание „Памет
за Първата световна война (реликви от фондовете на РИМ „Стою Шишков“ –
Смолян)“.
Организиране и провеждане на 2 дигитални изложби от Държавна агенция
„Архиви“, отдел „Държавен архив“ – Смолян, с дигитализиране на снимки и
документи за подстраница „България и Първата световна война 1915 – 1918 г.“.

9 900
5 879
1 500
4 000
7 000
8 000
6 000
42 279
1 350
550
1 900
3 000
600
3 600

1.

Община Божурище
Ремонт и обновяване на паметник на загиналите във войните от с. Пожарево,
община Божурище.

6 000
6 000

1.

Община Годеч
Ремонт на военен паметник в с. Шума.

1.

Община Своге
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Бов.

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

Община Казанлък
Изграждане на паметник на химна на „23 пехотен Шипченски полк“ – „Велик
е нашият войник“ в гр. Казанлък.
Ремонт на паметник на загиналите за Родината от с. Овошник.
Ремонт на паметник в памет на убитите и починалите през войните в с. Ръжена.
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Черганово.
Ремонт на паметник на падналите герои за България и на назидания на поколенията в с. Средногорово.
Завършване на паметник на загиналите във войните в с. Хаджидимитрово.
Ремонт на паметник на загиналите за свободата на Родината от с. Дунавци.
Ремонт на мемориал с паметни плочи на загиналите във войните в с. Енина.

2 952
2 952
1 260
1 260
5 500
900
1 000
780
900
1 310
520
1 599
12 509
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№
по
ред

ВЕСТНИК

Мероприятие

Средства
(в лв.)

1.

Община Чирпан
Ремонт на паметник на загиналите във войните жители на с. Зетьово.

1.
2.

Община Тополовград
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Устрем.
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Светлина.

1.
2.

БРОЙ 50

Община Шумен
Изграждане на портал-паметник на 7-и пехотен Преславски полк.
Посещение на военните гробища в с. Шуменци, община Тутракан, и участие в
тържествена заря-проверка.

6 748
6 748
4 494
3 406
7 900
25 000
1 650
26 650

1.
2.
3.
4.

Ремонт
Ремонт
Ремонт
Ремонт

на
на
на
на

паметник
паметник
паметник
паметник

на
на
на
на

Община Елхово
загиналите във войните
загиналите във войните
загиналите във войните
загиналите във войните

ОБЩО:

в
в
в
в

с.
с.
с.
с.

Кирилово.
Маломирово.
Лесово.
Трънково.

2 916
1 148
1 079
1 225
6 368
380 000

5162

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 153
ОТ 24 ЮНИ 2016 Г.

за изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за регионалното
развитие, приет с Постановление № 216 на
Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 80
от 2008 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2009 г., бр. 5
от 2010 г., бр. 97 от 2013 г. и бр. 102 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2 т. 1 и 2 се изменят така:
„1. стратегически подход за планиране;
2. програмиране и концентрация на ресурсите;“.
§ 2. Член 4 се отменя.
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 5:
„5. интегрираните планове за градско възстановяване и развитие.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Документите по ал. 1 служат за:
1. определяне на актуалните проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на районите,
общините и градовете, които се отчитат при
разработването на инвестиционни програми,
включително съфинансирани от фондовете на
Европейския съюз;
2. идентифициране на проекти, допринасящи за постигане на националните цели и приоритетите за регионално и местно развитие.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
„(3) Документите по ал. 1 се разработват,
приемат, актуализират и изпълняват на съответните нива във взаимодействие и съгласувано с предвижданията на Националната
концепция за пространствено развитие, регионалните схеми за пространствено развитие на
районите от нива 2 и 3 и общите устройствени
планове на общините.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
5. Създава се ал. 5:
„(5) Стратегиите и плановете за регионално
и местно развитие се публикуват в портала
за обществени консултации на Министерския
съвет преди приемането им от компетентния
орган.“
§ 4. В чл. 6, ал. 2 думите „като се отчитат целите и приоритетите на европейската
кохезионна политика и перспективите за
пространствено развитие“ се заменят с „като
се отчита Националната концепция за пространствено развитие, целите и приоритетите
на кохезионната политика и перспективите
за пространствено развитие на Европейския
съюз“.
§ 5. В чл. 7 ал. 3 се изменя така:
„(3) Проектът на Национална стратегия за
регионално развитие се обсъжда и съгласува
в съвет, създаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството като
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експертно консултативно звено за решаване
на проблеми от компетентността му съгласно
Закона за администрацията.“
§ 6. В чл. 8, ал. 1 думите „нейното действие“ се заменят с „действие на документите
по чл. 5, ал. 1, т. 2 – 4“.
§ 7. В чл. 9 ал. 3 се отменя.
§ 8. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. при съществени промени в макроикономическите и международните условия, отчетени в Националната програма за реформи
и Конвергентната програма на Република
България;“
б) точка 4 се отменя.
2. В ал. 2 след думата „изпълнение“ се
поставя запетая и думите „за остатъка от
периода на нейното действие“ се заменят с
„който я допълва“.
§ 9. В чл. 14, ал. 1 накрая се добавя „и с
перспективите за пространствено развитие,
определени от регионалната схема за пространствено развитие на района“.
§ 10. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 накрая се поставя запетая и се
добавя „засягаща развитието на съответния
район от ниво 2“;
б) точка 4 се отменя.
2. В ал. 2 след думата „изпълнение“ се
поставя запетая и думите „за остатъка от
периода на неговото действие“ се заменят с
„който го допълва“.
§ 11. В чл. 23, ал. 1 накрая се добавя „и с
перспективите за пространствено развитие,
определени от регионалната схема за пространствено развитие на областта“.
§ 12. В чл. 28, ал. 2 накрая се добавя „и
на портала за обществени консултации на
Министерския съвет“.
§ 13. В чл. 29, ал. 4 накрая се добавя „и
на портала за обществени консултации на
Министерския съвет“.
§ 14. В чл. 30 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 т. 8 се отменя.
2. В ал. 3 т. 6 се отменя.
§ 15. В чл. 31 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 5 се изменя така:
„5. при промени в териториалния обхват
на районите за целенасочена подкрепа.“
2. В ал. 2 след думата „изпълнение“ се
поставя запетая и думите „за остатъка от
периода на нейното действие“ се заменят с
„който я допълва“.
§ 16. В чл. 34, ал. 1 накрая се добавя „и
общия устройствен план на общината“.
§ 17. В чл. 37, ал. 2 накрая се добавя „и
на портала за обществени консултации на
Министерския съвет“.
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§ 18. В чл. 38 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 5 се отменя.
2. В ал. 2 след думата „изпълнение“ се
поставя запетая и думите „за остатъка от
периода на неговото действие“ се заменят с
„който го допълва“.
§ 19. В чл. 42, ал. 2 накрая се добавя „и
на портала за обществени консултации на
Министерския съвет“.
§ 20. В чл. 44, ал. 1 думите „Министерството на икономиката и енергетиката“ се
заменят с „Министерството на икономиката,
Министерството на енергетиката, Министерството на туризма, Министерството на
културата, Министерството на образованието
и науката“.
§ 21. В чл. 46, ал. 1 след думите „по чл. 44,
ал. 1, т. 4“ се поставя запетая и се добавя
„представители на университети и научни
организации“.
§ 22. В чл. 49 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 3 се отменя.
2. В т. 4 думите „в съответствие със становището за екологичната оценка по т. 3“ се
заличават.
3. Създават се нови т. 9 и 10:
„9. обсъжда инвестиционни намерения за
територията на района и съответните области
по предложение на министрите, ръководителите на ведомства и областните управители;
10. дава предложения на компетентните
органи за промени в секторни стратегии за
развитие във връзка с развитието на района;“.
4. Досегашната т. 9 става т. 11.
5. Досегашната т. 10 става т. 12 и се изменя така:
„12. разглежда резултатите и приема становища по изпълнението и въздействието на
програмите, съфинансирани от фондовете
на Европейския съюз, върху развитието на
района;“.
6. Досегашната т. 11 става т. 13 и в нея
след думите „за наблюдение на“ се добавя
„Споразумението за партньорство“ и се поставя запетая.
7. Точка 12 се отменя.
8. Досегашните т. 13 – 15 стават съответно
т. 14 – 16.
§ 23. В чл. 50 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 5 накрая се добавя „и информира
съответните компетентни органи за решенията, отнасящи се до тяхната дейност“.
2. В т. 8 думите „10 и“ се заличават.
3. В т. 9 след думата „управители“ се поставя
точка и запетая и текстът докрая се заличава.
§ 24. В чл. 57 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „по бюджетите“ се заменят
с „в размер до десет на сто от бюджетите“.
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2. В ал. 2 думите „индикативна годишна
програма“ се заменят с „годишна индикативна
програма“.
§ 25. В чл. 58 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) В изпълнение на функциите си по ал. 1
регионалният координационен комитет координира и наблюдава изпълнението на мерките,
финансирани от Европейските структурни и
инвестиционни фондове, включително чрез
подхода „Водено от общностите местно развитие“, от гледна точка на съответствието им
с приоритетите, предвидени в регионалните
планове за развитие.
(3) Регионалният координационен комитет
заседава по един път в рамките на срока на
ротация на председателите на регионалния
съвет за развитие.“
2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 4 и 5.
§ 26. В чл. 62 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 5:
„(5) Като членове на съвета с право на глас
при обсъждане на въпроси, отнасящи се до
тяхната компетентност, участват и ръководителите на териториалните звена на централната изпълнителна власт на територията на
областта по писмена покана на председателя
на областния съвет за развитие.“
2. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
след думите „по ал. 3“ се добавя „и 4“.
3. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
§ 27. В чл. 64 след думите „регионалния
съвет за развитие“ се добавя „или на неговия
секретариат“.
§ 28. Член 66 се изменя така:
„Чл. 66. (1) По решение на областния съвет за
развитие се създават постоянни или временни
комисии. Постоянните комисии се създават
в областта на пространственото развитие, устройството на територията и строителството,
индустрията и новите технологии, транспорта
и енергетиката, туризма и околната среда,
здравеопазването, образованието, пазара на
труда и в други области, свързани с приоритетите за развитие на областта.
(2) Правилата, с които се определят организацията и дейността на постоянните и временните комисии, се изготвят от областната
администрация.“
§ 29. В чл. 67 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Основният текст се изменя така:
„Областният съвет за развитие изпълнява
следните функции за провеждане на държавната политика за регионално развитие:“.
2. Създава се нова т. 5:
„5. одобрява правилата за организацията
и дейността на постоянните или временните
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комисии към областния съвет за развитие по
предложение на областния управител;“.
3. Досегашните т. 5 и 6 стават съответно
т. 6 и 7.
§ 30. В чл. 68, т. 2 накрая се добавя „и информира съответните компетентни органи за
решенията, отнасящи се до тяхната дейност“.
§ 31. В чл. 69 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 1:
„(1) Областният съвет за развитие заседава
не по-малко от 2 пъти годишно.“
2. Досегашните ал. 1 – 4 стават съответно
ал. 2 – 5.
§ 32. В чл. 75, ал. 2 след думите „областна
администрация“ се добавя „министерствата,
ведомствата“ и се поставя запетая.
§ 33. В чл. 80 ал. 3 се отменя.
§ 34. В чл. 83, ал. 2 думите „и за липсата
на конфликт на интереси от кандидатите“ се
заличават.
§ 35. В чл. 86, ал. 3 думата „разработване“
се заменя с „изготвяне“.
§ 36. В чл. 87 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашния текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Докладите по наблюдението и контрола
на въздействието върху околната среда при
прилагането на регионалния план за развитие,
включително на мерките за предотвратяване,
намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни
последствия от осъществяването на плана се
изготвят в рамките на междинната и на последващата оценка на изпълнението на плана.“
§ 37. Член 88 се отменя.
§ 38. В чл. 91 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Годишният доклад за наблюдението на
изпълнението на общинския план за развитие
е публичен и се оповестява на страницата на
общината в интернет.“
2. В ал. 8:
а) в т. 3, буква „г“ накрая се поставя запетая и се добавя „включително мерките за
ограничаване изменението на климата и за
адаптацията към вече настъпилите промени“;
б) създава се нова т. 4:
„4. изпълнението на проекти, допринасящи
за постигане на целите и приоритетите на
общинските планове за развитие и на областната стратегия за развитие;“
в) досегашната т. 4 става т. 5.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5163
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
КОНВЕНЦИЯ

за взаимно административно сътрудничество
по данъчни въпроси, изменена с Протокола
за изменение на Конвенцията за взаимно
административно сътрудничество по данъчни
въпроси, влязъл в сила на 1 юни 2011 г.
(Ратифицирана със закон, приет от 43-то Народно събрание на 5 февруари 2016 г. – ДВ,
бр. 14 от 2016 г. В сила от 1 юли 2016 г.)
ПРЕАМБЮЛ
Държавите – членки на Съвета на Европа,
и държавите – членки на Организацията за
икономическо сътрудничество и развитие
(ОИСР), страни, подписали тази Конвенция,
К ато имат предви д, че разви т ието на
международното движение на лица, капитали, стоки и услуги – макар и много полезно
само по себе си – увеличава възможностите
за избягване на данъчното облагане и отклонението от облагане с данъци и поради това
изисква все по-голямо сътрудничество между
данъчните органи;
Като приветстват разнообразните усилия
на двустранно или многостранно равнище,
положени през последните години в борбата
с избягване на данъчното облагане и отклонението от облагане с данъци на международно ниво;
Като имат предвид, че е необходимо координирано усилие между Държавите, за да
насърчат всички форми на административно
сътрудничество по въпроси, свързани с данъци
от всякакъв вид, докато в същото време се
осигурява адекватна защита на правата на
данъкоплатците;
Като признават, че международното сътрудничество може да има важна роля при
улесняване на надлежното определяне на
данъчните задължения и при подпомагането
на данъкоплатеца да обезпечи своите права;
Като имат предвид, че основните принципи,
даващи право на всяко лице да има свои права
и задължения, определени в съответствие с
надлежна законова процедура, следва да бъдат
признати като прилагащи се спрямо данъчни
въпроси във всички Държави и че Държавите
следва да се стремят да защитават законните
интереси на данъкоплатците, включително да
осигуряват подходяща защита срещу дискриминация и двойно данъчно облагане;
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Като са убедени, че поради това Държавите
следва да осъществяват мерки или да предоставят информация, отчитайки необходимостта
от защита на поверителността на информацията, и като вземат предвид международните
инструменти за защита на личния живот и
потоците от лични данни;
Като имат предвид, че е възникнала нова
среда на сътрудничество и че е желателно да
бъде осигурен многостранен инструмент, който
да позволи на най-широк кръг от Държави да
се възползват от новата среда на сътрудничество и същевременно да въведат най-високите
международни стандарти на сътрудничество
в данъчната област;
Като желаят да сключат конвенция за
взаимно административно сътрудничество
по данъчни въпроси,
Се договориха, както следва:
ГЛАВА I – ОБХВАТ НА КОНВЕНЦИЯТА
Член 1 – Предмет на Конвенцията и обхванати лица
1. С траните си оказват административно
сътрудничество по данъчни въпроси, при
спазване на разпоредбите на Глава IV.
Това сътрудничество може да включва,
когато е необходимо, мерки, предприемани от съдебни органи.
2. Това административно сътрудничество
включва:
а) о бмен на информация, включително
едновременни данъчни проверки и
участие в данъчни проверки в чужбина;
б) с ъдействие при събиране, включително
обезпечителни мерки; и
в) връчване на документи.
3. Е дна страна оказва административно
сътрудничество, независимо дали засегнатото лице е местно лице, или е
национално лице на някоя от страните
или на която и да е друга държава.
Член 2 – Данъци, попадащи в приложното
поле на Конвенцията
1. Тази Конвенция се прилага:
а) по отношение на следните данъци:
(i) д анъци върху доходите или печалбата;
(ii) д анъци върху печалбите от прехвърляне на имущество, наложени
отделно от данъка върху доходите
или печалбата;
(iii) д анъци върху нетната стойност на
имуществото,
наложени от името на страна; и
б) по отношение на следните данъци:
(i) д анъци върху доходите, печалбата,
печалбите от прехвърляне на имущество или нетната стойност на
имуществото, които са наложени
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от името на политически подразделения или местните органи на
власт на страна;
(ii) в носки за задължително социално
осигуряване, дължими на правителството или на социалноосигурителни институции, установени
съгласно публичното право; и
(iii) д анъци в други категории, с изключение на мита, наложени от името
на страна, а именно:
А. д анъци върху наследства или
дарения;
Б. д анъци върху недвижимо имущество;
В. о бщи данъци върху потреблението, като данък върху добавената стойност или данъци върху
продажбите;
Г. с пецифични данъци върху стоки
и услуги като акцизи;
Д. д анъци върху използването или
собствеността на моторни превозни средства;
Е. д анъци върху използването или
собствеността на движимо имущество, различно от моторни
превозни средства;
Ж. всякакви други данъци;
(iv) д анъци в категориите, посочени
в подточка (iii) по-горе, които са
наложени от името на политически
подразделения или местни органи
на страна.
2. С ъществуващите данъци, спрямо които
се прилага Конвенцията, са изброени в
Приложение A в категориите, посочени
в алинея 1.
3. С траните уведомяват Генералния секретар на Съвета на Европа или Генералния
секретар на ОИСР (оттук нататък наричани „Депозитари“) за всяка промяна, която
трябва да бъде извършена в Приложение
A в резултат от изменение в списъка,
посочен в алинея 2. Такова изменение
влиза в сила на първия ден от месеца,
следващ изтичането на период от три
месеца след датата, на която Депозитарят
получи уведомлението.
4. К онвенцията се прилага също така – от
момента на приемането им – спрямо
всякакви идентични или подобни по
същество данъци, които са наложени
в договаряща държава след влизането
в сила на Конвенцията по отношение
на тази страна, в допълнение към или
вместо съществуващите данъци, изброени в Приложение A. В този случай
съответната страна уведомява един от
Депозитарите за приемането на въпросния данък.
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ГЛАВА II – ОБЩИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Член 3 – Определения
1. З а целите на тази Конвенция, освен ако
контекстът не изисква друго:
а) т ермините „запитваща държава“ и „запитана държава“ означават съответно
всяка страна, която иска административно съдействие по данъчни въпроси,
и всяка страна, от която е поискано
да осъществи такова съдействие;
б) т ерминът „данък“ означава всеки данък или социалноосигурителна вноска, за които се прилага Конвенцията
съгласно член 2;
в) т ерминът „данъчно вземане“ означава
всяка сума на данък, както и лихвите
върху нея, свързаните административни санкции и разходите, произтичащи
във връзка със събирането, които са
дължими и все още не са платени;
г) т ерминът „компетентен орган“ означава лицата и органите, изброени в
Приложение Б;
д) т ермин ът „национа лно лице“ във
връзка със страна означава:
(i) в си ч к и физи ческ и л и ца, кои т о
притежават гражданството на тази
страна, и
(ii) в сички юридически лица, граждански дружества, сдружения и други
образувания, получаващи статута
си на такива от действащите закони
в тази страна.
По отношение на всяка страна, която е
направила декларация за тази цел, използваните по-горе термини се разбират,
както са определени в Приложение В.
2. П ри прилагането на Конвенцията от
една страна всеки термин, който не е
определен в нея, има, освен ако контекстът не изисква друго, значението,
което има съгласно законодателството на
тази страна по отношение на данъците,
обхванати от Конвенцията.
3. С траните уведомяват един от Депозитарите за всяко изменение, което трябва
да бъде направено в Приложения Б и В.
Това изменение влиза в сила на първия
ден от месеца, следващ изтичането на
период от три месеца след датата, на
която въпросният Депозитар полу чи
такова уведомление.
ГЛАВА III – ФОРМИ НА СЪДЕЙСТВИЕ
Р а з д е л
I
–
О б м е н
и н ф о р м а ц и я

н а

Член 4 – Обща разпоредба
1. С траните обменят всякаква информация,
по-специално, както е предвиденото в
този раздел, която може да се предвиди,
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че е от значение за администрирането
или привеж дането в изпълнение на
тяхното вътрешно законодателство по
отношение на данъците, попадащи в
обхвата на тази Конвенция.
2. Заличена.
3. В ся к а с т ра н а може, с дек л ара ц и я ,
адресирана до един от Депозитарите,
да укаже, че съгласно националното
є законодателство органите могат да
информират нейно местно или национално лице, преди да бъде изпратена
информация за него, в съответствие с
членове 5 и 7.
Член 5 – Обмен на информация при поискване
1. П о искане на запитващата държава
запитаната държава предоставя на запитващата държава всяка информация,
посочена в член 4, която се отнася до
конкретни лица или сделки.
2. А ко информацията, налична в данъчните досиета на запитаната държава, не
е достатъчна, за да є даде възможност
да отговори на искането за информация, тази държава предприема всички
необходими действия, за да предостави
на запитващата държава исканата информация.
Член 6 – Автоматичен обмен на информация
По отношение на категории случаи и в
съответствие с процедурите, определени от
страните по взаимно съгласие, две или повече
страни обменят автоматично информацията,
посочена в член 4.
Член 7 – Спонтанен обмен на информация
1. Е дна страна препраща, без предварително искане, на друга страна информация, която є е известна, при следните
обстоятелства:
а) п ървата посочена страна има основания да предполага, че е възможно
да има загуба на данъци в другата
страна;
б) д анъчно задължено лице получи намаление на данъка или освобождаване
от данък в първата посочена страна,
което би предизвикало увеличение на
данъка или възникване на задължение
за данък в другата страна;
в) т ърговските отношения между лице,
което е данъчно задължено в една
страна, и лице, което е данъчно задължено в друга страна, са осъществени през една или повече държави
по такъв начин, че може да възникне
спестяване на данък в едната или
другата страна или и в двете;
г) една страна има основания да предполага, че спестяване на данък може
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да се дължи на изкуствени прехвърляния на печалби в рамките на групи
предприятия;
д) и нформация, препратена на първата
страна от другата страна, е позволила да бъде получена информация,
която може да бъде от значение за
определяне на задължение за данъци
в последната страна.
2. В сяка страна предприема такива мерки
и прилага такива процедури, каквито
са необходими, за да се гарантира, че
информацията, описана в алинея 1, ще
бъде осигурена за изпращане на друга
страна.
Член 8 – Едновременни данъчни проверки
1. По искане на една от тях две или повече страни се консултират помежду си
за целите на определянето на случаи
и процедури за едновременни данъчни
проверки. Всяка засегната страна решава
дали желае, или не да участва в конкретна
едновременна данъчна проверка.
2. З а целите на тази Конвенция едновременна данъчна проверка означава споразумение между две или повече страни
да извършат едновременна проверка,
всяка на своята собствена територия,
на данъчните дела на дадено лице или
лица, по отношение на които имат общ
или свързан интерес, с оглед да обменят всяка относима информация, която
получат по този начин.
Член 9 – Данъчни проверки в чужбина
1. По искане на компетентния орган на
запитваща държава компетентният орган
на запитаната държава може да позволи
на представители на компетентен орган
на запитващата държава да присъстват
на подходящ етап от данъчна проверка
в запитаната държава.
2. А ко искането бъде у ва жено, компетентният орган на запитаната държава
уведомява, във възможно най-кратък
срок, компетентния орган на запитващата държава относно часа и мястото
на проверката, органа или служителя,
определени да извършат проверката, и
процедурите и условията, изисквани от
запитаната държава за провеждането на
проверката. Всички решения по отношение провеждането на данъчната проверка
се вземат от запитаната държава.
3. С траната може да заяви пред един от
Депозитарите за своето намерение да не
приема, като принципно правило, такива
искания като посочените в алинея 1. Такава декларация може да бъде направена
или оттеглена във всеки един момент.
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Член 10 – Противоречаща информация
Ако една страна получи от друга страна
информация за данъчните дела на дадено лице,
която счита, че противоречи на информация,
с която разполага, тя уведомява за това страната, която е предоставила информацията.
Р а з д е л
I I
–
С ъ д е й с т в и е
п р и
с ъ б и р а н е
Член 11 – Събиране на данъчни вземания
1. По искане на запитваща държава, при
спазване разпоредбите на членове 14
и 15, запитаната държава предприема
необходимите стъпки, за да събере данъчни вземания на първата посочена
държава, все едно са нейни собствени
данъчни вземания.
2. Р азпоредбата на алинея 1 се прилага
само по отношение на данъчни вземания,
които са в предмета на правен инструмент, позволяващ тяхното изпълнение
в запитващата държава, и които не са
оспорени, освен ако не е договорено
друго между засегнатите страни.
К огато обаче вземането е срещу лице,
което не е местно лице на запитващата
държава, алинея 1 се прилага, освен ако
засегнатите Страни не са договорили
друго, само когато вземането вече не
може да бъде оспорено.
3. З адължението за предоставяне на съдействие при събирането на данъчни вземания по отношение на починало лице или
негова наследствена маса се ограничава
до стойността на наследствената маса
или на имуществото, придобито от всеки
бенефициент на наследствената маса, в
зависимост от това, дали вземането се
събира от наследствената маса, или от
бенефициентите є.
Член 12 – Обезпечителни мерки
По молба на запитващата държава запитаната държава предприема, с оглед събиране
на сумата на данъка, обезпечителни мерки,
дори ако вземането е оспорено или все още
не е в предмета на правен инструмент, позволяващ изпълнение.
Член 13 – Документи, придружаващи
искането
1. Искането за административно съдействие
по този раздел се придружава от:
а) д екларация, че данъчното вземане се
отнася за данък, попадащ в обхвата на
Конвенцията, и в случай на събиране,
при спазване на алинея 2 на член 11,
че данъчното вземане не е или не
може да бъде оспорено;
б) о фициално копие на правни я инструмент, позволяващ принудително
изпълнение в запитващата държава; и
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в) в
 секи друг документ, който се изисква
за събиране или за обезпечителни
мерки.
2. К огато е приемливо и е в съответствие с
действащите разпоредби на запитаната
държава, правният инструмент, позволяващ изпълнение в запитващата държава, се приема, признава, допълва или
заменя във възможно най-кратък срок
след датата на получаване на искането
за съдействие, с инструмент, който позволява изпълнение във втората държава.
Член 14 – Срокове
1. В ъпроси относно който и да е срок,
след който дадено данъчно вземане не
може да бъде предмет на изпълнение,
се у реж дат от законодателството на
за п и т ва щата д ърж а ва. Иск а не т о за
съдействие съдържа подробни данни
за този период.
2. Действия по събиране, извършени от
запитаната държава в изпълнение на
искане за съдействие, които съгласно
законите на тази държава биха имали
като ефект спиране или прекъсване на
срока, посочен в алинея 1, имат такова
действие и съгласно законите на запитващата държава. Запитаната държава
информира запитващата държава за
тези действия.
3. В ъв всеки случай запитаната държава
не е длъжна да уважи искане за съдействие, което е подадено след изтичането на период от 15 години от датата
на първоначалния правен инструмент,
позволяващ изпълнение.
Член 15 – Предимство
Данъчното вземане, при събирането на
което се предоставя съдействие, няма да се
ползва със специално предимство в запитаната
държава, с което се ползват данъчните вземания на тази държава, дори ако използваната
процедура по събиране е приложимата спрямо
собствените є данъчни вземания.
Член 16 – Разсрочване на плащане
Запитаната държава може да позволи
разсрочване на плащането или плащане на
вноски, ако законите или административната
є практика позволяват това при сходни обстоятелства, като първо информира запитващата
държава.
Р а з д е л
н а

I I I
–
В р ъ ч в а н е
д о к у м е н т и

Член 17 – Връчване на документи
1. П о молба на за п и т ва щата д ърж а ва
запитаната държава връчва на адресата документи, включително такива,
свързани със съдебни решения, които
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са издадени от запитващата държава и
които се отнасят до данък, попадащ в
приложното поле на тази Конвенция.
Запитаната държава извършва връчване
на документи:
а) п о начин, предвиден във вътрешното
є законодателство за връчване на
документи със сходен по същество
характер;
б) д околкото е възможно, по конкретен
начин, поискан от запитващата държава, или най-близкия до този начин,
предвиден съгласно нейните закони.
Е дна страна може да извърши връчване на документи на лице директно по
пощата в рамките на територията на
друга страна.
Н ищо в Конвенцията не се тълкува като
обезсилващо каквото и да е връчване
на документи от дадена страна в съответствие с нейните закони.
К огато един документ е връчен в съответствие с този член, той не трябва да
бъде придружен от превод. Когато обаче
се установи, че адресатът не може да
разбере езика на документа, запитаната държава организира превода му или
изготвянето на резюме на нейния или
на един от нейните официални езици.
Алтернативно, тя може да поиска от запитващата държава документът да бъде
преведен или придружен от резюме на
един от официалните езици на запитаната
държава, Съвета на Европа или ОИСР.

ГЛАВА IV – РАЗПОРЕДБИ, СВЪРЗАНИ С
ВСИЧКИ ФОРМИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО
Член 18 – Информация, предоставяна от
запитващата държава
1. И
 скането за съдействие указва, където
е уместно:
а) о ргана или агенцията, инициирали
искането, отправено от компетентния
орган;
б) и мето, адреса или каквито и да са други
данни, помагащи за идентифициране
на лицето, за което е отправено искане;
в) в случай на искане за информация
формата, в която запитващата държава желае да є бъде предоставена
информацията, за да съответства на
нейните нужди;
г) в случай на искане за съдействие при
събиране или обезпечителни мерки – характера на данъчното вземане,
елементите на данъчното вземане и
активите, от които може да бъде събрано данъчното вземане;
д) в случай на искане за връчване на
документи – характера и предмета на
документите, които трябва да бъдат
връчени;
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е) д
 али е в съответствие със законодателството и а дминист ративната
практика на запитващата държава
и дали е оправдано в светлината на
изискванията на член 21, алинея 2,
буква ж).
2. Когато някаква друга информация, имаща
отношение към искането за съдействие,
є стане известна, запитващата държава
я препраща на запитаната държава.
Член 19 – Заличен
Член 20 – Отговор на искането за сътрудничество
1. А ко искането за съдействие бъде уважено, запитаната държава информира
запитващата държава за предприетото
действие и за резултата от съдействието
във възможно най-кратък срок.
2. А ко искането бъде отхвърлено, запитаната държава информира запитващата
държава за това решение и причината
за него във възможно най-кратък срок.
3. А ко по отношение на искане за информация запитващата държава е посочила
формата, в която желае да бъде предоставена информацията, и запитаната
държава е в състояние да я предостави
по този начин, запитаната държава я
предоставя в исканата форма.
Член 21 – Защита на лицата и ограничения
на задължението да се предоставя съдействие
1. Н ищо в тази Конвенция не засяга правата и защитата, предоставени на лицата
съгласно законите или административната практика на запитаната държава.
2. О свен в случая на член 14, разпоредбите
на тази Конвенция не се тълкуват така,
че да налагат на запитаната държава
задължението:
а) д а предприема мерки, отклоняващи
се от нейните закони или админист ративна практика или законите
или административната практика на
запитващата държава;
б) д а предприема мерки, които са в
п ро т и вореч ие с общес т вен и я ред
(ordre public);
в) д а предоставя информаци я, която
не може да бъде получена съгласно
нейните закони или административна
практика или съгласно законите на
запитващата държава или нейната
административна практика;
г) д а предоставя информация, която би
разкрила каквато и да е търговска,
стопанска, промишлена, икономическа или професионална тайна или
търговски процес, или информация,
чието разкриване би противоречало
на обществения ред (ordre public);
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д) д
 а предоставя административно съдействие, ако и доколкото счита, че
данъчното облагане в запитващата
държава е в противоречие с общоприетите принципи на данъчно облагане
или с разпоредбите на спогодба за
избягване на двойно данъчно облагане,
или каквото и да е друго споразумение,
сключено от запитаната държава със
запитващата държава;
е) д а предоставя административно съдействие с цел администриране или
изпълнение на разпоредба на данъчното законодателство на запитващата
държава или което и да е изискване,
свързано с нея, което дискриминира
национално лице на запитаната държава в сравнение с национално лице
на запитващата държава при същите
обстоятелства;
ж) да предоставя административно съдействие, ако запитващата държава не е
изчерпала всички разумни средства, с
които разполага съгласно нейните закони или административна практика,
освен когато прибягването към тези
средства би породило несъразмерно
затруднение;
з) д а предоставя сътрудничество при
събирането в тези сл у чаи, когато
административната тежест за тази
държава е явно несъразмерна с ползите, които би получила запитващата
държава.
3. К огато запитващата държава поиска информация в съответствие с тази Конвенция, запитаната държава използва своите
способи за събиране на информация, за
да получи исканата информация, дори
когато запитаната държава може да не се
нуждае от тази информация за собствени
данъчни цели. Задължението, съдържащо
се в предходното изречение, е предмет
на ограниченията, съдържащи се в тази
Конвенция, но в никакъв случай тези
ограничения, включително по-специално
съдържащите се в алинеи 1 и 2, не се
разглеждат като позволяващи на запитаната държава да откаже да предостави
информация само защото няма интерес
от тази информация.
4. В никакъв случай разпоредбите на тази
Конвенция, включително по-специално
тези на алинеи 1 и 2, не се тълкуват като
позволяващи на запитана държава да
откаже да предостави информация само
защото информацията се пази от банка,
друга финансова институция, лице, посочено като собственик, или действа в
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качеството на агент или фидуциар или
поради това, че информацията се свързва
с участие в лице.
Член 22 – Поверителност
1. В
 сяка информация, получена от страна
по тази Конвенция, се счита за поверителна и защитена по същия начин
както информацията, получена съгласно
вътрешното законодателство на страна
и доколкото това е необходимо, за да се
осигури необходимото ниво на защита на
личните данни, съобразно предпазните
мерки, които може да са посочени от
предоставящата страна, в съответствие
с нейното вътрешно законодателство.
2. Тази информация във всеки случай се
разкрива само на лицата или органите
(включително съдилища и административни или контролни органи), които се
занимават с определянето, събирането,
изпълнението или наказателното преследване по отношение на или решаването на жалби във връзка с данъци
на съответната страна или контрола
върху посочените по-горе. Само отразените по-горе лица или органи могат да
използват информацията, и то само за
посочените цели. Те могат, независимо
от разпоредбите на алинея 1, да я разкрият в рамките на публични съдебни
процеси или в съдебни решения във
връзка с тези данъци.
3. А ко дадена страна е направила резерва
съгласно буква a) от алинея 1 на член 30,
никоя друга страна, получила информация от тази страна, няма да я използва
за целите на данък от категория, която
е предмет на резервата. Също така
страната, която прави такава резерва,
няма да използва информация, получена
съгласно тази Конвенция, за целите на
данък от категория, която е предмет на
резервата.
4. Независимо от разпоредбите на алинеи
1, 2 и 3 информация, получена от една
страна, може да бъде използвана за други
цели, когато тази информация може да
бъде използвана за такива други цели
съгласно законите на предоставящата
страна и компетентният орган на тази
с т ра на ра зреш и та кова използва не.
И нформа ц и я, п редос та вена о т ед на
страна на друга страна, може да бъде
изпратена от последната на трета страна,
при условие че предварително е налице
разрешение от компетентния орган на
първата посочена страна.
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Член 23 – Производства
1. П
 роизводства, свързани с мерки, предприети съгласно тази Конвенци я от
запитана държава, се завеждат само
пред надлежния орган на тази държава.
2. П роизводства, свързани с мерки, предприети съгласно тази Конвенция от запитваща държава, по-специално такива,
които – в областта на събирането – засягат съществуването или размера на
данъчното вземане или правния инструмент, позволяващ неговото изпълнение,
се завеждат само пред надлежния орган
на тази държава. Ако тези производства
бъдат заведени, запитващата държава
информира запитаната държава, която
спира процедурата в очакване на решението на въпросния орган. Запитаната
държава обаче налага обезпечителни
мерки, за да обезпечи събирането, ако
бъде помолена от запитващата държава.
Запитаната държава може също да бъде
информирана за тези производства от
всяко заинтересовано лице. При получаване на такава информация запитаната
държава се консултира по въпроса, ако
е необходимо, със запитващата държава.
3. В ъзможно най-скоро след постановяване на окончателно решение по производството запитаната държава или
запитващата държава, в зависимост от
случая, уведомява другата държава за
решението и последиците от него във
връзка с искането за съдействие.
ГЛАВА V – СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 24 – Прилагане на Конвенцията
1. С траните се у ведом яват взаимно за
прилагането на тази Конвенция чрез
съответните си компетентни органи.
За тази цел компетентните органи могат да контактуват директно или могат
да упълномощят подчинени органи да
действат от тяхно име. Компетентните
органи на две или повече страни могат
взаимно да договорят помежду си начина
на прилагане на Конвенцията.
2. Когато запитаната държава счете, че прилагането на тази Конвенция в конкретен
случай би имало сериозни и нежелателни
последици, компетентните органи на
запитаната държава и на запитващата
държава се консултират помежду си и
полагат усилия да решат случая чрез
взаимно споразумение.
3. К оординиращ орган, съставен от представители на компетентните органи на
страните, наблюдава прилагането и развитието на тази Конвенция под егидата
на ОИСР. За тази цел координиращият
орган препоръчва всякакво действие, ко-
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ето е вероятно да подпомогне основните
цели на Конвенцията. По-специално този
орган действа като форум за проучване
на нови методи и процедури за увеличаване на международното сътрудничество
по данъчни въпроси и когато е уместно,
той може да препоръчва преразглеждане или изменения на Конвенцията.
Държави, които са подписали, но все
още не са ратифицирали, приели или
одобрили Конвенцията, имат право да
бъдат представлявани на събранията на
координиращия орган като наблюдатели.
4. Е дна страна може да поиска от координиращия орган да предостави становища
относно тълкуването на разпоредбите
на Конвенцията.
5. К огато между две или повече страни
възникнат затруднения или съмнения
във връзка с прилагането или тълкуването на Конвенцията, компетентните
органи на тези страни полагат усилия да
разрешат въпроса по взаимно съгласие.
Споразумението се съобщава на координиращия орган.
6. Генералният секретар на ОИСР информира страните и подписалите държави,
които все още не са ратифицирали,
приели или одобрили Конвенцията, за
становищата, предоставени от координиращия орган съгласно разпоредбите
на алинея 4 по-горе и взаимните споразумения, постигнати съгласно алинея
5 по-горе.
Член 25 – Език
Исканията за сътрудничество и отговорите
по тях се изготвят на един от официалните
езици на ОИСР и на Съвета на Европа или
на който и да е друг език, който е двустранно договорен между засегнатите договарящи
държави.
Член 26 – Разходи
Освен ако двустранно е уговорено друго
от засегнатите страни:
а) о бичайните разходи, извършени при
предоставянето на съдействие, се поемат от запитаната държава;
б) и звънредните разходи, извършени
при предоставянето на съдействие,
се поемат от запитващата държава.
ГЛАВА VI – ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 27 – Други международни споразумения
или договорености
1. В ъ змож но с т и т е з а с ът ру д н и че с т во,
предоставени от тази Конвенция, не
ограничават, нито самите те са ограничени от, такива, които се съдържат в съ-
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ществуващи или бъдещи международни
споразумения или други договорености
между засегнатите страни или други
правни инструменти, които са свързани
със сътрудничество по данъчни въпроси.
2. Независимо от алинея 1 тези страни,
които са държави – членки на Европейския съюз, могат да прилагат в своите
взаимоотношени я възмож ностите за
сътрудничество, предвидени от Конвенцията, доколкото те позволяват пошироко съдействие от възможностите,
предлагани от приложимите правила на
Европейския съюз.
Член 28 – Подписване и влизане в сила на
Конвенцията
1. Тази Конвенция е открита за подписване
от държавите – членки на Съвета на
Европа, и държавите – членки на ОИСР.
Тя подлежи на ратификация, приемане
или одобрение. Инструментите за ратификация, приемане или одобрение се
депозират при един от Депозитарите.
2. Тази Конвенция влиза в сила в първия
ден от месеца, следващ изтичането на
период от три месеца след датата, на
която пет държави са изразили своето
съгласие да бъдат обвързани от Конвенцията в съответствие с разпоредбите на
алинея 1.
3. По отношение на която и да е държава – членка на Съвета на Европа,
или която и да е държава – членка на
ОИСР, която впоследствие изрази своето
съгласие да бъде обвързана от нея, Конвенцията влиза в сила от първия ден на
месеца, следващ изтичането на период
от три месеца след датата на внасяне на
инструмента за ратификация, приемане
или одобрение.
4. В сяка държава – членка на Съвета на
Европа, или всяка държава – членка на
ОИСР, която стане страна по Конвенцията след влизането в сила на Протокола
за изменение на тази Конвенция, открит
за подписване на 27 май 2010 г. („Протоколът от 2010 г.“), е страна по Конвенцията с измененията в нея съгласно този
Протокол, освен ако тя изрази различно
намерение в писмено съобщение до един
от Депозитарите.
5. С лед влизането в сила на Протокола от
2010 г. всяка държава, която не е държава – членка на Съвета на Европа или на
ОИСР, може да поиска да бъде поканена
да подпише и ратифицира тази Конвенция
с измененията, внесени от Протокола от
2010 г. Всяко искане в този смисъл се
отправя до един от Депозитарите, който
го предава на страните. Депозитарят
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информира също и Комитета на министрите на Съвета на Европа и Съвета
на ОИСР. Решението да бъдат поканени
държави, които са поискали да станат
страна по тази Конвенция, се взима с
консенсус от страните по Конвенцията
чрез координиращия орган. По отношение на всяка държава, която ратифицира
Конвенцията с измененията, внесени с
Протокола от 2010 г., в съответствие с
тази алинея, Конвенцията влиза в сила
на първия ден от месеца, следващ изтичането на период от три месеца след
датата на внасяне на инструмента за
ратификация при един от Депозитарите.
6. Разпоредбите на тази Конвенция с измененията, внесени с Протокола от 2010 г.,
имат действие спрямо административно
сътрудничество, което се отнася за данъчни периоди, започващи на или след
1 януари на годината, следваща годината,
в която Конвенцията с измененията,
внесени с Протокола от 2010 г., е влязла
в сила по отношение на дадена страна,
или когато няма данъчен период, спрямо
административно сътрудничество, което
се отнася за наложен данък на или след
1 януари на годината, следваща тази, в
която Конвенцията с измененията, внесени с Протокола от 2010 г., е влязла в сила
по отношение на дадена страна. Всеки
две или повече страни могат взаимно да
се договорят, че Конвенцията с измененията, внесени с Протокола от 2010 г.,
има действие спрямо административно
сътрудничество, свързано с по-ранни
данъчни периоди или наложен данък.
7. Н езависимо от алинея 6 за данъчни
въпроси, които вк лючват у мишлено
поведение, което подлежи на преследване съгласно наказателните закони на
запитващата страна, разпоредбите на
тази Конвенция с измененията, внесени
с Протокола от 2010 г., имат действие от
датата на влизане в сила по отношение
на една страна за по-ранни данъчни
периоди или наложен данък.
Ч лен 29 – Тери ториа лно при ложение на
Конвенцията
1. В сяка д ържава може в момен та на
подписване или когато внася своя инструмент за ратификация, приемане или
одобрение, да посочи територията или
териториите, спрямо които се прилага
тази Конвенция.
2. В сяка държава може на по-късна дата
с декларация, адресирана до един от
Депозитарите, да разшири приложението
на тази Конвенция спрямо която и да е
друга територия, посочена в деклараци-
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ята. По отношение на тази територия
Конвенцията влиза в сила от първия ден
на месеца, следващ изтичането на период
от три месеца след датата на получаване
на тази декларация от Депозитаря.
3. В сяка декларация, извършена съгласно
някоя от двете предходни алинеи, може
да бъде оттеглена по отношение на която и да е територия, посочена в тази
декларация, с уведомление, адресирано
до един от Депозитарите. Оттеглянето
влиза в сила от първия ден на месеца,
следващ изтичането на период от три
месеца след датата на получаване на
това уведомление от Депозитаря.
Член 30 – Резерви
1. В
 момента на подписване или когато
внася своя инструмент за ратификация,
приемане или одобрение или на която и
да е по-късна дата всяка държава може
да декларира, че си запазва правото:
а) д а не предоставя каквато и да е форма
на съдействие във връзка с данъците
на други страни в която и да е от
категориите, изброени в буква б) от
алинея 1 на член 2, при условие че не
е включила какъвто и да е национален данък в тази категория съгласно
Приложение A на Конвенцията;
б) д а не п редоставя съдейст вие п ри
събирането на каквото и да е данъчно вземане или при събирането на
административна санкция за всички
данъци или само за данъци в една
или повече от категориите, изброени
в алинея 1 на член 2;
в) д а не предоставя съдействие по отношение на което и да е данъчно
вземане, което съществува към датата
на влизане в сила на Конвенцията по
отношение на тази държава, или когато преди това е направена резерва по
буква a) или б) по-горе, на датата на
оттегляне на тази резерва във връзка
с данъци във въпросната категория;
г) д а не п редос та вя с ъдейс т вие п ри
връчването на документи за всички
данъци или само за данъци в една или
повече категории, изброени в алинея
1 на член 2;
д) д а не позволява връчването на документи по пощата, както е предвидено
в алинея 3 на член 17;
е) д а п ри ла г а а л и нея 7 на ч лен 2 8
изключително за административно
сътрудничество във връзка с данъчни периоди, започващи на или след
1 януари на третата година, предхождаща тази, в която Конвенцията с
измененията, внесени с Протокола от
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2010 г., е влязла в сила по отношение
на дадена страна, или когато няма
данъчен период, за административно
сътрудничество, свързано с наложен
данък на или след 1 януари на третата
година, предхождаща годината, през
която Конвенцията с измененията, внесени с Протокола от 2010 г., е влязла в
сила по отношение на дадена страна.
Не може да се прави друга резерва.
С лед влизането в сила на Конвенцията
по отношение на една страна тази страна
може да направи една или повече от
резервите, изброени в алинея 1, които
не е направила в момента на ратификацията, приемането или одобрението.
Такива резерви влизат в сила от първия
ден на месеца, следващ изтичането на
период от три месеца след датата на
полу чаване на резервата от един от
Депозитарите.
В сяка Страна, която е направила резерва
по алинеи 1 и 3, може изцяло или частично да я оттегли чрез уведомление,
отправено до един от Депозитарите.
От тегл янето има сила от датата на
получаване на това уведомление от съответния Депозитар.
С траната, която е направила резерва по
отношение на разпоредба от тази Конвенция, не може да иска прилагането на
тази разпоредба от която и да е друга
страна; тя може обаче, ако резервата є
е частична, да поиска прилагането на
тази разпоредба, доколкото тя самата
е приела.

Член 31 – Денонсиране
1. В
 сяка страна може по всяко време да
денонсира тази Конвенция чрез уведомление, адресирано до един от Депозитарите.
2. Това денонсиране влиза в сила от първия ден на месеца, следващ изтичането
на период от три месеца след датата
на полу чаване на у ведомлението от
Депозитаря.
3. В сяка страна, която денонсира Конвенцията, остава обвързана от разпоредбите
на член 22, докато държи в свое владение
каквито и да са документи или информация, получени съгласно Конвенцията.
Член 32 – Депозитари и техните функции
1. Депозитарят, спрямо когото е реализирано действие, уведомление или комуникация, уведомява държавите – членки на
Съвета на Европа, и държавите – членки
на ОИСР, и всяка страна по тази Конвенция за:
а) всеки подпис;
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б) в
 насянето на какъвто и да е инструмент за ратификация, приемане или
одобрение;
в) в сяка дата на влизане в сила на тази
Конвенция в съответствие с разпоредбите на членове 28 и 29;
г) в сяка декларация, извършена в изпълнение на разпоредбите на алинея 3 на
член 4 или алинея 3 на член 9 и оттег
лянето на всяка такава декларация;
д) в сяка резерва, извършена в изпълнение на разпоредбите на член 30 и
оттеглянето на всяка резерва, извършена в изпълнение на разпоредбите
на алинея 4 на член 30;
е) в сяко уведомление, получено в изпълнение на разпоредбите на алинея
3 или 4 на член 2, алинея 3 на член
3, член 29 или алинея 1 на член 31;
ж) в сяко друго действие, уведомление
или съобщение във връзка с тази
Конвенция.
2. Депозитарят, който получава съобщение
или извършва уведомление в изпълнение
на разпоредбите на алинея 1, информира
незабавно другия Депозитар за това.
В потвърждение на горното долуподписаните, надлежно упълномощени за това,
подписаха Конвенцията.
Установено от Депозитарите на 1 юни
2011 г. съгласно Член X. 4 от Протокола за
изменение на Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни
въпроси на английски и френски език, като
и двата текста имат еднаква сила, в два
екземпляра, единият от които се внася в
архивите на всеки Депозитар. Депозитарите
предават заверено копие на всяка страна по
Конвенцията с измененията, внесени в нея с
Протокола, и на всяка държава, имаща право
да стане страна.
5061

МНОГОСТРАННО СПОРАЗУМЕНИЕ

между компетентните органи за автоматичен
обмен на информация за финансови сметки
(Ратифицирано със закон, приет от 43-то Народно събрание на 5 февруари 2016 г. – ДВ,
бр. 14 от 2016 г. В сила от 1 юли 2016 г.)
Като се има предвид, че юрисдикциите,
подписали Многостранното споразумение
между компетентните органи за автоматичен
обмен на информация за финансови сметки
(„Споразумението“), са страни по или територии, обхванати от Конвенцията за взаимно
административно сътрудничество по данъчни
въпроси или Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни
въпроси, изменена с Протокол за изменение
на Конвенцията за взаимно административно
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сътрудничество по данъчни въпроси („Конвенцията“), или са подписали или изразили
намерението си да подпишат Конвенцията и
признават, че Конвенцията трябва да бъде в
сила и да действа по отношение на тях преди
извършването на първия обмен на информация
за финансови сметки;
Като се има предвид, че юрисдикциите
възнамеряват да подобрят международното
спазване на данъчното законодателство чрез
доразвиване на техните отношения във връзка с взаимното сътрудничество по данъчни
въпроси;
Като се има предвид, че Общият стандарт
за предоставяне на информация е разработен
от ОИСР с държавите от Г20 за справяне с
избягването на данъчно облагане и отклонението от облагане с данъци и за подобряване
на спазването на данъчното законодателство;
Като се има предвид, че държава, която
е подписала или е изразила намерение да
подпише Конвенцията, става юрисдикция по
смисъла на член 1 от това Споразумение, след
като стане страна по Конвенцията;
Като се има предвид, че законите на съответните юрисдикции изискват или се очаква да
изискват от финансовите институции да предоставят информация за определени сметки и
да следват свързаните процедури за комплексна
проверка в съответствие с обхвата на обмена,
предвиден в член 2 от това Споразумение, и
процедурите за предоставяне на информация
и комплексна проверка, предвидени в Общия
стандарт за предоставяне на информация;
Като се има предвид, че се очаква законите
на юрисдикциите да бъдат изменяни, за да
отразяват актуализациите на Общия стандарт за предоставяне на информация и след
като тези изменения бъдат приети от дадена
юрисдикция, определението за Общ стандарт
за предоставяне на информация ще се счита,
че се отнася за актуализираната версия по
отношение на тази юрисдикция;
Като се има предвид, че Глава III от Конвенцията разрешава обмен на информация
за данъчни цели, включително автоматичен обмен на информация, и позволява на
компетентните органи на юрисдикциите да
договорят обхвата и условията на този автоматичен обмен;
Като се има предвид, че член 6 от Конвенцията предвижда, че две или повече страни
могат взаимно да се договорят да си обменят
информация автоматично, обменът на информация ще се извършва на двустранна основа
между компетентните органи;
Като се има предвид, че юрисдикциите
разполагат или се очаква да разполагат към
момента на извършване на първия обмен с
(i) подходящи предпазни мерки, за да гарантират, че информацията, получена съгласно
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това Споразумение, остава поверителна и
се използва единствено за целите, посочени
в Конвенцията, и (ii) инфраструктурата за
ефективни взаимоотношения по обмен (включително установени процеси за осигуряване
на своевременен, точен и поверителен обмен
на информация, ефективни и надеждни комуникации и възможности за своевременно
решаване на въпроси и неясноти относно
обмени или искания за обмени и за управление на разпоредбите на член 4 от това
Споразумение);
Като се има предвид, че компетентните
органи на юрисдикциите възнамеряват да
ск лючат споразумение за подобряване на
международното спазване на данъчното законодателство въз основа на автоматичен обмен
на информация съгласно Конвенцията, без да
засяга националните законодателни процедури (ако има такива), като зачитат правото
на ЕС (ако е приложимо), и при спазване на
поверителността и други мерки за защита,
предвидени в Конвенци ята, вк лючително
разпоредбите, ограничаващи използването на
информацията, обменяна съгласно нея;
Компетентните органи се споразумяха за
следното:
Член 1
Определения
1. За целите на това Споразумение посочените по-долу термини имат следните значения:
а) т ерм и н ът „ юрисд и к ц и я“ означа ва
държава или територия, по отношение
на която Конвенцията е в сила и се
прилага, било то чрез подписване и
ратификация в съответствие с член 28,
или чрез разширяване на територията
в съответствие с член 29, и която е
страна, подписала това Споразумение;
б) т ерминът „компетентен орган“ означава, за всяка съответна юрисдикция,
лицата и органите, изброени в Приложение Б от Конвенцията;
в) т ерминът „финансова институция на
юрисдикция“ означава, за всяка съответна юрисдикция, (i) всяка финансова
институция, която е местно лице на
юрисдик ци ята, но изк лючва всек и
клон на тази финансова институция,
разположен извън юрисдикцията, и (ii)
всеки клон на финансова институция,
която не е местно лице на юрисдикцията, ако този клон е разположен в
юрисдикцията;
г) т ерминът „предоставяща информация
финансова институция“ означава всяка
финансова институция на юрисдикция,
която не е Непредоставяща информация финансова институция;
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д) т ерминът „сметка, за която се предоставя информация“ означава Финансова
сметка, която се поддържа от Предоставяща информация финансова институция и която съгласно процедурите за
комплексна проверка, съответстващи
на Общия стандарт за предоставяне
на информация, е идентифицирана
като сметка, държана от едно или
повече лица, които са Лица, за които
се предоставя информация, по отношение на друга Юрисдикция, или от
Пасивно нефинансово образувание с
едно или повече Контролиращи лица,
които са Лица, за които се предоставя
информация, по отношение на друга
Юрисдикция;
е) т ерминът „Общ стандарт за предост а вя не на и нформа ц и я“ означа ва
стандартът за автоматичен обмен на
информаци я за финансови сметк и
по данъчни въпроси (който включва
Коментарите), разработен от ОИСР с
държавите от Г20;
ж) т ерминът „Секретариат на Координиращия орган“ означава Секретариатът
на ОИСР, който съгласно алинея 3 на
член 24 от Конвенцията предоставя
подкрепа на координиращия орган,
съставен от представители на Компетентните органи на страните по
Конвенцията;
з) т ерминът „действащо споразумение“
означава по отношение на всеки два
Компетентни органа, че и двата Компетентни органа са изразили своето
намерение автоматично да обменят
информация помежду си и са изпълнили другите условия, предвидени в
алинея 2.1 на член 7; Компетентните
органи, за които това Споразумение е
в сила, са изброени в Приложение Д.
2. Всеки термин, започващ с главна буква,
за който не е дадено друго определение в
това Споразумение, има значението, дадено
му към съответния момент съгласно законодателството на юрисдикцията, прилагаща
Споразумението, като това значение трябва
да бъде в съответствие със значението, предвидено в Общия стандарт за предоставяне на
информация. Освен ако контекстът не изисква
друго или компетентните органи се споразумеят за общо значение (както е позволено от
националното законодателство), всеки термин,
за който не е дадено друго определение в това
Споразумение или в Общия стандарт за предоставяне на информация, е със значението,
което има в съответния момент съгласно
законодателството на юрисдикцията, прилагаща това Споразумение, като всяко значение
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съгласно приложимите данъчни закони на тази
юрисдикция е с предимство спрямо значение,
дадено на термина съгласно други закони на
тази юрисдикция.
Член 2
Обмен на информация по отношение на
сметки, за които се предоставя информация
1.1. В съответствие с разпоредбите на членове 6 и 22 от Конвенцията и при условията
на приложимите правила за предоставяне на
информация и комплексна проверка, които
са в съответствие с Общия стандарт за предоставяне на информация, всеки компетентен
орган ежегодно обменя с другите компетентни
органи, по отношение на които е в сила това
Споразумение, на автоматична основа информацията, получена съгласно тези правила и
посочена в алинея 2.
1.2. Независимо от предходната алинея
компетентните органи на юрисдик циите,
изброени в Приложение A, изпращат, но не
получават, информацията, посочена в алинея
2. Компетентните органи на юрисдикциите,
които не са изброени в Приложение A, винаги
получават информацията, посочена в алинея
2. Компетентните органи няма да изпращат
такава информация на компетентни органи
от юрисдикциите, изброени в Приложение A.
2. Информацията, която се обменя, по
отношение на всяка сметка, за която се предоставя информация на друга юрисдикция, е:
а) и мето, адресът, данъчният(те) номер(а)
и датата и мястото на раждане (в случай на физическо лице) за всяко лице,
за което се предоставя информация,
което е титуляр на сметка, а в случай
на образувание, което е титуляр на
сметка, и което, след прилагане на
процедури за комплексна проверка,
съответстващи на Общия стандарт
за предоставяне на информация, е
идентифицирано като имащо едно или
повече контролиращи лица, които са
лица, за които се предоставя информация – името, адресът, данъчният(те)
номер(а) на образуванието и името,
а д рес ът и да н ъч н и я т(т е) номер(а)
и датата и мястото на раждане на
всяко лице, за което се предоставя
информация;
б) н омерът на сметката (или функционален еквивалент при липсата на такъв
номер);
в) и мето и идентификационният номер
(ако има такъв) на предоставящата
информация финансова институция;
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г) н
 аличността или стойността по сметката (включително в случай на Застрахователен договор с откупна стойност
или анюитетен договор – откупната
стойност или стойност при отказ) към
края на съответната календарна година
или друг подходящ отчетен период, или
ако тази сметка е била закрита през
съответната година или период – към
закриването на сметката;
д) в случай на попечителска сметка:
(1) о бщият брутен размер на лихвите,
общият брутен размер на дивидентите и общият брутен размер на друг
доход, генериран по отношение на
активите, държани в сметката, във
всеки случай платени или кредитирани по сметката (или по отношение
на сметката) през календарната
година или друг подходящ отчетен
период; и
(2) о бщите бру тни пост ъплени я от
продажбата или обратното изкупуване на финансови активи, платени или кредитирани по сметката
през календарната година или друг
подходящ отчетен период, по отношение на който предоставящата
информация финансова институция
е действала като попечител, брокер,
посочено лице или по друг начин
като агент за титуляря на сметката;
е) в случай на депозитна сметка общият
брутен размер на лихвите, платени
или кредитирани по сметката през календарната година или друг подходящ
отчетен период; и
ж) в случай на сметка, която не е описана
в алинея 2 (д) или (е), общата брутна
сума, платена или кредитирана на
титуляря на сметката по отношение
на сметката през календарната година
или друг подходящ отчетен период, по
отношение на който предоставящата
информация финансова институция е
задължено лице или длъжник, включително съвкупната сума на всякакви
плащания по обратно изкупуване,
направени към титуляря на сметката
през календарната година или друг
подходящ отчетен период.
Член 3
Време и начин на обмен на информация
1. За целите на обмена на информация
съгласно член 2 размерът и квалифицирането
на плащанията, направени по отношение на
сметка, за която се предоставя информация,
могат да бъдат определени в съответствие с
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принципите на данъчните закони на юрисдикцията, обменяща информацията.
2. За целите на обмена на информация
съгласно член 2 обменяната информация
посочва валутата, в която е деноминирана
всяка съответна сума.
3. По отношение на алинея 2 на член 2
и при условията на процедурата по уведомяване, предвидена в член 7, включително
датите, посочени там, за информацията, която
подлежи на обмен, следва да се започне от
годините, посочени в Приложение Е, до девет
месеца след края на календарната година, за
която се отнася информацията. Независимо
от горното изречение обмен на информация
по отношение на дадена календарна година
се изисква само ако това Споразумение е в
сила по отношение на двата компетентни
орга на и с ъо т вет н и т е юрисд и к ц и и и мат
действащо законодателство, което изисква
предоставяне на информация по отношение
на такава календарна година, което е в съответствие с обхвата на обмена, предвиден
в член 2, и процедурите за предоставяне на
информация и комплексна проверка, съдържащи се в Общия стандарт за предоставяне
на информация.
4. [заличен]
5. Компетентните органи обменят автоматично информацията, описана в член 2, в
обща стандартна схема за предоставяне на
информация в Разширяем маркиращ език.
6. Компетентните органи работят по и
се договарят за един или няколко метода за
предаване на данни, включително стандарти
за криптиране, с оглед постигане на максимална стандартизация и намаляване на
усложненията и разходите, като ги посочват
в Приложение Б.
Член 4
Сътрудничество за спазването и изпълнението
Един компетентен орган уведомява друг
компетентен орган, когато първият компетентен орган има основание да смята, че
грешка може да е довела до неточно или
непълно предоставяне на информация, или
че има неизпълнение от страна на предоставяща информация финансова институция на
приложимите изисквания за предоставяне на
информация и на процедурите за комплексна
проверка, съответстващи на Общия стандарт
за предоставяне на информация. Уведоменият компетентен орган предприема всички
подходящи мерки, които са на разположение
съгласно вътрешното му законодателство, за
да отстрани грешките или неизпълнението,
описани в уведомлението.
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Член 5
Поверителност и защита на личните данни
1. Цялата обменяна информация се подчинява на правилата за поверителност и другите
предпазни мерки, предвидени в Конвенцията,
включително разпоредбите, които ограничават
използването на обменената информация, и
до степента, необходима да се осигури необходимото ниво на защита на личните данни
в съответствие с предпазните мерки, които
може да са определени от предоставящия
информацията компетентен орган съгласно
изискванията на вътрешното му законодателство и изброени в Приложение В.
2. Компетентният орган уведомява Секретариата на Координиращия орган незабавно
за всяко нарушение на поверителността или
неуспешно прилагане на предпазни мерки и
за всякакви санкции и коригиращи действия, наложени впоследствие. Секретариатът
на Координиращия орган уведомява всички
компетентни органи, по отношение на които
е в действие това Споразумение с първия
посочен компетентен орган.
Член 6
Консултации и изменения
1. Ако възникнат трудности при прилагането или тълкуването на това Споразумение,
един компетентен орган може да поиска
консултации с друг или повече компетентни
органи за разработването на подходящи мерки, които да осигурят изпълнението на това
Споразумение. Компетентният орган, който
е поискал консултациите, осигурява уведомяването, по подходящ начин, на Секретариата
на Координиращия орган за всякакви мерки,
които са били разработени, а Секретариатът
на Координиращия орган уведомява всички
компетентни органи, дори тези, които не
са участвали в консултациите, за всякакви
мерки, които са били разработени.
2. Това Споразумение може да бъде изменяно по взаимно съгласие чрез писмено
споразумение от всички компетентни органи,
за които Споразумението е в сила. Освен ако
е договорено друго, такова изменение поражда
действие от първия ден на месеца, следващ
изтичането на срок от един месец след датата на последния подпис върху писменото
споразумение.
Член 7
Срок на Споразумението
1. Компетентният орган трябва да предостави към момента на подписване на това
Споразу мен ие и л и въ змож но на й- скоро,
след като неговата юрисдикция разполага с
необходимото законодателство за прилагане
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на Общия стандарт за предоставяне на информация, уведомление до Секретариата на
Координиращия орган:
а) ч е неговата юрисдикция разполага
с необходимото законодателство за
п ри ла га не на Общ и я с та н дар т за
предоставяне на информация и посочващо относимите дати на влизане в
сила по отношение на съществуващи
сметки, нови сметки и прилагането
или завършването на процедурите за
предоставяне на информация и комплексна проверка;
б) което потвърждава дали юрисдикцията
следва да бъде посочена в Приложение A;
в) което посочва един или повече методи
за предаване на данни, включително
криптиране (Приложение Б);
г) което посочва предпазни мерки, ако
има такива, за защита на личните
данни (Приложение В);
д) че разполага с подходящи мерки, които
да осигурят изпълнението на изискваните стандарти за поверителност на
информацията и за защита на личните
данни, като прилага попълнения въпросник за поверителност и мерки за
защита на личните данни, който се
включва в Приложение Г; и
е) списък на юрисдикциите на компетентните органи, по отношение на които
той възнамерява това Споразумение да
бъде в сила, като следва националните
законови процедури (ако има такива).
Компетентните органи трябва своевременно да уведомят Секретариата на Координиращия орган за всяка последваща промяна,
която да бъде направена в горепосочените
Приложения.
2.1. Това Споразу мение влиза в сила
между два компетентни органа на по-късната от следните дати: (i) датата, на която
вт ори я т о т д вата ком пе т ен т н и орга на е
представил уведомление на Секретариата
на Координиращия орган съгласно алинея 1,
включително вписване на юрисдикцията на
другия компетентен орган съгласно алинея 1
(е), и ако е приложимо, (ii) датата, на която
Конвенцията е влязла в сила и има действие
за двете юрисдикции.
2.2. Секретариатът на Координиращия орган поддържа списък, който се публикува на
уебсайта на ОИСР, с компетентните органи,
които са подписали Споразумението и между
които компетентни органи това е действащо
споразумение (Приложение Д).
2.3. Секретариат ът на Координиращи я
орган публикува на уебсайта на ОИСР информацията, предоставена от компетентните
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органи съгласно алинеи 1(a) и (б). Информацията, предоставена съгласно алинеи 1 (в) до
(е), се предоставя на разположение на другите
подписали страни при писмено поискване до
Секретариата на Координиращия орган.
3. Един компетентен орган може да спре
обмена на информация по това Споразумение, като даде писмено уведомление до друг
компетентен орган за това, че е преценил,
че е налице или е било налице съществено
неизпълнение на това Споразумение от страна
на този друг компетентен орган. Това спиране
има незабавно действие. За целите на тази
алинея съществено неизпълнение включва, но
не се ограничава до, неизпълнение на разпоредбите за поверителност и защита на личните
данни по това Споразумение и Конвенцията,
непредоставяне от компетентния орган на
своевременна или подходяща информация,
както се изисква от това Споразумение, или
определяне на статута на образувания или
сметки като непредоставящи информация
финансови институции и изключени сметки
по начин, който осуетява целите на Общия
стандарт за предоставяне на информация.
4. Един компетентен орган може да прекрати участието си в това Споразумение или
по отношение на конкретен компетентен
орган, като отправи писмено уведомление
за прекратяване до Секретариата на Координиращия орган. Това прекратяване поражда
действие от първия ден на месеца след изтичането на период от 12 месеца след датата на
уведомлението за прекратяване. В случай на
прекратяване цялата информация, получена
по това Споразумение, остава поверителна и
се подчинява на правилата на Конвенцията.
Член 8
Секретариат на Координиращия орган
1. Освен ако е предвидено друго в Споразумението, Секретариатът на Координиращия
орган уведомява всички компетентни органи
за всякакви уведомления, които е получил
съгласно това Споразумение, и отправя уведомление до всички страни, подписали Споразумението, когато нов компетентен орган
подпише Споразумението.
2. Всички страни, подписали Споразумението, си поделят поравно, на годишна база,
разходите по администрирането на Споразумението, извършени от Секретариата на
Координиращия орган. Независимо от предходното изречение страните, които отговарят
на условията, се освобождават от поделянето
на разходите в съответствие с член X от
Процедурния правилник на Координиращия
орган по Конвенцията.
Изготвено на английски и френски език,
като двата текста имат еднаква сила.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А:
СПИСЪК С НЕРЕЦИПРОЧНИ ЮРИСДИКЦИИ
[Да се попълни]
ПРИЛОЖЕНИЕ Б:
МЕТОДИ ЗА ПРЕДАВАНЕ
[Да се попълни]
ПРИЛОЖЕНИЕ В:
СПЕЦИФИЧНИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
[Да се попълни]
ПРИЛОЖЕНИЕ Г:
ВЪПРОСНИК ОТНОСНО ПОВЕРИТЕЛНОСТТА
[Да се попълни]
ПРИЛОЖЕНИЕ Д:
КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ, ЗА КОИТО ТОВА Е ДЕЙСТВАЩО СПОРАЗУМЕНИЕ
[Да се попълни]
ПРИЛОЖЕНИЕ Е:
ПЛАНИРАНИ ДАТИ ЗА ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ
Сметки
Нови сметки

Предвидена да бъде
определена като:

Планирани дати за обмен на информация до

Финансова сметка, под- Септември 2017 г.
държана от предоставяща информация финансова инстит у ци я,
открита на или след 1
януари 2016 г.
Сметки на голяма Сме т к и на ма л к а Сметки на образустойност на физи- стойност на физи- вания
чески лица
чески лица

С ъщес т ву ва щ и Финансова сметка, под- септември 2017 г. септември 2017 г. или
сметки
държана от предоставяс еп т ем ври 2 018 г.
ща информация финанв зависимост от да
сова институция към 31
тата, на която е идендекември 2015 г.
т ифици рана като
сметка, за която се
предоставя информация
5062

сеп т ем ври 2017 г.
или септември
2018 г. в зависимост
от датата, на която
е идентифицирана
като сметка, за която се предоставя
информация
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АГЕНЦИЯ
ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ
СПОРАЗУМЕНИЕ

между Агенцията за ядрено регулиране на
Република България (АЯР) и Националната
комисия за контрол на ядрените дейности
(НККЯД) на Румъния за обмен на техническа
информация и сътрудничество при регулирането и контрола на ядрената безопасност и
радиационната защита
(Утвърдено с Решение № 429 от 26 май 2016 г.
на Министерския съвет. В сила от 1 юни 2016 г.)
Агенцията за ядрено регулиране на Република България (наричана по-долу „АЯР“) и
Националната комисия за контрол на ядрените дейности на Румъния (наричана по-долу
„НККЯД“), наричани по-долу „Страните“,
К АТО СЕ ИМА ПРЕДВИД, че Страните
са изразили взаимен интерес към дълготрайно сътрудничество в областта на регулирането и контрола на ядрената безопасност и
радиационната защита в своите съответни
юрисдикции в съответствие с разпоредбите на
чл. VII от Спогодбата между правителството
на Социалистическа република Румъния и
правителството на Народна република България по отношение на съвместната работа
и сътрудничеството в областта на мирното
използване на атомната енергия, подписана
в Букурещ на 12 май 1972 г.;
ОТЧИТАЙКИ ФАКТА, че Република България и Румъния са членове на Международната агенция за атомна енергия;
РЪКОВОДЕНИ от разпоредбите на Конвен ц и я та за я д рена безопаснос т, п рие та
на 17.06.1994 г., разпоредбите на Единната
конвенция за безопасност при управление
на отработено гориво и за безопасност при
управление на радиоактивни отпадъци, приета
на 5.09.1997 г., разпоредбите на Конвенцията за
физическа защита на ядрения материал, приета
на 26.10.1979 г., разпоредбите на Конвенцията
за оперативно уведомяване при ядрена авария,
приета на 26.09.1986 г., и Конвенцията за помощ
в случай на ядрена авария или радиационна
аварийна обстановка, приета на 26.09.1986 г.;
ОТ Ч И ТА Й К И ФА К ТА , че Реп у бл и к а
България и Румъния са страни – членки на
Европейския съюз,
Страните се споразумяват за следното:
Член 1
Определения
За целите на настоящото Споразумение:
„Ядрена безопасност“ означава защитата на
хората и околната среда от радиационни рискове и безопасността на съоръженията и дейностите, които могат да доведат радиационни
рискове. Тя включва безопасността на ядрени
инсталации и ядрени дейности, безопасността
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и сигурността на радиоактивни източници,
радиационната безопасност, безопасността
на управлението на радиоактивни отпадъци
и безопасността при транспортирането на
радиоактивни материали.
„Поверителна информация“ означава всяка
информация, предавана съгласно настоящото
Споразумение, която е определена и белязана като „ПОВЕРИТЕЛНА“ от предаващата
Страна и за която получаващата Страна е
информирана преди предаването на такава
информация, включително всяка информация,
получена от съвместни проучвания съгласно
настоящото Споразумение, която е определена
като „ПОВЕРИТЕЛНА“ от Страните.
„Интелектуална собственост“ има значението, посочено в Член 2 от Конвенцията
за учредяване на Световната организация
за интелектуална собственост, подписана в
Стокхолм на 14 юли 1967 г.
Член 2
Обхват
(1) С
 траните приемат да си сътрудничат
в съответствие с условията на настоящото Споразумение и се съгласяват
да обменят експерти и техническа и
регулаторна информация, свързана с
ядрената безопасност, радиационната
защита и дейностите, определени по
взаимно съгласие, доколкото те имат
право на това съгласно законите, разпоредбите и директиви и политиките
на съответните им ресорни.
(2) С ътрудничеството и обменът на информация, споменати в алинея (1), могат
да включват следните области:
(а) з аконодателство, наредби и ръководства за безопасност и радиационна
защита;
(b) о сновни прегледи и инспекции за
безопасност и радиационна защита,
инициативи за безопасност и решения за лицензиране;
(с) д оклади за инциденти и друг оперативен опит с голямо значение за
ядрената безопасност и радиационната защита;
(d) о бмен на информация в случай на
ядрени аварии и/или радиационни
опасности;
(е) р егулаторна оценка на оперативните
показатели на атомни електроцентрали, планове и мерки за подобряване
на тяхната безопасност;
(f) у правление на радиоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво,
включително тяхното транспортиране и безопасно съхранение;
(g) н адзор на отчетността и контрола
на ядрени материали, радиоактивни
вещества, радиоактивни отпадъци,
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както и контрол на физическата
защита на ядрени инсталации, радиоактивни източници, съоръжения
за съхранение, ядрени материали и
радиоактивни вещества;
(h) р азвойна и изследователска дейност,
свързана с ядрената безопасност и
радиационната защита, включително
разработване на методи за регулиране и контрол и
(i) обществена информираност.
(3) В сяка Страна следва да положи максимални усилия, за да предоставя информацията, която може да бъде поискана
от другата Страна съгласно алинея (2).
(4) В сяка страна може да предоставя на
другата Страна всякаква информация,
която тя счита, че може да представлява
интерес за другата Страна, без да получава запитване за такава информация.
Член 3
Изключения
Задължението на всяка Страна да предоставя информация съгласно настоящото
Споразумение се ръководи от:
(а) с ъответните закони, регламенти и
политики, които се прилагат за Страната по отношение на разкриването
или използването на информация;
(b) в секи друг договор, споразумение
или договорености, които обвързват
Страната по отношение на разкриването или използването на информация, и
(с) п равото на отказ за предоставяне на
информация, която е неоснователно
трудно или скъпо да бъде разкрита
или предоставена, освен ако не е
договорено друго между Страните.
Член 4
Форми на сътрудничество
(1) С
 ътрудничеството, договорено в условията на настоящото Споразумение, се
осъществява чрез:
(а) в за и м но с ъдейс т вие, свърза но с
обучение на научен и технически
персонал;
(b) обмен на лектори, експерти и техници
за курсове, семинари и посещения
за срещи и консултации;
(с) с ъздаване на съвместни работни
групи за провеждане на конкретни
проучвания и проекти за изследователска и развойна дейност, свързана
с ядрената безопасност и радиационната защита;
(d) о бмен на информация и документация, свързани с гореспоменатите
области, както и областите, споме-
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нати в Член 2, включително обмен
на технически оценки и оценки на
безопасността;
(e) д руги условия на сътрудничество,
договорени между Страните.
(2) К огато и двете Страни постигнат съгласие, се определят конкретни мерки
за прилагане за всеки отделен случай,
касаещи въпроси, като плащания, права върху интелектуална собственост и
отговорност за аварии.
(3) П о правило документите, обменяни
съгласно настоящото Споразумение,
трябва да бъдат на английски език.
Ако не е налична версия на английски
език, всяка Страна може да предостави
оригинални документи с обобщение
на английски език, доколкото това е
възможно.
(4) С цел периодичния обмен на информация ще се създаде двустранна комисия.
Двустранната комисия може да се свиква на заседания във връзка с всички
области и въпроси от взаимен интерес,
касаещи рег ули рането на я д рената
безопасност и радиационната защита
като част от усилията за подобряване на двустранното сътрудничество.
Двустранната комисия включва представителство на високо ниво, висши
държавни служители и експерти на
работно ниво от двете страни, както
и експерти от други организации, посочени от всяка страна, и по принцип
се събира винаги когато сметне за
необходимо, с редуване на мястото в
Румъния и в Република България. Заседанията на двустранната комисия са
гъвкави по отношение както на темата
си, така и на състава на двустранната
комисия. Подробностите се определят
с взаимни консултации чрез определените координатори.
Член 5
Администриране
(1) О
 бмен ът на и нф орма ц и я с ъгласно
настоящото Споразумение може да се
извършва чрез пощенски услуги или
подходящи средства за електронна комуникация, включително телефон, и
чрез посещения и срещи, организирани
предварително.
(2) С лед влизане в сила на настоящото
Споразумение следва да бъде определен
координатор от всяка Страна, който да
контролира и координира участието є
в цялостния обмен. Координаторите ще
получават всички документи, предадени
съгласно договорката за обмен, освен
ако Страните не решат друго. Всяко
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посещение съгласно настоящото Споразумение следва да се извършва само след
консултации между координаторите.
(3) В сяка Страна е длъжна незабавно да
уведоми другата Страна за всяка промяна на лицето, което е определила за
свой координатор, както и за името на
новото лице.
(4) С рещи на координатори се организират,
когато Страните заедно преценят, че
те са уместни за преглед на обмена на
информация, за предлагане на промени в разпоредбите на Споразумението.
Времето и мястото на такива срещи се
договарят предварително.
(5) С ъвместните проекти предвиждат на
първо място участие на Страните по
настоящото Споразумение. За изпълнение на проектите могат да се сключват
договори между организациите, упълномощени от Страните, като могат
да участват и представители на други
агенции и експертни организации, ако
това се изисква за успешното изпълнение на проектите и е договорено между
Страните.
Член 6
Обмен и използване на информация
(1) И
 нформацията, получена от всяка Страна съгласно настоящото Споразумение,
може да бъде разпространявана свободно без предварително разрешение, освен
ако не е посочено друго от предаващата
Страна. В случай на разпространение
е необходимо да се отчетат правата за
интелектуална собственост.
(2) В сяка Страна може ясно да посочи – с
удебелен шрифт на видно място във
всяка информация, която тя може да
предостави на другата Страна съгласно
настоящото Споразу мение – че информацията е поверителна и може да
наложи ограничения за използването и
разпространението на тази информация.
(3) В сяка Страна е длъжна да спазва поверителността на всяка информация,
която е определена за поверителна и
която получава от другата Страна, като
ограничи използването и разпространението на информацията до своите
служители и консултанти и техните
съответни правителства, освен ако не
бъдат наложени по-строги или по-леки
ограничения върху информацията, в
който случай се прилагат такива построги или по-леки ограничения.
(4) С траните следва да гарантират, че получената информация или резултатите от
дейностите, извършени от тях съгласно
настоящото Споразумение, се използват
изключително за мирни цели.
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(5) А
 ко се установи, че дадена информация от типа, обхванат от настоящото
Споразумение, не е на разположение
на Страните по Споразумението, но е
налична при други агенции от съответната държава, всяка Страна е длъжна да
съдейства на другата Страна, доколкото
е възможно, като организира и насочва
запитвания за такава информация до
съответните агенции. Предходното не
представлява ангажимент на агенциите
за предоставяне на такава информация
или за приемане на такива посетители.
(6) Поверителната информация не включва
информация, която:
(а) е налична в публичната сфера към
датата на настоящото или която
стане общественодостъпна по начин,
различен от действие, грешка или
небрежност на получаващата Страна;
(b) е законно получена от получаващата
Страна от трета страна без нарушение на настоящото Споразумение и
без по друг начин да се нарушават
правата на разкриващата Страна;
(c) е вече известна на получаващата
Страна към датата на разкриване
съгласно настоящото, или
(d) е независимо разработена от полу чаващата Страна, при условие
че получаващата Страна може да
покаже, че е направила това, без да
използва каквато и да е поверителна
информация или друга информация,
която разкриващата Страна е разкрила поверително на всяка трета
страна.
Член 7
Обмен на персонал
(1) В
 сяка Страна може да поиска от другата
Страна да приеме временно посещение
с цел обмен на информация или за техническо регулаторно обучение. Редът и
условията за обучение и дългосрочни
посещения се договарят конкретно за
всеки случай. Винаги, когато се планира обмен на технически експерти,
предаващата Страна е длъжна да осигури подбора на персонал с умения и
компетенции за провеждане на планираните дейности съгласно настоящото
Споразумение.
(2) В сяка Страна следва да положи максимални усилия, за да приеме посещение,
което може да бъде поискано от другата
Страна съгласно алинея (1). Страните
следва да положат усилия да се уведомят
една друга предварително, за да извършат необходимите административни
процедури, освен ако не бъде договорено
друго между Страните.
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(3) П
 о време на посещението или престоя си
персоналът се ръководи от действащите
правила и регламенти на приемащата
Страна и трябва да се подчинява на
условията за поверителност, определени в настоящото Споразумение и
в гореспоменатите административни
процедури, ако е необходимо.
(4) В сяка Страна в качеството си на работодател е длъжна да осигурява персонала
си в съответствие със законите, валидни
за съответната здравноосигурителна
система и за застраховките при професионални заболявания или травми.
(5) В съответствие с действащото законодателство и нормативни актове всяка
Ст рана носи о т говорност за щет и,
причинени на трети страни от нейния
персонал при изпълнението на настоящото Споразумение.
Член 8
Финансови положения
(1) П
 ри посещения пътните разходи, дневните разходи и настаняването се поемат
от изпращащата Страна, освен ако не
е договорено друго от Страните.
(2) В случай че някоя Страна ще извършва
работа по искане на другата Страна,
вси чк и разходи (вк лючи т елно подкрепата от консултанти) се поемат от
получаващата Страна.
Член 9
Уреждане на спорове
Всички спорове между Страните, касаещи
тълкуването или прилагането на настоящото
Споразумение, се уреждат в дух на разбирателство чрез взаимни консултации или преговори
между Страните.
Член 10
Изменения
Страните могат да променят това Споразумение. Всяко изменение трябва да бъде
предоставено писмено от Страните и влиза
в сила съгласно разпоредбите на чл. 12 (1).
Член 11
Международни задължения
(1) Н
 икоя разпоредба в настоящото Споразумение не може да се тълкува като
влияеща на правата и задълженията,
възникващи от участието на някоя от
Страните в други международни споразумения.
(2) Н астоящото Споразумение се прилага в
съответствие с международното право.
Член 12
Заключителни разпоредби
(1) Н
 астоящото Споразумение влиза в сила
на датата на последното официално
уведомление, с което Страните се информират за изпълнението на своите
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вътрешни процедури, касаещи влизането в сила на настоящото Споразумение.
(2) Н астоящото Споразумение остава в
сила за срок от пет години. Този срок
се удължава автоматично за последователни периоди от две години.
(3) В сяка Страна може едностранно да
прекрати настоящото Споразумение
по всяко време, като изпрати писмено
предизвестие до другата Страна наймалко 90 дни преди датата, на която
прекратяването трябва да влезе в сила.
(4) П рекратяването на настоящото Споразумение не засяга дейности, които
са в процес на изпълнение, освен ако
Страните не решат друго.
Подписано в София на 20 януари 2016 г.
в два оригинални екземпляра, по един на
български език, румънски език и английски
език, като всички текстове са еднакво автентични. В случай на различия при тълкуването
предимство има английският текст.
За Агенцията за
ядрено регулиране
(АЯР) на Република
България:
Лъчезар Костов,
председател
5072

За Националната
комисия за контрол
на ядрените
дейности (НКК ЯД)
на Румъния:
Габрил Петре,
председател

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2000 г. за условията и реда за
провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона
за лечебните заведения (обн., ДВ, бр. 55 от
2000 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2001 г., бр. 116 от
2002 г., бр. 91 от 2003 г., бр. 4 от 2006 г., бр. 71
от 2010 г., бр. 18 от 2011 г. и бр. 57 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 1 след думата „дружества“ се добавя „както и на лечебни заведения по чл. 10
от Закона за лечебните заведения – еднолични
търговски дружества“.
§ 2. Член 1а се отменя.
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 4 се изменя така:
„4. темите, предмет на събеседването;“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Решението по ал. 1 се публикува в
един централен и/или един местен вестник,
както и на интернет страницата на органа,
упражняващ правата на едноличен собственик
на капитала, най-малко 30 дни преди крайния
срок за подаване на заявленията за участие.“
§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст след думата „конкурса“
се добавя „за възлагане на управлението на
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държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ и диагностично-консултативни
центрове – еднолични търговски дружества“;
б) в т. 1 думите „с призната специалност по
медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването“
се заменят с „и с придобита образователна и/
или научна степен, специалност или преминато
обучение за повишаване на квалификацията
по чл. 43 от Закона за висшето образование
в областта на здравния мениджмънт“.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 5. Създават се чл. 4а и 4б:
„Чл. 4а. До участие в конкурса за възлагане на управлението на лечебни заведения
по чл. 10, т. 3, 3а, 3б, 4, 5 и 7 от Закона за
лечебните заведения се допускат лица, които
отговарят на следните изисквания:
1. да имат висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“;
2. да имат най-малко пет години трудов стаж
в областта на висшето образование по т. 1;
3. да не са осъждани на лишаване от свобода
за умишлени престъпления от общ характер,
освен ако са реабилитирани.
Чл. 4б. До участие в конкурса за възлагане на управлението на лечебни заведения
по чл. 10, т. 6 от Закона за лечебните заведения се допускат лица, които отговарят на
следните изисквания:
1. да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина с
призната медицинска специалност;
2. да имат най-малко две години трудов
стаж в център, отделение или клиника по
хемодиализа;
3. да не са осъждани на лишаване от свобода
за умишлени престъпления от общ характер,
освен ако са реабилитирани.“
§ 6. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Едновременно с решението за обявяване на конкурса“ се заличават:
2. В ал. 4:
а) точка 2 се отменя;
б) в т. 4 думите „спечелил конкурса“ се
заменят с „класиран на първо място“.
3. В ал. 6 след думите „вземат с“ се добавя
„обикновено“.
§ 7. В чл. 7 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) За участие в конкурса се подава заявление, към което се прилагат два отделни
плика, както следва:
1. плик № 1 съдържа необходимите документи, удостоверяващи съответствието на
кандидатите с изискванията за участие;
2. плик № 2 съдържа разработката по чл. 2,
ал. 2, т. 2.
(2) Пликовете по ал. 1 се поставят в един
общ запечатан плик, а заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното
постъпване.“
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§ 8. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „кандидата, подал заявлението“ се заменят с „явилите се кандидати,
подали заявление за участие“.
2. В ал. 3 т. 1 се отменя.
3. В ал. 4, т. 1 думите „в съответствие с
националната здравна политика“ се заличават.
4. В ал. 5 се добавя второ изречение:
„Оценките на комисията се формират като
средноаритметично от оценките, поставени
от всеки член на комисията за всеки от критериите по ал. 3 и 4.“
§ 9. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, в изречение първо думата „кандидатури“ се заменя със „заявления“.
2. В ал. 4 числото „4“ се заменя с „5“.
§ 10. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В тридневен срок от приключване на
последния етап на конкурса комисията изготвя
протокол, с който предлага за одобрение от
органа по чл. 3, ал. 1 кандидата, класиран
на първо място, и класирането по ред на
следващите участници.“
2. В ал. 5 думите „решение за определяне
на кандидата, спечелил конкурса“ се заменят
с „извършеното класиране“.
§ 11. В чл. 11, ал. 1 думата „тридневен“ се
заменя с „петдневен“, а думата „решението“
се заменя с „протокола“.
§ 12. В чл. 12 думите „утвърждаване на
решение“ се заменят с „утвърждаването“.
§ 13. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думата „петдневен“ се заменя
със „седемдневен“.
2. В ал. 3 думата „решението“ се заменя с
„предложеното класиране“.
§ 14. В чл. 14 думите „издава заповед за
назначаване на участника, спечелил конкурса,
и“ се заличават, а след думата „управлението“
се добавя „с участника, спечелил конкурса“.
§ 15. В заключителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1а думите „по чл. 63, ал. 1 от Закона за лечебните заведения“ се заменят с „на
тази наредба“.
2. Създава се нов § 2:
„§ 2. Когато е проведен конкурс по реда
на тази наредба, но не е определен участник,
спечелил конкурса, органът по чл. 3, ал. 1
може да сключи допълнително споразумение
към договора за възлагане на управлението
със същото лице за срок до провеждане на
конкурс, но не повече от 90 дни.“
3. В § 3, т. 3 думите „от професионално
направление „Икономика“ се заличават.
Преходна разпоредба
§ 16. Започналите и недовършени до влизането в сила на наредбата конкурси се довършват по досегашните условия и ред.
Министър:
Петър Москов
5063

БРОЙ 50

ДЪРЖАВЕН

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за
прилагане на схемите за директни плащания
(обн., ДВ, бр. 16 от 2015 г.; доп., бр. 31 и 80 от
2015 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 37, ал. 3 в изречения първо и
второ след думата „групи“ се добавя „както
и диференцирано за различните количества
в сортовите групи“.
§ 2. В чл. 41, ал. 1, т. 2 думите „по сортови
групи“ се заменят със „съгласно чл. 37, ал. 3“.
Заключителни разпоредби
§ 3. Параграф 1 относно допълнението в
чл. 37, ал. 3, изречения първо и второ на думите „както и диференцирано за различните
количества в сортовите групи“ и § 2 относно
замяната в чл. 41, ал. 1, т. 2 на думите „по
сортови групи“ със „съгласно чл. 37, ал. 3“ се
прилагат и за заявленията за подпомагане,
подадени през 2015 г.
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева
5147

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
Наредба за допълнение на Наредба № Н-12 от
2014 г. за условията и реда за предоставяне
на финансова или материална помощ и за
предоставяне на помещения във военните
клубове или в сгради в управление на Министерството на отбраната или структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
(обн., ДВ, бр. 61 от 2014 г.; доп., бр. 9 и 40 от
2015 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2015 г.)
§ 1. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 3г:
„§ 3г. (1) В 7-дневен срок от влизане в сила
на наредбата Съюзът на офицерите и сержантите от запаса и резерва може да кандидатства

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 3

за предоставяне на допълнителна финансова
помощ за административното осигуряване на
председателството на Междусъюзническата
конфедерация на офицерите от резерва (СИОР)
на страните – членки на НАТО, в рамките на
предвидените средства съгласно § 10 от Закона за изменение и допълнение на Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България по бюджета на Министерството на
отбраната за съответната година (ДВ, бр. 35
от 2009 г.), като подаде в деловодството на
Министерството на отбраната мотивирано
искане на хартиен и на електронен носител
ведно с документите по чл. 10.
(2) В едноседми чен срок от подаване
на искането и при наличие на финансови
средства по бюджета на Министерството на
отбраната комисията по чл. 11, ал. 1 изготвя
проект на допълнение към годишния план на
Министерството на отбраната за 2016 г. при
условията и по реда на чл. 12 и 13.
(3) Проектът на допълнение към Годишния план на Министерството на отбраната
за 2016 г. за осигуряване дейностите по ал. 1
чрез Съюза на офицерите и сержантите от
запаса и резерва се представя от директора на
дирекция „Социална политика“ на министъра
на отбраната за утвърждаване в срок до три
дни след изготвянето му.
(4) Въз основа на утвърденото допълнение
към Годишния план на Министерството на
отбраната за 2016 г. министърът на отбраната
подписва анекс към сключения със Съюза
на офицерите и сержантите от запаса договор при условията и по реда на глава втора,
раздел IV за предоставяне на финансова помощ за административното осигуряване на
председателството на Междусъюзническата
конфедерация на офицерите от резерва (СИОР)
на страните – членки на НАТО.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Николай Ненчев
5017
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЕНЕРГЕТИК АТА
ЗАПОВЕД № Е-РД-16-236
от 30 май 2016 г.
На основание чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 43, ал. 3
от Закона за подземните богатства, § 105, ал. 2
от преходните и заключителните разпоредби
към Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 100 от
2010 г.) и § 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.) нареждам:
1. Да се проведе неприсъствен конкурс за
предоставяне на разрешение за проучване на
ст рои телни материа ли, подземни богатст ва
по чл. 2, ал. 1, т. 5 ЗПБ, в площ „Диаклас“ с
размер 1,0 кв. км, разположена в землищата с.
Праужда и с. Чифлик, община Белоградчик,
област Видин, с координати на граничните
точки, приложение № 1 към тази заповед.
2. Определям срок на разрешението: 1 година от датата на влизане в сила на договора
за проучване.
3. Определ ям изиск вани я за минима лни
управленски и финансови възможности, които
да притежават кандидатите за допускането им
до участие в конкурса, приложение № 2 към
тази заповед.
4. Определям срок за провеждане на конкурса: до 90 дни от датата на обнародване на
заповедта в „Държавен вестник“.
5. Определям срок за закупуване на конкурсните книжа: до 17,00 ч. на 14-ия ден от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.
Конкурсните документи се получават в стая 807
на Министерството на енергетиката, София,
ул. Триадица 8, тел. 02/ 9263 210, 02/ 9263 279,
след представяне на следните документи:
– копие от платежно нареждане за закупуване на конкурсните книжа на стойност 500 лв.,
внесени по сметка на Министерството на енергетиката – IBAN: BG94 BNBG 9661 3000 1421
01, BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ; в платежното
нареждане следва да бъде записано: „За закупуване на конкурсни книжа за площ „Диаклас“;
в документа се посочва и името на кандидата,
в полза на когото е извършено плащането;
– документ за самоличност на лицето, което
получава закупените конкурсни книжа; лицето,
което получава закупените книжа, подписва
приемно-предавателен протокол и декларация
за опазване тайната на сведенията, които се
съдържат в конкурсните документи.

6. Определям срок за приемане на заявленията за участие в конкурса: до 17,30 ч. на 30-ия
ден от обнародване на заповедта в „Държавен
вестник“. Кандидатите подават в деловодството
на Министерството на енергетиката, София,
ул. Триадица 8, писмено заявление за участие
в конкурса и приложенията към него, изискуеми съгласно българското законодателство и
конкурсните книжа, включително документ за
внесена такса в размер 1450 лв. съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на
Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма по Закона за подземните богатства,
одобрена с ПМС № 284 от 17 октомври 2011 г.
Таксата се внася по сметка на Министерството
на енергетиката – IBAN: BG94 BNBG 9661 3000
1421 01, BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ. В платежното нареждане следва да бъде записано: „Такса
за участие в конкурс за площ „Диаклас“.
7. Определям депозит за участие – парична
вноска в размер 5000 лв., който следва да бъде
внесен към датата на подаване на заявлението
за участие в конкурса, по сметка на Министерството на енергетиката – IBAN: BG75 BNBG
9661 3300 1421 03, BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ.
В платежното нареждане следва да бъде записано: „Депозит за участие в конкурс за площ
„Диаклас“. Същото се прилага към заявлението
за участие в конкурса.
8. Определям срок за подаване на офертите: до 17,30 ч. на 55-ия ден от обнародване на
заповедта в „Държавен вестник“. Допуснатите
до участие в конкурса кандидати подават в
деловодството на Министерството на енергетиката, София, ул. Триадица 8, оферта, изготвена
съгласно изискванията в конкурсните книжа.
9. Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Жечо Станков – заместник-министър
на енергетиката.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
Министър:
Т. Петкова
Приложение № 1
Списък на координатите на граничните точки,
описващи площ „Диаклас“
(Координатна система 1970 г.)
№

X (m)

Y (m)

1.

4739947

8450162

2.

4739954

8451511

3.

4738942

8451067

4.

4739409

8450077

5.

4739730

8450006
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Приложение № 2

Изисквания за наличие на минимални управленски и финансови възможности
Kандидатът търговец, съответно обединението кандидат, да притежава необходимите за
извършване на дейностите по проучване минимални управленски и финансови възможности,
както следва:
1 . М и н и м а л н и у п р а в л е н с к и в ъ з м о жности – ку мулативното изпълнение на следните условия:
1.1. кандидатът, а когато същият е обединение – всек и един от у част ници те в него,
да представи препоръки от бизнес партньори – оригинали;
1.2. кандидатът да разполага с основен експертен състав, който задължително да включва
минимум един геологопроучвател и един минен
инженер, всеки с трудов стаж по специалността
минимум 3 години;
1.3. кандидатът, а когато същият е обединение – всеки един от участниците в него, да представи декларация за липса на обстоятелствата
по чл. 2 ЗИФОДРЮПДСТЛТДС във връзка с
§ 1 от допълнителните разпоредби или доказателства за наличие на обстоятелства по чл. 4
ЗИФОДРЮПДСТЛТДС.
Кандидатът може да представи доказателствата за управленски възможности за други
физически или юридически лица, при условие
че декларира, че ще използва ресурсите им
при изпълнение на проекта, и представи декларация от третото лице, че ще предостави
на разположение на кандидата възможностите
си за изпълнение на дейностите по проучване
на строителни материали в площ „Диаклас“,
както и дек ларация от третото лице, че за
с ъщо т о не са на л и ч н и обс т оя т елс т вата по
чл. 2 ЗИФОДРЮПДСТЛТДС във връзка с § 1
от допълнителните разпоредби или доказателства за наличие на обстоятелства по чл. 4
ЗИФОДРЮПДСТЛТДС.
2. Минимални финансови възможности – кандидатът да отговаря на едно от следните изисквания:
2.1. кандидатът търговец или поне един от
участниците в обединението кандидат да е реализирал нетни приходи от продажби общо за
последните 3 финансови години в зависимост
от датата, на която е учреден, не по-малко от
100 000 лв.; когато кандидатът е обединение,
което не е юридическо лице, изискването по тази
точка се прилага към обединението като цяло
или
2.2. кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него, да
представи препоръка от банкова или дру га
финансова институция, че същият разполага с
необходимите финансови средства за изпълнение на дейностите по проучване на строителни
материали в площ „Диаклас“
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или
2.3. кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него да
представи писмо-намерение от банкова или
друга финансова институция, че ще му бъдат
предоставени необходимите финансови ресурси
за изпълнение на дейностите по проучване на
строителни материали в площ „Диаклас“.
Кандидат ът, а когато същият е обединение – всички участници в него, да представят
дек ларация за липса на обстоятелствата по
чл. 2 ЗИФОДРЮПДСТЛТДС във връзка с § 1
от допълнителните разпоредби или доказателства за наличие на обстоятелства по чл. 4
ЗИФОДРЮПДСТЛТДС.
Кандидатът може да използва ресурсите на
други физически или юридически лица при изпълнение на проекта за проучване, при условие
че докаже, че ще има на свое разположение
тези ресурси. При условие че кандидатът ползва
ресурсите на други физически или юридически лица, за да докаже минимални финансови
възможности, същите следва да представят
дек ларация за липса на обстоятелствата по
чл. 2 ЗИФОДРЮПДСТЛТДС във връзка с § 1
от допълнителните разпоредби или доказателства за наличие на обстоятелства по чл. 4
ЗИФОДРЮПДСТЛТДС.
5015

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУК АТА
ЗАПОВЕД № РД-14-37
от 20 юни 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2
и 3 ППЗНП, по мотивирано предложение на
кмета на община Якоруда, Решение № 29 по протокол № ОбС-04 от 18.01.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Якоруда, становище от Регионалния
инспекторат по образованието – Благоевград, и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-61 от 16.01.2015 г. на министъра на образованието и науката, поради
необходимостта от предоставяне на условия
за провеждане на подготовката за училище,
отдих, почивка и възпитание на учениците от
гимназиалния етап в училищата на територията на община Якоруда, считано от 1.09.2016 г.
откривам Общинско у ченическо общежитие
„Асен Златаров“ – гр. Якоруда, община Якоруда,
област Благоевград, като общинско обслужващо
звено – извънучилищно педагогическо учреждение, по смисъла на чл. 33а, ал. 1, т. 2 ЗНП,
с адрес: ул. Цар Борис III № 70, ет. 2, блок А.
Финансирането се осъществява от бюджета
на Община Якоруда.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
М. Кунева
5119
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ЗАПОВЕД № РД-14-38
от 20 юни 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12,
ал. 2 и 4 ППЗНП, по мотивирано предложение
на кмета на община Полски Тръмбеш, Решение № 117 по протокол № 9 от 28.04.2016 г.
на Общинския съвет – гр. Полски Тръмбеш,
становище о т Рег иона лни я инспек т орат по
образованието – Велико Търново, и становище
на експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-61 от 16.01.2015 г. на министъра на
образованието и науката, поради намаляване
броя на учениците под нормативно определения
минимум считано от 15.09.2016 г. закривам НУ
„Христо Ботев“ – с. Орловец, община Полски
Тръмбеш, област Велико Търново.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото училище е
общинска собст веност и се разпредел я със
заповед на кмета на община Полски Тръмбеш.
3. Учениците от НУ „Христо Ботев“ – с. Орловец, община Полски Тръмбеш, област Велико
Търново, да се насочат за обучение към СОУ
„Цанко Церковски“ – гр. Полски Тръмбеш, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново,
при условията на чл. 9 ЗНП.
4. За дъл ж ителната док у ментаци я на Н У
„Христо Ботев“ – с. Орловец, община Полски
Тръмбеш, област Велико Търново, да се съхранява в СОУ „Цанко Церковски“ – гр. Полски
Тръмбеш, община Полск и Тръмбеш, област
Велико Търново.
На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд документите, обект на
Националния архивен фонд, които са описани в
номенклатурата на делата на закритото училище със срок постоянен, да бъдат обработени по
реда на Наредбата за реда за организирането,
обработването, експертизата, съхраняването и
използването на документите в учрежденските
архиви на държавните и общинските институции
(ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени в
Централния държавен архив. Документите с
дългосрочно справочно значение на закритото
училище да се съхраняват до изтичане на определените им срокове в приемащото училище.
5. Фондът от учебници да се съхранява в
училището, което приема учениците на закритото училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
М. Кунева
5120
ЗАПОВЕД № РД-14-39
от 20 юни 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12,
ал. 1 и 4 ППЗНП, по мотивирано предложение
на финансиращия орган, становище от Регионалния инспекторат по образованието – Велико Търново, и становище на експертната
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комисия, назначена със Заповед № РД-09-61 от
16.01.2015 г. на министъра на образованието и
науката, поради необходимост от оптимизиране
на мрежата от професионални гимназии на територията на гр. Свищов считано от 1.08.2016 г.
закривам Професионална гимназия „Проф. д-р
Асен Златаров“ – гр. Свищов, община Свищов,
област Велико Търново.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2 . И м у ще с т во т о на за к ри т о т о у ч и л и ще
е държавна собственост и се предоставя за
управление на ПГ по лека промишленост и
строителство – гр. Свищов, община Свищов,
област Велико Търново.
3. Учениците от Професионална гимназия
„Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Свищов, община
Свищов, област Велико Търново, да се насочат
за обучение към ПГ по лека промишленост и
строителство – гр. Свищов, община Свищов,
област Велико Търново, при условията на чл. 9
ЗНП.
4. Задължителната документация на Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Свищов, община Свищов, област
Велико Търново, да се съхранява в ПГ по лека
промишленост и строителство – гр. Свищов,
община Свищов, област Велико Търново.
На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд документите, обект на
Националния архивен фонд, които са описани в
номенклатурата на делата на закритото училище със срок постоянен, да бъдат обработени по
реда на Наредбата за реда за организирането,
обработването, експертизата, съхраняването и
използването на документите в учрежденските
архиви на държавните и общинските институции
(ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени в
Централния държавен архив. Документите с
дългосрочно справочно значение на закритото
училище да се съхраняват до изтичане на определените им срокове в приемащото училище.
5. Фондът от учебници да се съхранява в
училището, което приема учениците на закритото училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
М. Кунева
5121
ЗАПОВЕД № РД-14-40
от 20 юни 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2
и 4 ППЗНП, по мотивирано предложение на
кмета на община Добричка, Решение № 154, т. 2.6
по протокол № 7 от 31.03.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Добрич, становище от Регионалния
и нспек т орат по образова н ие т о – Добри ч, и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-61 от 16.01.2015 г. на министъра на образованието и науката, поради
намаляване броя на учениците под нормативно
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определения минимум считано от 1.09.2016 г.
закривам ОУ „Христо Ботев“ – с. Владимирово,
община Добричка, област Добрич.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото училище е
общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на община Добричка.
3. Учениците от ОУ „Христо Ботев“ – с. Владимирово, община Добричка, област Добрич, да
се насочат за обучение към ОУ „Св. св. Кирил
и Методий“ – с. Ведрина, община Добричка,
област Добрич, при условията на чл. 9 ЗНП.
4. За д ъ л ж и телната док у мен таци я на ОУ
„Хрис т о Б о т ев“ – с. Вла д и м и рово, общ и на
Добричка, област Добрич, да се съхранява в
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Ведрина,
община Добричка, област Добрич.
На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд документите, обект на
Националния архивен фонд, които са описани в
номенклатурата на делата на закритото училище със срок постоянен, да бъдат обработени по
реда на Наредбата за реда за организирането,
обработването, експертизата, съхраняването и
използването на документите в учрежденските
архиви на държавните и общинските институции
(ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени в
Централния държавен архив. Документите с
дългосрочно справочно значение на закритото
училище да се съхраняват до изтичане на определените им срокове в приемащото училище.
5. Фондът от учебници да се съхранява в
училището, което приема учениците на закритото училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
М. Кунева
5122
ЗАПОВЕД № РД-14-41
от 20 юни 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12,
ал. 2 и 4 ППЗНП, по мотивирано предложение на кмета на община Добричка, Решение
№ 154, т. 2.1 по протокол № 7 от 31.03.2016 г.
на Общинския съвет – гр. Добрич, становище
от Регионалния инспекторат по образованиет о – Добри ч, и с та нови ще на експер т ната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-61 от
16.01.2015 г. на министъра на образованието и
науката, поради намаляване броя на учениците
под нормативно определения минимум считано
от 1.09.2016 г. закривам НУ „Отец Паисий“ –
с. Плачи дол, община Добричка, област Добрич.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото училище е
общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на община Добричка.
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3. Учениците от Н У „Отец Паисий“ – с.
Плачи дол, община Добричка, област Добрич,
да се насочат за обучение към ОУ „Добри Войников“ – с. Победа, община Добричка, област
Добрич, и ОУ „П. К. Яворов“ – с. Стефаново,
община Добричка, област Добрич, при условията на чл. 9 ЗНП.
4. За дъл ж ителната док у ментаци я на Н У
„Отец Паисий“ – с. Плачи дол, община Добричка, област Добрич, да се съхранява в ОУ „Добри Войников“ – с. Победа, община Добричка,
област Добрич.
На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд документите, обект на
Националния архивен фонд, които са описани в
номенклатурата на делата на закритото училище със срок постоянен, да бъдат обработени по
реда на Наредбата за реда за организирането,
обработването, експертизата, съхраняването и
използването на документите в учрежденските
архиви на държавните и общинските институции
(ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени в
Централния държавен архив. Документите с
дългосрочно справочно значение на закритото
училище да се съхраняват до изтичане на определените им срокове в приемащото училище.
5. Фондът от учебници да се съхранява в
училището, което приема учениците на закритото училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
М. Кунева
5123
ЗАПОВЕД № РД-14-42
от 20 юни 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12,
ал. 2 и 4 ППЗНП, по мотивирано предложение на кмета на община Добричка, Решение
№ 154, т. 2.8 по протокол № 7 от 31.03.2016 г.
на Общинския съвет – гр. Добрич, становище
от Регионалния инспекторат по образованиет о – Добри ч, и с та новище на експер т ната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-61 от
16.01.2015 г. на министъра на образованието и
науката, поради намаляване броя на учениците
под нормативно определения минимум считано
от 1.09.2016 г. закривам ОУ „Св. св. Кирил и
Методий“ – с. Стефан Караджа, община Добричка, област Добрич.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото училище е
общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на община Добричка.
3. Учениците от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Стефан Караджа, община Добричка,
област Добрич, да се насочат за обучение към
ОУ „Добри Войников“ – с. Победа, община
Добричка, област Добрич, при условията на
чл. 9 ЗНП.
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4. За д ъ л ж и телната док у мен таци я на ОУ
„Св. св. Кирил и Методий“ – с. Стефан Караджа, община Добричка, област Добрич, да се
съхранява в ОУ „Добри Войников“ – с. Победа,
община Добричка, област Добрич.
На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд документите, обект на
Националния архивен фонд, които са описани в
номенклатурата на делата на закритото училище със срок постоянен, да бъдат обработени по
реда на Наредбата за реда за организирането,
обработването, експертизата, съхраняването и
използването на документите в учрежденските
архиви на държавните и общинските институции
(ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени в
Централния държавен архив. Документите с
дългосрочно справочно значение на закритото
училище да се съхраняват до изтичане на определените им срокове в приемащото училище.
5. Фондът от учебници да се съхранява в
училището, което приема учениците на закритото училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
М. Кунева
5124
ЗАПОВЕД № РД-14-43
от 20 юни 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12,
ал. 2 и 4 ППЗНП, по мотивирано предложение на кмета на община Добричка, Решение
№ 154, т. 2.2 по протокол № 7 от 31.03.2016 г.
на Общинския съвет – гр. Добрич, становище
от Регионалния инспекторат по образованиет о – Добри ч, и с та нови ще на експер т ната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-61 от
16.01.2015 г. на министъра на образованието и
науката, поради намаляване броя на учениците
под нормативно определения минимум считано
от 1.09.2016 г. закривам НУ „Христо Ботев“ –
с. Лясково, община Добричка, област Добрич.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото училище е
общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на община Добричка.
3. Учен и ц и т е о т Н У „ Х рис т о Б о т ев“ –
с. Лясково, община Добричка, област Добрич,
да се насочат за обучение към ОУ „Стефан
Карад жа“ – с. Ж итница, община Добричка,
област Добрич, при условията на чл. 9 ЗНП.
4. За дъл ж ителната док у ментаци я на Н У
„Христо Ботев“ – с. Лясково, община Добричка,
област Добрич, да се съхранява в ОУ „Стефан
Карад жа“ – с. Ж итница, община Добричка,
област Добрич.
На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд документите, обект на
Националния архивен фонд, които са описани в
номенклатурата на делата на закритото учили-
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ще със срок постоянен, да бъдат обработени по
реда на Наредбата за реда за организирането,
обработването, експертизата, съхраняването и
използването на документите в учрежденските
архиви на държавните и общинските институции
(ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени в
Централния държавен архив. Документите с
дългосрочно справочно значение на закритото
училище да се съхраняват до изтичане на определените им срокове в приемащото училище.
5. Фондът от учебници да се съхранява в
училището, което приема учениците на закритото училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
М. Кунева
5125
ЗАПОВЕД № РД-14-44
от 20 юни 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12,
ал. 2 и 4 ППЗНП, по мотивирано предложение на кмета на община Добричка, Решение
№ 154, т. 2.3 по протокол № 7 от 31.03.2016 г.
на Общинския съвет – гр. Добрич, становище
от Регионалния инспекторат по образованиет о – Добри ч, и с та новище на експер т ната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-61 от
16.01.2015 г. на министъра на образованието и
науката, поради намаляване броя на учениците
под нормативно определения минимум считано
от 1.09.2016 г. закривам НУ „Христо Ботев“ –
с. Фелдфебел Дянково, община Добричка, област Добрич.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото училище е
общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на община Добричка.
3. Учен и ц и т е о т Н У „ Х рис т о Б о т ев“ –
с. Фел дфебел Д я н ково, общ и на Добри ч к а,
област Добрич, да се насочат за обучение към
ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – с. Карапелит, община
Добричка, област Добрич, и ОУ „Васил Левски“ –
с. Хитово, община Добричка, област Добрич,
при условията на чл. 9 ЗНП.
4. За дъл ж ителната док у ментаци я на Н У
„Христо Ботев“ – с. Фелдфебел Дянково, община
Добричка, област Добрич, да се съхранява в
ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – с. Карапелит, община
Добричка, област Добрич.
На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд документите, обект на
Националния архивен фонд, които са описани в
номенклатурата на делата на закритото училище със срок постоянен, да бъдат обработени по
реда на Наредбата за реда за организирането,
обработването, експертизата, съхран яването
и използването на документите в учрежденск ите архиви на държавните и общинск ите
институции (ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат
п р еда ден и в Цен т ра л н и я д ърж а вен арх и в.
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Документите с дългосрочно справочно значение на закритото училище да се съхраняват
до изтичане на определените им срокове в
приемащото училище.
5. Фондът от учебници да се съхранява в
училището, което приема учениците на закритото училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

Министър:
М. Кунева

На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2
и 4 ППЗНП, по мотивирано предложение на
кмета на община Добричка, Решение № 154, т. 2.4
по протокол № 7 от 31.03.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Добрич, становище от Регионалния
инспекторат по образованието – Добрич, и становище на експертната комисия, назначена със
Заповед № РД-09-61 от 16.01.2015 г. на министъра
на образованието и науката, поради намаляване
броя на учениците под нормативно определения
минимум считано от 1.09.2016 г. закривам ОУ
„Димит ър Минчев“ – с. Паска лево, община
Добричка, област Добрич.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото училище е
общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на община Добричка.
3. Учениците от ОУ „Димитър Минчев“ –
с. Паскалево, община Добричка, област Добрич,
да се насочат за обучение към ОУ „Отец Паисий“ – с. Овчарово, община Добричка, област
Добрич, при условията на чл. 9 ЗНП.
4. За дъл ж и телната док у мен таци я на ОУ
„Димит ър Минчев“ – с. Паска лево, община
Добричка, област Добрич, да се съхранява в
ОУ „Отец Паисий“ – с. Овчарово, община Добричка, област Добрич.
На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд документите, обект на
Националния архивен фонд, които са описани в
номенклатурата на делата на закритото училище със срок постоянен, да бъдат обработени по
реда на Наредбата за реда за организирането,
обработването, експертизата, съхраняването и
използването на документите в учрежденските
архиви на държавните и общинските институции
(ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени в
Централния държавен архив. Документите с
дългосрочно справочно значение на закритото
училище да се съхраняват до изтичане на определените им срокове в приемащото училище.
5. Фондът от учебници да се съхранява в
училището, което приема учениците на закритото училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

5126
ЗАПОВЕД № РД-14-45
от 20 юни 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2
и 4 ППЗНП, по мотивирано предложение на кмета на община Добричка, Решение № 154, т. 2.5
по протокол № 7 от 31.03.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Добрич, становище от Регионалния
и нспек т орат по образова н ие т о – Добри ч, и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-61 от 16.01.2015 г. на министъра на образованието и науката, поради
намаляване броя на учениците под нормативно
определения минимум считано от 1.09.2016 г.
закривам ОУ „Братя Миладинови“ – с. Черна,
община Добричка, област Добрич.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото училище е
общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на община Добричка.
3. Учениците от ОУ „Братя Миладинови“ –
с. Черна, община Добричка, област Добрич, да
се насочат за обучение към ОУ „Стефан Караджа“ – с. Житница, община Добричка, област
Добрич, при условията на чл. 9 ЗНП.
4. Задължителната документация на ОУ „Братя Миладинови“ – с. Черна, община Добричка,
област Добрич, да се съхранява в ОУ „Стефан
Карад жа“ – с. Ж итница, община Добричка,
област Добрич.
На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд документите, обект на
Националния архивен фонд, които са описани в
номенклатурата на делата на закритото училище със срок постоянен, да бъдат обработени по
реда на Наредбата за реда за организирането,
обработването, експертизата, съхраняването и
използването на документите в учрежденските
архиви на държавните и общинските институции
(ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени в
Централния държавен архив. Документите с
дългосрочно справочно значение на закритото
училище да се съхраняват до изтичане на определените им срокове в приемащото училище.
5. Фондът от учебници да се съхранява в
училището, което приема учениците на закритото училище.

Министър:
М. Кунева
5127
ЗАПОВЕД № РД-14-46
от 20 юни 2016 г.

Министър:
М. Кунева
5128
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ЗАПОВЕД № РД-14-47
от 20 юни 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 1
и 4 ППЗНП, по мотивирано предложение на
финансиращия орган, становище от Регионалния
инспекторат по образованието – Пловдив, и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-61 от 16.01.2015 г. на министъра на образованието и науката, поради
намаляване броя на учениците и осъществяване на образователен процес в слети класове
закривам Основно оздравително училище „Св.
Иван Рилски“ – гр. Хисаря, община Хисаря,
област Пловдив.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на Основно оздравително
у ч и л и ще „С в. И ва н Р и лск и“ – г р. Х ис аря,
община Хисаря, област Пловдив, е държавна
собственост и се предоставя за управление на
Учебен център към Министерството на образованието и науката.
3. Учениците от Основното оздравително
училище „Св. Иван Рилски“ – гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив, да се насочат за
обучение при условията на чл. 9 ЗНП.
4. Задъл ж ителната док у ментаци я на Основно оздравително училище „Св. Иван Рилск и“ – г р. Х ис аря, о бщ и на Х ис аря, о блас т
П ловд и в, да с е с ъх ра н я ва в СОУ „Хрис т о
Смирненск и“ – г р. Х исаря, община Х исаря,
област Пловдив.
На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд документите, обект на
Националния архивен фонд, които са описани в
номенклатурата на делата на закритото училище със срок постоянен, да бъдат обработени по
реда на Наредбата за реда за организирането,
обработването, експертизата, съхраняването и
използването на документите в учрежденските
архиви на държавните и общинските институции
(ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени в
Централния държавен архив. Документите с
дългосрочно справочно значение на закритото
училище да се съхраняват до изтичане на определените им срокове в приемащото училище.
5. Фондът от учебници да се съхранява в
училището, което приема учениците на закритото училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
М. Кунева
5129
ЗАПОВЕД № РД-14-48
от 20 юни 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12,
ал. 2 и 4 ППЗНП, по мотивирано предложение
на кмета на община Раднево, Решение № 118
по протокол № 9 от 17.03.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Раднево, становище от Регионалния
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инспекторат по образованието – Стара Загора,
и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-61 от 16.01.2015 г. на
министъра на образованието и науката, поради
намаляване броя на учениците под нормативно
определения минимум считано от 15.09.2016 г.
закривам ОУ „Йордан Йовков“ – с. Трояново,
община Раднево, област Стара Загора.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото училище е
общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на община Раднево.
3. Учениците от ОУ „Йордан Йовков“ – с. Трояново, община Раднево, област Стара Загора, да
се насочат за обучение към I ОУ „Св. Климент
Охридски“ – гр. Раднево, община Раднево, област Стара Загора, при условията на чл. 9 ЗНП.
4. За дъл ж и телната док у мен таци я на ОУ
„Йордан Йовков“ – с. Трояново, община Раднево, област Стара Загора, да се съхранява в
I ОУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Раднево,
община Раднево, област Стара Загора.
На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд документите, обект на
Националния архивен фонд, които са описани в
номенклатурата на делата на закритото училище със срок постоянен, да бъдат обработени по
реда на Наредбата за реда за организирането,
обработването, експертизата, съхраняването и
използването на документите в учрежденските
архиви на държавните и общинските институции
(ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени в
Централния държавен архив. Документите с
дългосрочно справочно значение на закритото
училище да се съхраняват до изтичане на определените им срокове в приемащото училище.
5. Фондът от учебници да се съхранява в
училището, което приема учениците на закритото училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
М. Кунева
5130
ЗАПОВЕД № РД-14-49
от 20 юни 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 1
и 4 ППЗНП, по мотивирано предложение на
финансиращия орган, становище от Регионалния
инспекторат по образованието – София-град, и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-61 от 16.01.2015 г. на министъра на образованието и науката, поради
необходимост от оптимизиране на мрежата от
професионални гимназии на територията на
град София считано от 15.09.2016 г. закривам
Професионална гимназия по топлинна и хладилна техника „Карл фон Линде“ – гр. София,
район „Сердика“, област София-град.
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1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2 . И м у ще с т во т о на за к ри т о т о у ч и л и ще
е държавна собственост и се предоставя за
управление на Регионални я инспекторат по
образованието – София-град.
3. Учениците от Професионална гимназия
по топлинна и хладилна техника „Карл фон
Линде“ – гр. София, район „Сердика“, област
София-град, да се насочат за обучение към ПГ по
транспорт и енергетика „Хенри Форд“ – гр. София, Столична община, област София-град, при
условията на чл. 9 ЗНП.
4. Задължителната документация на Професионална гимназия по топлинна и хладилна
техника „Карл фон Линде“ – гр. София, район
„Сердика“, област София-град, да се съхранява в ПГ по транспорт и енергетика „Хенри
Форд“ – гр. София, Столична община, област
София-град.
На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд документите, обект на
Националния архивен фонд, които са описани в
номенклатурата на делата на закритото училище със срок постоянен, да бъдат обработени по
реда на Наредбата за реда за организирането,
обработването, експертизата, съхраняването и
използването на документите в учрежденските
архиви на държавните и общинските институции
(ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени в
Централния държавен архив. Документите с
дългосрочно справочно значение на закритото
училище да се съхраняват до изтичане на определените им срокове в приемащото училище.
5. Фондът от учебници да се съхранява в
училището, което приема учениците на закритото училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
М. Кунева
5131
ЗАПОВЕД № РД-14-50
от 20 юни 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 1
и 4 ППЗНП, по мотивирано предложение на
финансиращия орган, становище от Регионалния
инспекторат по образованието – София-град, и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-61 от 16.01.2015 г. на министъра на образованието и науката, поради
необходимост от оптимизиране на мрежата
от професионални гимназии на територията
на град София считано от 15.09.2016 г. закривам Професиона лна г имнази я по би т ова и
електротранспортна техника и строителство –
гр. София, район „Красно село“, област София-град.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
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2 . И м у ще с т во т о на за к ри т о т о у ч и л и ще
е държавна собственост и се предоставя за
управление на Регионални я инспекторат по
образованието – София-град.
3. Учениците от Професионална гимназия
по битова и елект рот ранспортна техника и
строителство – гр. София, район „Красно село“,
област София-град, да се насочат за обучение
в зависимост от направленията, професиите и
специалностите, които се изучават в посочените професионални гимназии, при условията
на чл. 9 ЗНП:
3.1. ПГ по транспорт и енергетика „Хенри
Форд“ – гр. София:
– III степен на професионална квалификация,
дневна форма на обучение, по професия „Електротехник“, специалност „Електрообзавеждане
на електрически превозни средства за градския
транспорт“;
– II степен на професионална квалификация, дневна форма на обучение, по професия
„Елект ромонтьор“, „Елект рообзавеж дане на
елект рическ и превозни средства за градск и
транспорт“;
– II степен на професионална квалификация,
вечерна форма на обучение, по професия „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации“,
специалност „Топлоенергетика“;
– II степен на професионална квалификация, вечерна форма на обучение, по професия
„Електромонтьор“, специалност: „Електрообзавеждане на електрически превозни средства
за градски транспорт“;
3.2. ПГ по подемна, строителна и транспортна
техника – гр. София:
– III степен на професионална квалификация,
дневна форма на обучение, по професия „Електротехник“, „Електрообзавеждане на подемна
и асансьорна техника“;
3.3. ПГ по механоелектротехника „Н. Й.
Вапцаров“ – гр. София:
– III степен на професионална квалификация, дневна форма на обучение, по професия
„Електротехник“, „Електрически инсталации“;
– III степен на професионална квалификация, вечерна форма на обучение, по професия
„Електротехник“, „Електрически инсталации“;
– III степен на професионална квалификация, задочна форма на обучение, по професия
„Електротехник“, „Електрически инсталации“;
– II степен на професионална квалификация,
в самостоятелна форма на обучение, 2 ученици,
по професия „Електромонтьор“, специалност:
„Електрически инсталации“;
3.4. ПГСАГ „Христо Ботев“ – гр. София:
– II степен на професионална квалификация, дневна форма на обучение, по професия
„Строител“, „Вътрешни облицовки и настилки“;
– II степен на професионална квалификация, вечерна форма на обучение, по професия
„Строител-монтажник“, „Сухо строителство“;
– II степен на професионална квалификация,
в самостоятелна форма на обучение, 2 ученици
по професия „Строител“, специалност: „Вътрешни облицовки и настилки“.
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4. Задължителната документация на Професионална гимнази я по битова и електротранспортна техника и строителство – гр. София, район „Красно село“, област София-град,
да се съхранява в ПГ по механоелектротехника
„Н. Й. Вапцаров“ – гр. София, Столична община,
област София-град.
На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд документите, обект на
Националния архивен фонд, които са описани в
номенклатурата на делата на закритото училище със срок постоянен, да бъдат обработени по
реда на Наредбата за реда за организирането,
обработването, експертизата, съхраняването и
използването на документите в учрежденските
архиви на държавните и общинските институции
(ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени в
Централния държавен архив. Документите с
дългосрочно справочно значение на закритото
училище да се съхраняват до изтичане на определените им срокове в приемащото училище.
5. Фондът от учебници да се съхранява в
училището, което приема учениците на закритото училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
М. Кунева
5132
ЗАПОВЕД № РД-14-51
от 20 юни 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12,
ал. 2 и 4 ППЗНП, по мотивирано предложение
на кмета на община Твърдица, Решение № 74
по протокол № 9 от 31.03.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Твърдица, становище от Регионалния инспекторат по образованието – Сливен, и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-61 от 16.01.2015 г. на министъра на образованието и науката, поради
намаляване броя на учениците под нормативно
определения минимум считано от 1.09.2016 г.
закривам НУ „Христо Ботев“ – гр. Твърдица,
община Твърдица, област Сливен.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото училище е
общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на община Твърдица.
3. Учениците от НУ „Христо Ботев“ – гр. Твърдица, община Твърдица, област Сливен, да
се насочат за обу чение към СОУ „Н. Рилски“ – гр. Твърдица, община Твърдица, област
Сливен, при условията на чл. 9 ЗНП.
4. За дъл ж ителната док у ментаци я на Н У
„Христо Ботев“ – гр. Твърдица, община Твърдица, област Сливен, да се съхранява в СОУ
„Н. Рилски“ – гр. Твърдица, община Твърдица,
област Сливен.

ВЕСТНИК

БРОЙ 50

На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд документите, обект на
Националния архивен фонд, които са описани в
номенклатурата на делата на закритото училище със срок постоянен, да бъдат обработени по
реда на Наредбата за реда за организирането,
обработването, експертизата, съхраняването и
използването на документите в учрежденските
архиви на държавните и общинските институции
(ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени в
Централния държавен архив. Документите с
дългосрочно справочно значение на закритото
училище да се съхраняват до изтичане на определените им срокове в приемащото училище.
5. Фондът от учебници да се съхранява в
училището, което приема учениците на закритото училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
М. Кунева
5133
ЗАПОВЕД № РД-14-52
от 20 юни 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2
и 4 ППЗНП, по мотивирано предложение на
кмета на община Павликени, Решение № 120
по протокол № 12 от 19.05.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Павликени, становище от Регионалния инспекторат по образованието – Велико
Търново, и становище на експертната комисия,
назначена със Заповед № РД-09-61 от 16.01.2015 г.
на министъра на образованието и науката, поради намаляване броя на учениците под нормативно определения минимум закривам ОУ
„Христо Ботев“ – с. Недан, община Павликени,
област Велико Търново.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото училище е
общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на община Павликени.
3. Уч ен и ц и т е о т ОУ „ Х р и с т о Б о т ев“ –
с. Недан, община Павликени, област Велико
Търново, да се насочат за обучение към СОУ
„Бачо Киро“ – гр. Павликени, община Павликени, област Велико Търново, при условията
на чл. 9 ЗНП.
4. За дъл ж и телната док у мен таци я на ОУ
„Христо Ботев“ – с. Недан, община Павликени, област Велико Търново, да се съхранява
в СОУ „Бачо Киро“ – гр. Павликени, община
Павликени, област Велико Търново.
На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд документите, обект на
Националния архивен фонд, които са описани в
номенклатурата на делата на закритото училище със срок постоянен, да бъдат обработени по
реда на Наредбата за реда за организирането,
обработването, експертизата, съхраняването и
използването на документите в учрежденските
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архиви на държавните и общинските институции
(ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени в
Централния държавен архив. Документите с
дългосрочно справочно значение на закритото
училище да се съхраняват до изтичане на определените им срокове в приемащото училище.
5. Фондът от учебници да се съхранява в
училището, което приема учениците на закритото училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
М. Кунева
5134
ЗАПОВЕД № РД-14-53
от 20 юни 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12,
ал. 2 и 4 ППЗНП, по мотивирано предложение
на кмета на община Севлиево, Решение № 192
по протокол № 8 от 25.05.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Севлиево, становище от Регионалния инспекторат по образованието – Габрово,
и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-61 от 16.01.2015 г.
на минист ъра на образованието и нау ката,
пора д и т ен ден ц и я к ъм т ра й но на ма л я ва не
на броя на децата в задължителна училищна
възраст и необходимостта от оптимизиране на
общинската училищна мрежа на територията
на град Севлиево закривам НУ „Св. св. Кирил
и Методий“ – гр. Севлиево, община Севлиево,
област Габрово.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото училище е
общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на община Севлиево.
3. Учениците от НУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Севлиево, община Севлиево, област
Габрово, да се насочат за обучение към ОУ „Стефан Пешев“ – гр. Севлиево, община Севлиево,
област Габрово, при условията на чл. 9 ЗНП.
4. Задължителната документация на НУ „Св.
св. Кирил и Методий“ – гр. Севлиево, община
Севлиево, област Габрово, да се съхранява в
ОУ „Стефан Пешев“ – гр. Севлиево, община
Севлиево, област Габрово.
На основание ч л. 51, а л. 1 от Закона за
Н а ц и о н а л н и я а рх и в е н ф о н д д о к у м е н т и т е,
обект на Националния архивен фонд, които
са описани в номенклатурата на делата на закритото училище със срок постоянен, да бъдат
обработени по реда на Наредбата за реда за
организирането, обработването, експертизата,
съхраняването и използването на документите
в учрежденските архиви на държавните и общинските институции (ДВ, бр. 17 от 2009 г.)
и да бъдат предадени в Централния държавен
архив. Документите с дългосрочно справочно
значение на закритото училище да се съхраняват
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до изтичане на определените им срокове в
приемащото училище.
5. Фондът от учебници да се съхранява в
училището, което приема учениците на закритото училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
М. Кунева
5135
ЗАПОВЕД № РД-14-54
от 20 юни 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12,
ал. 2 и 4 ППЗНП, по мотивирано предложение на кмета на община Добричка, Решение
№ 154, т. 2.7 по протокол № 7 от 31.03.2016 г.
на Общинския съвет – гр. Добрич, становище
от Регионалния инспекторат по образованиет о – Добри ч, и с та новище на експер т ната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-61
от 16.01.2015 г. на министъра на образованието
и науката, поради осъществяване на обучение
в слети паралелки с брой на учениците под
нормативно определения минимум закривам
ОУ „Г. С. Раковски“ – с. Бенковски, община
Добричка, област Добрич.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото училище е
общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на община Добричка.
3. Учен и ц и т е о т ОУ „Г. С. Ра ковск и“ –
с. Бенковски, община Добричка, област Добрич,
да се насочат за обучение към ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – с. Карапелит, и ОУ „Св. св. Кирил
и Методий“ – с. Ведрина, община Добричка,
област Добрич, при условията на чл. 9 ЗНП.
4. Задължителната документация на ОУ „Г.
С. Раковски“ – с. Бенковски, община Добричка,
област Добрич, да се съхранява в ОУ „Св. св.
Кирил и Методий“ – с. Ведрина, община Добричка, област Добрич.
На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд документите, обект на
Националния архивен фонд, които са описани в
номенклатурата на делата на закритото училище със срок постоянен, да бъдат обработени по
реда на Наредбата за реда за организирането,
обработването, експертизата, съхраняването и
използването на документите в учрежденските
архиви на държавните и общинските институции
(ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени в
Централния държавен архив. Документите с
дългосрочно справочно значение на закритото
училище да се съхраняват до изтичане на определените им срокове в приемащото училище.
5. Фондът от учебници да се съхранява в
училището, което приема учениците на закритото училище.
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Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
М. Кунева
5136
ЗАПОВЕД № РД-14-55
от 20 юни 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12,
ал. 2 и 4 ППЗНП, по мотивирано предложение
на кмета на община Тетевен, Решение № 150 по
протокол № 10 от 16.05.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Тетевен, становище от Регионалния инспекторат по образованието – Ловеч, и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-61 от 16.01.2015 г. на министъра на образованието и науката, поради
осъществяване на обучение в слети паралелки
с брой на учениците под нормативно определения минимум закривам ОУ „Йото Врачев“ –
с. Гложене, община Тетевен, област Ловеч.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото училище е
общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на община Тетевен.
3. Учениците от ОУ „Йото Врачев“ – с. Гложене, община Тетевен, област Ловеч, да се насочат
за обучение към ОУ „Г. Бенковски“ – с. Черни
Вит, НУ „Хаджи Генчо“ – гр. Тетевен, и СОУ
„Г. Бенковски“ – гр. Тетевен, община Тетевен,
област Ловеч, при условията на чл. 9 ЗНП.
4. За д ъ л ж и телната док у мен таци я на ОУ
„Йото Врачев“ – с. Гложене, община Тетевен,
област Ловеч, да се съхранява в ОУ „Г. Бенковски“ – с. Черни Вит, община Тетевен, област
Ловеч.
На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд документите, обект на
Националния архивен фонд, които са описани в
номенклатурата на делата на закритото училище със срок постоянен, да бъдат обработени по
реда на Наредбата за реда за организирането,
обработването, експертизата, съхраняването и
използването на документите в учрежденските
архиви на държавните и общинските институции
(ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени в
Централния държавен архив. Документите с
дългосрочно справочно значение на закритото
училище да се съхраняват до изтичане на определените им срокове в приемащото училище.
5. Фондът от учебници да се съхранява в
училището, което приема учениците на закритото училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
М. Кунева
5137

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № РД-14-56
от 20 юни 2016 г.

На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12,
ал. 2 и 3 ППЗНП, по мотивирано предложение
на кмета на община Радомир, Решение № (П)148 по протокол от 18.05.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Радомир, становище от Регионалния
инспек т орат по образова ниет о – Перник, и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-61 от 16.01.2015 г. на министъра на образованието и науката, поради
необходимост от привеждане вида на училището
в съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 1,
т. 3 ЗНП преобразувам СОУ „Христо Ботев“ –
с. Дрен, в ОУ „Христо Ботев“ – с. Дрен, община
Радомир, област Перник.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 123 КТ.
2. Учен и ц и т е о т СОУ „Хрис т о Бо т ев“ –
с. Дрен, да продължат обучението си в преобразуваното ОУ „Христо Ботев“ – с. Дрен, община
Радомир, област Перник.
3. Задължителната документация на учениците от гимназиалния етап на СОУ „Христо
Ботев“ – с. Дрен, да се съхранява в СОУ „Св.
св. Кирил и Методий“ – гр. Радомир, а документацията на учениците от началния и прогимназиалния етап – в преобразуваното ОУ
„Христо Ботев“ – с. Дрен, община Радомир,
област Перник.
4. Фондът от учебници да се съхранява в
преобразуваното училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
М. Кунева
5138
ЗАПОВЕД № РД-14-57
от 20 юни 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12,
ал. 2 и 4 ППЗНП, по мотивирано предложение
на кмета на община Пордим, Решение № 144
по протокол № 9 от 27.04.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Пордим, становище от Регионалния
и нспек т орат по образова н ие т о – П левен, и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-61 от 16.01.2015 г. на министъра на образованието и науката, поради
осъществяване на обучение в слети паралелки
с брой на учениците под нормативно определения минимум закривам ОУ „Христо Ботев“ –
с. Одърне, община Пордим, област Плевен.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото училище е
общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на община Пордим.
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3. Учениците от ОУ „Христо Ботев“ – с. Одърне, община Пордим, област Плевен, да се насочат за обучение към СОУ „Св. св. Кирил и
Методий“ – гр. Пордим, община Пордим, област
Плевен, при условията на чл. 9 ЗНП.
4. За д ъ л ж и телната док у мен таци я на ОУ
„Христо Ботев“ – с. Одърне, община Пордим,
област Плевен, да се съхранява в СОУ „Св.
Св. Кирил и Методий“ – гр. Пордим, община
Пордим, област Плевен.
На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд документите, обект на
Националния архивен фонд, които са описани в
номенклатурата на делата на закритото училище със срок постоянен, да бъдат обработени по
реда на Наредбата за реда за организирането,
обработването, експертизата, съхраняването и
използването на документите в учрежденските
архиви на държавните и общинските институции
(ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени в
Централния държавен архив. Документите с
дългосрочно справочно значение на закритото
училище да се съхраняват до изтичане на определените им срокове в приемащото училище.
5. Фондът от учебници да се съхранява в
училището, което приема учениците на закритото училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
М. Кунева
5139
ЗАПОВЕД № РД-14-59
от 20 юни 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12,
ал. 2 и 4 ППЗНП, по мотивирано предложение
на кмета на община Своге, Решение № 114 по
протокол № 9 от 28.04.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Своге, становище от Регионалния
инспекторат по образованието – София област,
и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-61 от 16.01.2015 г. на
министъра на образованието и науката, поради
осъществяване на обучение в слети паралелки
с брой на учениците под нормативно определения минимум закривам ОУ „Св. св. Кирил
и Мет одий“ – с. Осеновла г, общ ина Свог е,
Софийска област.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото училище е
общинска собст веност и се разпредел я със
заповед на кмета на община Своге.
3. Учениците от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Осеновлаг, община Своге, Софийска
област, да се насочат за обучение към ОУ „Христо Ботев“ – с. Гара Лакатник, община Своге,
Софийска област, при условията на чл. 9 ЗНП.
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4. Задължителната документация на ОУ „Св.
св. Кирил и Методий“ – с. Осеновлаг, община
Своге, Софийска област, да се съхранява в ОУ
„Христо Ботев“ – с. Гара Лакатник, община
Своге, Софийска област.
На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд документите, обект на
Националния архивен фонд, които са описани в
номенклатурата на делата на закритото училище със срок постоянен, да бъдат обработени по
реда на Наредбата за реда за организирането,
обработването, експертизата, съхраняването и
използването на документите в учрежденските
архиви на държавните и общинските институции
(ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени в
Централния държавен архив. Документите с
дългосрочно справочно значение на закритото
училище да се съхраняват до изтичане на определените им срокове в приемащото училище.
5. Фондът от учебници да се съхранява в
училището, което приема учениците на закритото училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
М. Кунева
5141
ЗАПОВЕД № РД-14-60
от 20 юни 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12,
ал. 2 и 3 ППЗНП, по мотивирано предложение
на кмета на община Дупница, Решение № 28
по протокол № 2 от 26.02.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Дупница, становище от Регионалния
инспекторат по образованието – Кюстендил, и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-61 от 16.01.2015 г. на министъра на образованието и науката, поради
намаляване броя на учениците под нормативно
определения минимум и оптимизиране на училищната мрежа преобразувам ВСОУ „Димчо
Дебелянов“ – гр. Дупница, и Гимназия „Христо Ботев“ – гр. Дупница, в Гимназия „Христо
Ботев“ – гр. Дупница, община Дупница, област
Кюстендил.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1,
т. 2 КТ.
2. Учениц и те от ВСОУ „Дим чо Дебел янов“ – гр. Дупница, и Гимназия „Христо Ботев“ – гр. Дупница, да се пренасочат към преобразуваната Гимназия „Христо Ботев“ – гр.
Дупница, община Дупница, област Кюстендил,
при условията на чл. 9 ЗНП.
3. Задължителната документация на ВСОУ
„Димчо Дебелянов“ – гр. Дупница, и Гимназия
Христо Ботев“ – гр. Дупница, да се съхранява в преобразуваната Гимназия „Христо Ботев“ – гр. Дупница, община Дупница, област
Кюстендил.

С Т Р.
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4. Фондът от учебници да се съхранява в
преобразуваното училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
М. Кунева
5142
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Юрисдикция

17.

Обединени арабски емирства

18.

Общността на Бахамските острови

19.

Оман

20.

Остров Рождество (Коледен остров) (брит.)

21.

Острови Кук (новозел.)

22.

Питкерн

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ

23.

Република Вануату

24.

Република Либерия

ЗАПОВЕД № ЗМФ-558
от 24 юни 2016 г.
На основание на § 1, т. 64 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното
подоходно облагане у твърж давам списък на
държавите/териториите, които са юрисдикции
с преференциален данъчен режим по смисъла
на § 1, т. 64 от допълнителните разпоредби на
Закона за корпоративното подоходно облагане,
съгласно приложението.
Заповедта отменя Заповед № ЗМФ-1311 от
21.12.2015 г. на министъра на финансите (ДВ,
бр. 102 от 2015 г.).
Заповедта и приложението към нея да се
публикуват и на интернет страницата на Министерството на финансите.
Контролът върху изпълнението на заповедта
се възлага на директора на дирекция „Данъчна
политика“.
Заповедта влиза в сила от 1 юли 2016 г.
Министър:
Вл. Горанов

25.

Република Малдиви

26.

Република Маршалски острови

27.

Република Науру

28.

Република Палау

29.

Република Панама

30.

Република Фиджи

31.

Сарк

32.

Сейнт Винсент и Гренадини

33.

Сейнт Лусия

34.

Синт Мартен

35.

Уругвай

36.

Федерация Сейнт Китс и Невис

Приложение
Списък на държавите/териториите, които са
юрисдикции с преференциален данъчен режим
по смисъла на § 1, т. 64 от допълнителните
разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане
№

Юрисдикция

1.

Антигуа и Барбуда

2.

Барбейдос

3.

Белиз

4.

Бруней Даруссалам

5.

Вирджинските острови (САЩ)

6.

Гренада

7.

Гуам остров (САЩ)

8.

Доминиканска република

9.

Княжество Андора

10.

Княжество Монако

11.

Кооперативна република Гаяна

12.

Лабуан

13.

Макао

14.

Независима държава Самоа

15.

Ниуе, остров (новозел.)

16.

Нова Каледония

37. Хонконг (Китай)
5158

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1648
от 15 април 2016 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „а“, чл. 4, ал. 1 и чл. 22г, ал. 3 ЗПСК,
чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22, ал. 1
от Устройствения правилник на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол и
протоколно решение № 4108 от 15.04.2016 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
О т к ри ва п роцед у ра за п ри ват иза ц ион на
продажба на:
1. Дипломатически клуб „Бояна“, намиращ се
в София, район „Витоша“, ул. Васил Чекаларов 51,
местността в.з. Панорамен път – Специални
нужди – Беловодски път.
2. Магазин с площ 1197,64 кв. м, намиращ
се на ул. Райко Алексиев 40А, бл. 216, кв. Изгрев, София.
3. Ресторант с площ 269,40 кв. м., намиращ
се на ул. Райко Алексиев 40А, бл. 216, кв. Изгрев, София.
4. Сграда с площ 650,78 кв. м, гараж с площ
36 кв. м и терен 755 кв. м, намиращи се на
ул. Чарлз Дарвин 4, кв. Изток, София, обособени
части от „АДИС“ – ЕООД, София.
Изпълнитетелен директор:
Е. Караниколов
5074
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РЕШЕНИЕ № 1659
от 24 юни 2016 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3
ЗПСК, чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6
и чл. 22, ал. 1 от Устройствения правилник на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение № 4199
от 24. 06. 2016 г. на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол реши:
Открива процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна държавна
собственост с предоставени права за управление
на областния управител на област Монтана,
представляващ: урегулиран поземлен имот ІІ
в кв. 45 по плана на гр. Бойчиновци, с площ
25 221 кв. м, намиращ се в гр. Бойчиновци,
община Бойчиновци, област Монтана.

5193

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

РЕШЕНИЕ № 1660
от 24 юни 2016 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3
ЗПСК, чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6
и чл. 22, ал. 1 от Устройствения правилник на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение № 4200
от 24.06.2016 г. на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол реши:
Открива процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна държавна
собственост с предоставени права за управление
на областния управител на област Монтана,
представляващ: поземлен имот с идентификатор 48489.23.348, с площ 8444 кв. м, намиращ
се в местността Бърдото, гр. Монтана, община
Монтана, област Монтана.

5194

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 267
от 25 май 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 8 и 11 и чл. 27, ал. 4 и 5 ЗМСМА Общинският
съвет – Благоевград, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за битова канализация до имоти с идентификатори 04279.38.26
и 04279.38.29 в местността Кури дере – Ш.22 по
кадастралната карта на Благоевград до включване в съществуваща шахта, минаваща през
имот с идентификатор 04279.38.52 (общинска
собственост – полски път) по кадастралната карта на Благоевград, без да се нарушава пътната
настилка във връзка с гаранционните срокове
на бул. Пейо Яворов, със сервитут, ограничаващ ползването на имоти с идентификатори
04279.38.19 (търговски обект, комплекс – частна
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собственост), 04279.38.21 (нива – частна собственост), 04279.38.25 (нива – частна собственост), 04279.38.26 (незастроен имот за жилищни ну ж ди – частна собственост), 04279.38.28
(нива – частна собственост), 04279.38.29 (незастроен имот за жилищни нужди – частна собственост), 04279.38.62 (за друг обществен обект,
комплекс – частна собственост) и 04279.38.70 (за
друг обществен обект, комплекс – частна собственост) по кадастралната карта на Благоевград.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – Благоевград, пред Административния съд – Благоевград.

5153

Председател:
Р. Тасков

РЕШЕНИЕ № 271
от 25 май 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 4
и 5 ЗМСМА, чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134,
ал. 1, т. 1 ЗУТ и след проведено поименно гласуване Общинският съвет – Благоевград, реши:
Одобрява изменение на общ устройствен
план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по протокол № 3 от 25.02.2011 г.
на Общинския съвет – Благоевград, на имот
с № 067034, местност Валого, в землището на
с. Българчево, община Благоевград, с цел предвиждане на рекреационна устройствена зона за
вилни селища „Ов“ със следните устройствени
показатели:
Височина на застрояване – до 7 м.
Максимална стойност на Кинт. – 0,8.
Плътност на застрояване – максимум 40 %.
Плътност на озеленяване – минимум 50 %.

5154

Председател:
Р. Тасков

ОБЩИНА КРИЧИМ
РЕШЕНИЕ № 82
от 14 юни 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с изпълнение
на Решение № 49, взето с протокол № 4 от
27.01.2016 г. на ОбС – гр. Кричим, Общинският
съвет – гр. Кричим, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план (ПП) на
проектно трасе на водопровод РЕ-100 RC ∅ 400
за обект: „Подмяна на съществуващия тласкателен водопровод от помпена станция „Кричим – Устина“ до регулацията на гр. Кричим“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУ Т решението подлежи на обжалване чрез Общинския
с ъве т – г р. К ри ч и м, до А д м и н ис т рат и вн и я
съд – Пловдив, в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

5155

Председател:
А. Хаджиева

С Т Р.
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
ЗАПОВЕД № РД-07-101
от 22 юни 2016 г.
На основание § 4к, ал. 6 от преходните и
заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ и протокол от 14.06.2016 г. на комисията, назначена със
Заповед № РД-07-176 от 11.03.2015 г. на областния
управител на област Ловеч, одобрявам:
Плана на новообразуваните имоти на местността Червен бряг – в строителните граници
на гр. Ловеч, област Ловеч.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“ пред Районния съд – Ловеч.
Заповедта да се публикува в един местен и
в два централни ежедневника.

5203

Областен управител:
Ир. Митева

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 214(п)
от 17 май 2016 г.
На основание ч л. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМ А , ч л. 110, а л. 1, т. 5, ч л. 112 , а л. 2 ,
т. 10, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предвид изложените
в предложение с вх. № 16ХІ-205 от 3.05.2016 г.
фактически основания Общинският съвет – гр.
Пловдив, реши:
Одобрява ПУ П – парцеларен план за линеен обект: „Уличен водопровод към ПИ с
ИД 56784.383.543, 56784.383.415, 56784.383.571,
56784.383.570, 56784.383.461, местност Остромила-Бозлюк, по КК на гр. Пловдив, по полски
път 56784.383.94“.
Проектът е изложен за запознаване в Община Пловдив, пл. Централен 1, ет. 7, стая 5,
Пловдив 4000.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Пловдив, до Административния съд – Пловдив.

5151

Председател:
С. Петкова

ОБЩИНА РАКОВСКИ
РЕШЕНИЕ № 125
от 20 май 2016 г.
На основание ч л. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Раковски, реши:
Одо бря в а п р о ек т з а П У П – п арце л ар ен
план за техническата инфраструктура (ВиК и
канализация), проектирани през ПИ 726.202 и
ПИ 726 200 – общински полски пътища, към
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проект за ПУП – ПРЗ за промяна предназначението на ПИ 726 001, за образуване на УПИ
726 001 – общественообслужващи дейности и
жилищно строителство, схеми ел., ВиК и пътна в
местността До стадиона по КВС на гр. Раковски.
Проектът е изложен в сградата на общината,
стая № 2 на ет. 1.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Общински съвет – гр. Раковски, до Административния
съд – Пловдив.
Председател:
Г. Лесов

5152

ОБЩИНА СВОГЕ
РЕШЕНИЕ № 100
от 28 април 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Своге, одобрява проект за подробен
устройствен план (П У П) – парцеларен план
(ПП) по чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ за елементите на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии, за изместване
на ВЛ 20 kV „Ромча“, преминаваща през ПИ
№ 268, м. Сирман, по КВС на землището на
с. Батулия, Софийска област.
Проектът се намира в сградата на общинската
администрация Своге, дирекция „УРТ“.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – гр. Своге, до Административния
съд – София.

5174

Председател:
Кр. Петков

ОБЩИНА С. СТАМБОЛОВО,
ОБЛАСТ ХАСКОВО
РЕШЕНИЕ № 83
от 26 май 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 1 и 5
ЗУТ и докладна записка от кмета на общината
Общинският съвет – с. Стамболово, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на ПИ-000580, м. Капак дере, по
плана на земеразделянето на с. Царева поляна,
община Стамболово, област Хасково, с цел
свободно, ниско застрояване с предназначение
„За обществено обслужване“, с възложител:
„Евроферм 08“ – ЕООД, Халми Юзеир Мюмюн,
с. Царева поляна, община Стамболово, област
Хасково.

5173

Председател:
М. Мандаджъ
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782. – Националната агенция за оценяване и акредитация при Министерския съвет на основание
чл. 85, ал. 1, т. 7 от Закона за висшето образование обнародва информация за резултатите от акредитационни процедури и оценяване на проекти за периода 01.05.2015 г. – 30.04.2016 г.
Институционално акредитирани висши училища в Република България, техните основни
звена и филиали
№

Акредитирано висше училище,
основни звена, филиали

1

2

1.

Аграрен университет – Пловдив
Факултет по растителна защита и агроекология
Факултет по агрономство
Факултет по лозаро-градинарство
Факултет по икономика
Департамент по езикова подготовка и спорт
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство –
Пловдив
Факултет „Музикална педагогика“
Факултет „Музикален фолклор и хореография“
Факултет „Изобразителни изкуства“
Департамент за езикова и специализирана подготовка
Академия на Министерството на вътрешните работи
Факултет „Полиция“
Факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“
Американски университет в България – Благоевград
Академично направление „Бизнес администрация“
Академично направление „Естествени науки и математика“
Академично направление „Журналистика и масови комуникации“
Академично направление „Икономика“
Академично направление „История и цивилизации“
Академично направление „Компютърни науки“
Академично направление „Политически науки и европеистика“
Академично направление „Изкуство, езици и литература“
Филиал на Американския университет в България – Благоевград, със седалище в София
Бургаски свободен университет
Център по икономически и управленски науки
Център по юридически науки
Център по информатика и технически науки
Център по хуманитарни науки
Варненски свободен университет ,,Черноризец Храбър“
Факултет „Международна икономика и администрация“
Юридически факултет
Архитектурен факултет
Департамент за чуждоезиково обучение
Филиал в Смолян
Великотърновски университет ,,Св. св. Кирил и Методий“
Филологически факултет
Исторически факултет
Юридически факултет
Факултет по изобразително изкуство
Педагогически факултет
Стопански факултет
Философски факултет
Православен богословски факултет
Факултет „Математика и информатика“
Филиал – Враца
Педагогически колеж – Плевен
Департамент за езиково обучение
Висше военноморско училище „Никола Вапцаров“ – Варна
Факултет „Навигационен“
Факултет „Инженерен“
Център за следдипломна квалификация

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Дата на получена Срок на валидакредитация,
ност на акредиоценка
тацията
3
4
24.01.2013 г.
оценка 9,29

24.01.2019 г.

10.05.2013 г.
оценка 9,19

10.05.2019 г.

03.10.2013 г.
оценка 9,02

03.10.2019 г.

08.11.2012 г.
оценка 8,00

08.11.2017 г.

26.07.2012 г.
оценка 8,66

26.07.2017 г.

13.06.2013 г.
оценка 9,12

13.06.2019 г.

04.10.2012 г.
оценка 9,04

04.10.2018 г.

21.06.2012 г.
оценка 9,16

21.06.2018 г.
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9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
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2
3
Висше строително училище „Любен Каравелов“
13.12.2012 г.
Строителен факултет
оценка 8,63
Архитектурен факултет
Колеж по строителство
Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“
15.11.2012 г.
Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта“
оценка 8,60
Факултет „Транспортен мениджмънт“
Факултет „Комуникации и електрообзавеждане в транспорта“
Висше училище по застраховане и финанси – София
08.05.2014 г.
Академична програма „Финанси, застраховане, счетоводство“
оценка 9,04
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите –
18.04.2013 г.
Пловдив
оценка 6,45
Факултет по икономика и управление
Департамент по технологии
Филиал – Велико Търново
Филиал – Русе
Военна академия „Георги Стойков Раковски“
23.02.2012 г.
Факултет „Национална сигурност и отбрана“
oценка 8,92
Факултет „Командно-щабен“
Институт за перспективни изследвания за отбраната
Департамент „Езиково обучение“
Висше училище по телекомуникации и пощи – София
решение на НародФакултет по телекомуникации и мениджмънт
ното събрание за
Департамент „Базисна подготовка“
преобразуване на
висшето училище
от 21.05.2015 г.
Висше училище по сигурност и икономика – Пловдив
решение на НародУчебно-научен център „ Национална сигурност и обществен ред“ ното събрание за
Учебно-научен център „Икономика и управление“
преобразуване на
висшето училище
от 21.05.2015 г.
Висше училище по мениджмънт – Варна
решение на НародСтопански факултет
ното събрание за
Колеж по мениджмънт и туризъм
преобразуване на
Департамент за модерни обучителни методи
висшето училище
Научноизследователски институт
от 21.05.2015 г.
Европейско висше училище по икономика и мениджмънт – решение на НародПловдив
ното събрание за
Департамент по бизнес
преобразуване на
Департамент по иновативен мениджмънт
висшето училище
Колеж по икономика и управление
от 21.05.2015 г.
Европейски политехнически университет – Перник
10.05.2013 г.
оценка 4,01

Икономически университет – Варна
Финансово-счетоводен факултет
Стопански факултет
Факултет „Информатика“
Факултет „Управление“
Департамент „Езиково обучение“
Колеж по туризъм
Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг – София
Катедра „Икономика и мениджмънт“
Катедра „Маркетинг и търговия“
Катедра „Информатика и чуждоезиково обучение“
Колеж по туризъм – Благоевград
Катедра „Туризъм“
Катедра „Бизнес администрация“

04.10.2012 г.
оценка 8,46

4
13.12.2017 г.

15.11.2017 г.

08.05.2020 г.
18.04.2017 г.

23.02.2017 г.

със статут на
акредитирано
висше училище
до 21.05.2018 г.
със статут на
акредитирано
висше училище
до 21.05.2018 г.
със статут на
акредитирано
висше училище
до 21.05.2017 г.
със статут на
акредитирано
висше училище
до 21.05.2018 г.
10.05.2016 г.
в ход процедура за институционална акредитация
04.10.2017 г.

27.09.2012 г.
оценка 5,21

27.09.2016 г.

11.05.2016 г.
оценка 4,79

11.05.2019 г.
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28.

29.

30.
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Лесотехнически университет – София
Факултет „Горско стопанство“
Факултет „Горска промишленост“
Факултет „Стопанско управление“
Агрономически факултет
Факултет „Ветеринарна медицина“
Факултет „Екология и ландшафтна архитектура“
Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов“ – Варна
Факултет по медицина
Факултет по дентална медицина
Факултет по обществено здравеопазване
Факултет по фармация
Медицински колеж – Варна
Филиал в Сливен
Филиал във Велико Търново
Филиал в Шумен
Департамент по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт
Медицински университет – Плевен
Факултет по медицина
Факултет по фармация
Факултет по обществено здраве
Факултет по здравни грижи
Медицински колеж – Плевен
Департамент за езиково и специализирано обучение
Медицински университет – Пловдив
Медицински факултет
Факултет по дентална медицина
Фармацевтичен факултет
Факултет по обществено здраве
Медицински колеж – Пловдив
Департамент за езиково и специализирано обучение
Медицински университет – София
Медицински факултет
Факултет по дентална медицина
Фармацевтичен факултет
Факултет по обществено здраве
Център за езиково обучение, физическо възпитание и спорт
Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ – София
Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца
Международно висше бизнес училище – Ботевград
Академична програма „Икономика и управление“
Минно-геоложки университет „Свети Иван Рилски“ – София
Миннотехнологичен факултет
Минно-електромеханичен факултет
Геологопроучвателен факултет
Хуманитарен департамент
Филиал в Кърджали
Национален военен университет „Васил Левски“ – Велико
Търново
Факултет „Общовойскови“
Факултет „Артилерия, противовъздушна отбрана и комуникационни и информационни системи“
Факултет „Авиационен“
Департамент „Езиково обучение и физическа подготовка“
Департамент „Чуждоезиково обучение“
Национална академия за театрално и филмово изкуство
„Кръстьо Сарафов“ – София
Факултет „Сценични изкуства“
Факултет „Екранни изкуства“
Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“
Теоретико-композиторски и диригентски факултет
Инструментален факултет
Вокален факултет

С Т Р. 6 1
3
28.03.2013 г.
оценка 8,94

4
28.03.2018 г.

05.09.2013 г.
оценка 9,27

05.09.2019 г.

08.01.2015 г.
оценка 8,49

08.01.2020 г.

24.10.2013 г.
оценка 9,40

24.10.2019 г.

25.07.2013 г.
оценка 9,68

25.07.2019 г.

08.11.2012 г.
оценка 8,02
10.01.2013 г.
оценка 8,72

08.11.2017 г.
10.01.2018 г.

15.12.2011 г.
оценка 8,65

15.12.2016 г.

14.09.2012 г.
оценка 9,14

14.09.2018 г.

05.09.2013 г.
оценка 9,23

05.09.2019 г.

С Т Р.
1
32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

2
Национална спортна академия – София
Учителски факултет
Треньорски факултет
Факултет „Кинезитерапия, туризъм и спортна анимация“
Департамент за езиково обучение и информационни технологии
Национална художествена академия – София
Факултет за изящни изкуства
Факултет за приложни изкуства
Нов български университет – София
Факултет за базово образование
Бакалавърски факултет
Магистърски факултет
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Биологически факултет
Педагогически факултет
Факултет по икономически и социални науки
Факултет по математика и информатика
Физически факултет
Филологически факултет
Философско-исторически факултет
Химически факултет
Юридически факултет
Филиал „Любен Каравелов“ – Кърджали
Филиал – Смолян
Технически колеж – Смолян
Русенски университет „Ангел Кънчев“
Аграрно-индустриален факултет
Транспортен факултет
Машиннотехнологичен факултет
Факултет „Електротехника, електроника и автоматика“
Факултет „Природни науки и образование“
Факултет „Бизнес и мениджмънт“
Юридически факултет
Факултет „Обществено здраве и здравни грижи“
Филиал – Силистра
Филиал – Разград
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Исторически факултет
Факултет по славянски филологии
Факултет по класически и нови филологии
Философски факултет
Юридически факултет
Факултет по педагогика
Факултет по начална и предучилищна педагогика
Богословски факултет
Факултет по журналистика и масова комуникация
Стопански факултет
Факултет по математика и информатика
Физически факултет
Факултет по химия и фармация
Биологически факултет
Геолого-географски факултет
Медицински факултет
Департамент за езиково обучение
Департамент по спорт
Департамент за информация и усъвършенстване на учители
Стопанска академия ,,Д. А. Ценов“ – Свищов
Факултет „Стопанска отчетност“
Факултет „Финанси“
Факултет „Мениджмънт и маркетинг“
Факултет „Производствен и търговски бизнес“
Театрален колеж „Любен Гройс“

БРОЙ 50
3
30.01.2014 г.
оценка 9,01

4
30.01.2020 г.

10.01.2013 г.
оценка 9,03

10.01.2019 г.

06.12.2012 г.
оценка 9,00

06.12.2018 г.

19.02.2013 г.
оценка 9,36

19.02.2019 г.

07.06.2012 г.
оценка 9,28

07.06.2018 г.

25.10.2012 г.
оценка 9,59

25.10.2018 г.

13.12.2012 г.
оценка 8,13

13.12.2017 г.

07.03.2013 г.
оценка 8,09

07.03.2018 г.

БРОЙ 50
1
40.

41.

42.

43.

44.

45.

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

2
Технически университет – Варна
Електротехнически факултет
Корабостроителен факултет
Машиннотехнологичен факултет
Факултет по изчислителна техника и автоматизация
Департамент за обучение по математика, физика и езиково
обучение
Колеж в структурата на ТУ – Варна
Добруджански технологичен колеж – Добрич
Технически университет – Габрово
Факултет „Електротехника и електроника“
Факултет „Машиностроене и уредостроене“
Факултет „Стопански“
Технически колеж – Ловеч
Департамент „Езиково и специализирано обучение“
Технически университет – София
Факултет „Автоматика“
Електротехнически факултет
Енерго-машиностроителен факултет
Машиннотехнологичен факултет
Машиностроителен факултет
Факултет „Електронна техника и технологии“
Факултет по телекомуникации
Факултет „Компютърни системи и управление“
Факултет по транспорта
Стопански факултет
Факултет по приложна математика и информатика
Факултет за германско инженерно обучение и промишлен
мениджмънт
Факултет за френско обучение по електроинженерство
Факултет за английско инженерно обучение
Факултет „Машиностроене и уредостроене“ – филиал Пловдив
Факултет „Електроника и автоматика“ – филиал Пловдив
Инженерно-педагогически факултет – Сливен
Департамент по приложна физика
Департамент по чуждоезиково обучение и приложна лингвистика
Департамент за физическо възпитание и спорт
Колеж по енергетика и електроника
Колеж – Сливен
Тракийски университет – Стара Загора
Аграрен факултет
Медицински факултет
Ветеринарномедицински факултет
Педагогически факултет
Стопански факултет
Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол
Медицински колеж – Стара Загора
Филиал в Хасково
Департамент за информация и повишаване квалификацията
на учителите
Университет за национално и световно стопанство – София
Общоикономически факултет
Факултет „Управление и администрация“
Финансово-счетоводен факултет
Факултет „Икономика на инфраструктура“
Факултет „Международна икономика и политика“
Юридически факултет
Бизнес факултет
Факултет „Приложна информатика и статистика“
Университет по архитектура, строителство и геодезия – София
Архитектурен факултет
Строителен факултет

С Т Р. 6 3
3
24.07.2014 г.
оценка 9,18

4
24.07.2020 г.

11.10.2012 г.
оценка 8,63

11.10.2017 г.

14.06.2012 г.
оценка 9,50

14.06.2018 г.

19.07.2012 г.
оценка 9,27

19.07.2018 г.

19.07.2012 г.
оценка 9,65

19.07.2018 г.

06.03.2014 г.
оценка 9,31

06.03.2020 г.

С Т Р.
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ВЕСТНИК

2

БРОЙ 50
3

4

Геодезически факултет
Факултет по транспортно строителство
Хидротехнически факултет
Департамент по приложна лингвистика и физическа култура
46.

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

02.02.2012 г.
оценка 8,91

02.02.2017 г.

47.

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

04.07.2013 г.
оценка 8,86

04.07.2018 г.

48.

Университет по библиотекознание и информационни технологии – София
Факултет по библиотекознание и културно наследство
Факултет „Информационни науки“
Департамент по общообразователни дисциплини

28.11.2013 г.
оценка 9,14

28.11.2019 г.

49.

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

26.07.2012 г.
оценка 9,01

26.07.2018 г.

50.

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

02.04.2015 г.
оценка 8,92

02.04.2020 г.

51.

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

26.07.2012 г.
оценка 9,26

26.07.2018 г.

Програмна акредитация на професионални направления и специалности от регулираните
професии по висши училища за периода 01.05.2015 г. – 30.04.2016 г.
Аграрен университет – Пловдив
Професионални направления

Акредитация до:

Оценка от
програмната
акредитация

3.7.

Администрация и управление

13.01.2020 г.

5,98

6.3.

Животновъдство

19.11.2021 г.

9,34

БРОЙ 50

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 5

Американски университет в България – Благоевград
Професионални направления
2.2.
3.3.

Акредитация до:

История и археология
Политически науки

27.01.2022 г.
28.01.2022 г.

Оценка от
програмната
акредитация
9,00
9,17

Бургаски свободен университет
Професионални направления
3.2.

Акредитация до:

Психология

05.04.2021 г.

Оценка от
програмната
акредитация
8,93

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“
Професионални направления/
специалности от регулираните професии
3.2.
3.3.
5.7.

Психология
Политически науки
Архитектура, строителство и геодезия
Архитектура

20.10.2021 г.
06.07.2020 г.

Оценка от
програмната
акредитация
9,06
8,53

03.12.2020 г.

8,74

Акредитация до:

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
Професионални направления
3.1.
3.2.
3.3.
3.5.

Акредитация до:

Социология, антропология и науки за културата
Психология
Политически науки
Обществени комуникации и информационни науки

13.10.2020
15.12.2020
13.10.2020
15.12.2020

г.
г.
г.
г.

Оценка от
програмната
акредитация
8,57
8,47
8,02
8,50

Висше училище по застраховане и финанси – София
Професионални направления
3.8.

Акредитация до:

Икономика

23.03.2022 г.

Оценка от
програмната
акредитация
9,03

Лесотехнически университет – София
Професионални направления
3.7.
3.9.
6.1.

Акредитация до:

Администрация и управление
Туризъм
Растениевъдство

18.11.2020 г.
23.03.2021 г.
30.07.2021 г.

Оценка от
програмната
акредитация
8,67
7,91
9,24

Медицински университет – Плевен
Акредитация до:

Оценка от
програмната
акредитация

17.03.2021 г.

8,78

Акредитация до:

Оценка от
програмната
акредитация

Медицина

09.04.2021 г.

9,49

Дентална медицина

12.03.2021 г.

9,38

Професионални направления/
специалности от регулираните професии
7.5.

Здравни грижи
Рентгенов лаборант

Медицински университет – Пловдив
Професионални направления/
специалности от регулираните професии
7.1.

Медицина

7.2.

Дентална медицина

С Т Р.
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Медицински университет – София
Професионални направления/
специалности от регулираните професии
7.1.

Медицина

7.4.

Обществено здраве

Акредитация до:

Оценка от
програмната
акредитация

28.05.2021 г.
30.07.2020 г.
17.12.2021 г.

9,74
8,93
9,17

Акредитация до:

Оценка от
програмната
акредитация

21.05.2020 г.

8,60

Медицина
Управление на здравните грижи
Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна
Професионални направления/
специалности от регулираните професии
7.5.

Здравни грижи
Рентгенов лаборант

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София
Професионални направления
5.2.
5.8.

Акредитация до:

Електротехника, електроника и автоматика
Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми

19.02.2022 г.
06.03.2020 г.

Оценка от
програмната
акредитация
9,00
8,76

Национална спортна академия „Васил Левски“ – София
Професионални направления/
специалности от регулираните професии
7.4.

Обществено здраве

7.5.

Здравни грижи

Кинезитерапия

Акредитация до:

Оценка от
програмната
акредитация

03.09.2021 г.
30.06.2021 г.

9,15
9,20

Нов български университет – София
Професионални направления
3.1.
3.2.
3.3.
3.9.

Социология, антропология и науки за културата
Психология
Политически науки
Туризъм

Акредитация до:
08.06.2020
21.04.2021
17.02.2021
02.12.2020

г.
г.
г.
г.

Оценка от
програмната
акредитация
8,48
8,80
8,80
7,80

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Професионални направления
3.1.
3.3.
5.1.

Социология, антропология и науки за културата
Политически науки
Машинно инженерство – ТК – Смолян

Акредитация до:
28.01.2021 г.
06.07.2020 г.
13.02.2020 г.

Оценка от
програмната
акредитация
8,73
8,38
7,87

Русенски университет „Ангел Кънчев“
Професионални направления/
специалности от регулираните професии
3.3.
3.4.
4.5.
5.2.
7.4.

Политически науки
Социални дейности
Математика
Електротехника, електроника и автоматика
Обществено здраве
Кинезитерапия

Акредитация до:
13.11.2021
29.03.2022
09.05.2021
24.07.2021
12.10.2020
05.11.2020

г.
г.
г.
г.
г.
г.

Оценка от
програмната
акредитация
9,20
9,28
9,37
9,32
8,10
8,24

БРОЙ 50
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Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Оценка от
програмната
акредитация

Професионални направления/
специалности от регулираните професии

Акредитация до:

3.1.

Социология, антропология и науки за културата

22.06.2021 г.

9,10

3.2.

Психология

09.02.2022 г.

9,23

3.3.

Политически науки

21.04.2022 г.

9,20

5.11.

Биотехнологии

19.06.2021 г.

9,49

7.3.

Фармация
17.12.2020 г.

7,70

19.06.2018 г.

4,00

Акредитация до:

Оценка от
програмната
акредитация

Фармация
7.4.

Обществено здраве

Технически университет – Варна
Професионални направления
5.2.

Електротехника, електроника и автоматика

02.10.2021 г.

9,33

5.4.

Енергетика

24.04.2021 г.

9,03

Акредитация до:

Оценка от
програмната
акредитация

Технически университет – Габрово
Професионални направления
5.2.

Електротехника, електроника и автоматика

02.10.2021 г.

9,20

5.3.

Комуникационна и компютърна техника

25.09.2021 г.

9,14

Акредитация до:

Оценка от
програмната
акредитация

Тракийски университет – Стара Загора
Професионални направления
1.2.

Педагогика

27.10.2020 г.

8,83

6.3.

Животновъдство

22.10.2021 г.

9,66

7.5.

Здравни грижи

16.05.2019 г.

4,74

Акредитация до:

Оценка от
програмната
акредитация

03.11.2021 г.

9,06

Акредитация до:

Оценка от
програмната
акредитация

02.07.2020 г.

8,37

Акредитация до:

Оценка от
програмната
акредитация

Университет за национално и световно стопанство – София
Професионални направления
3.3.

Политически науки

Университет по хранителни технологии – Пловдив
Професионални направления
3.8.

Икономика

Химикотехнологичен и металургичен университет – София
Професионални направления
3.7.

Администрация и управление

09.12.2021 г.

9,16

5.6.

Материали и материалознание

23.01.2021 г.

9,22

5.9.

Металургия

20.03.2021 г.

9,47

5.10.

Химични технологии

30.01.2021 г.

9,42
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Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
Професионални направления

Акредитация до:

Оценка от
програмната
акредитация

2.2.

История и археология

17.06.2020 г.

7,72

5.3.

Комуникационна и компютърна техника

22.04.2022 г.

9,06

Акредитация до:

Оценка от
програмната
акредитация

Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград
Професионални направления/
специалности от регулираните професии
3.1.

Социология, антропология и науки за културата

06.07.2020 г.

8,10

3.2.

Психология

15.12.2020 г.

8,33

3.3.

Политически науки

08.06.2020 г.

8,87

3.6.

Право

7.4.

Обществено здраве

Право

28.05.2020 г.

8,31

30.07.2020 г.

8,30

Оценени проекти за откриване на професионални направления и специалности от регулираните
професии по висши училища за периода 01.05.2015 г. – 30.04.2016 г.
Бургаски свободен университет
Професионално направление, специалност
от регулираните професии
1.2.

Педагогика

Статут на акредитация
до
30.06.2018 г.

Оценка
положително
оценен проект

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
Професионално направление, специалност
от регулираните професии
9.1.

Национална сигурност

Статут на акредитация
до
22.06.2018 г.

Оценка
положително
оценен проект

Висше училище по мениджмънт – Варна
Професионално направление, специалност
от регулираните професии
4.6.

Информатика и компютърни науки

Статут на акредитация
до
20.07.2018 г.

Оценка
положително
оценен проект

Медицински университет – Плевен
Професионално направление, специалност
от регулираните професии
7.3.

Статут на акредитация
до

Оценка

Фармация
специалност от регулираните професии
Фармация

10.12.2018 г.

положително
оценен проект

Медицински университет – Пловдив
Професионално направление, специалност
от регулираните професии
7.5.

Здравни грижи

Статут на акредитация
до
07.07.2018 г.

Оценка
положително
оценен проект

Медицински университет – София
Професионално направление, специалност
от регулираните професии
7.4.

Статут на акредитация
до

Оценка

Обществено здраве
специалност от регулираните професии Кинезитерапия

15.10.2017 г.

положително
оценен проект

БРОЙ 50
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Русенски университет „Ангел Кънчев“
Професионално направление, специалност
от регулираните професии
9.1.

Национална сигурност

Статут на акредитация
до

Оценка
положително
оценен проект

22.06.2018 г.

Тракийски университет – Стара Загора
Професионално направление, специалност
от регулираните професии
1.3.

Педагогика на обучението по ...

Статут на акредитация
до

Оценка
положително
оценен проект

30.06.2018 г.

Шуменски университет „Епископ Константин Прeславски“
Професионално направление, специалност
от регулираните професии
4.4.

Науки за земята

Статут на акредитация
до

Оценка
положително
оценен проект

05.10.2018 г.

Програмна акредитация на докторски програми за образователната
и научна степен „доктор“ във висшите училища
за периода 01.05.2015 г. – 30.04.2016 г.
Аграрен университет – Пловдив
Докторска програма

Професионално
направление

Акредитирана до:

Оценка

Генетика

21.12.2021 г.

9,36

6.1 Растениевъдство

Физиология на растенията

21.12.2021 г.

9,58

6.1 Растениевъдство

Почвознание

20.04.2022 г.

9,14

6.1 Растениевъдство

Агрохимия

20.04.2022 г.

9,18

6.1 Растениевъдство

Селекция и семепроизводство на културните растения

20.04.2022 г.

9,34

6.1 Растениевъдство

Растениевъдство

20.04.2022 г.

9,56

6.1 Растениевъдство

Фуражно производство, ливадарство

20.04.2022 г.

9,29

6.1 Растениевъдство

Растителна защита (хербология)

20.04.2022 г.

9,45

6.2 Растителна защита

Акредитирана до:

Оценка

10.03.2022 г.

9,51

3.2 Психология

23.07.2021 г.

9,08

3.6 Право

10.03.2022 г.

9,47

9.1 Национална сигурност

Акредитирана до:

Оценка

Икономика и управление (индустрия)

10.02.2021 г.

8,62

3.8 Икономика

Граждански процес

17.09.2020 г.

8,44

3.6 Право

Наказателно право

17.09.2020 г.

8,51

3.6 Право

Академия на МВР – София
Докторска програма
Психология на дейността
Административно право и административен процес
Организация и управление извън сферата
на материалното производство (национална сигурност)

Професионално
направление

Бургаски свободен университет
Докторска програма

Професионално
направление

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“
Докторска програма

Професионално
направление

Акредитирана до:

Оценка

Обща психология

20.10.2021 г.

9,10

3.2 Психология

Педагогическа и възрастова психология

20.10.2021 г.

9,12

3.2 Психология

Социална, организационна и консултативна психология

20.10.2020 г.

8,74

3.2 Психология
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направление
3.7 Администрация и управление

Акредитирана до:

Оценка

Икономика и управление (индустрия)

17.06.2021 г.

9,23

Политическа икономия

17.06.2020 г.

8,76

3.8 Икономика

Световно стопанство и МИО

17.06.2021 г.

9,36

3.8 Икономика

17.06.2020 г.

8,38

3.8 Икономика

12.01.2020 г.

8,13

03.12.2020 г.

8,77

Счетоводна отчетност, контрол и анализ
на стопанската дейност
Информационни системи и технологии,
информатика и компютърни науки
Синтез на архитектурата с другите изкуства, интериор и архитектурен дизайн

4.6 Информатика и компютърни науки
5.7 Архитектура, строителство и геодезия

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
Професионално
направление

Докторска програма

Акредитирана до:

Оценка

Наказателно процесуално право (Наказателен процес)

07.01.2022 г.

9,05

3.6 Право

Международно право и международни отношения

07.01.2022 г.

9,00

3.6 Право

Политическа икономия

02.07.2020 г.

8,19

3.8 Икономика

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив
Докторска програма
Растениевъдство

Акредитирана до:

Оценка

18.02.2021 г.

8,88

Професионално направление
6.1 Растениевъдство

Висше училище по застраховане и финанси – София
Докторска програма

Професионално
направление

Акредитирана до:

Оценка

Финанси, застраховане и осигуряване

23.03.2021 г.

8,95

3.8 Икономика

Счетоводство, контрол и анализ

23.03.2021 г.

8,74

3.8 Икономика

Военна академия „Георги Стойков Раковски“ – София
Акредитирана до:

Оценка

Професионално
направление

Военна и военнополитическа история

17.06.2021 г.

9,27

2.1 История и археология

Военна психология

06.07.2020 г.

8,67

3.2 Психология

Военнополитически проблеми на сигурността

06.07.2020 г.

8,63

9.1 Национална сигурност

Организация и управление извън сферата на материалното производство (по
отрасли)

13.11.2021 г.

9,13

9.1 Национална сигурност

Организация и управление на въоръжените сили

06.07.2020 г.

8,58

9.2 Военно дело

Военноприложни аспекти на защитата
на населението и инфраструктурата на
държавата

06.07.2020 г.

8,45

9.2 Военно дело

Докторска програма

Акредитирана до:

Оценка

Професионално
направление

Организация и управление на производството (горско стопанство и горска
индустрия)

13.01.2021 г.

8,54

3.7 Администрация и управление

Приложение на изчислителната техника
в икономиката

13.01.2021 г.

8,43

3.7 Администрация и управление

Докторска програма

Лесотехнически университет – София

БРОЙ 50
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Докторска програма

Акредитирана до:

Оценка

Професионално
направление

Икономика и управление (горско стопанство и горска индустрия)

13.01.2021 г.

8,87

3.7 Администрация и управление

Селекция и семепроизводство на културните растения

30.07.2021 г.

8,84

6.1 Растениевъдство

Растениевъдство

30.07.2021 г.

9,06

6.1 Растениевъдство

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна
Докторска програма
Медицинска биология

Акредитирана до:

Оценка

14.09.2021 г.

9,73

Професионално
направление
4.3 Биологически науки

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София
Докторска програма

Професионално
направление

Акредитирана до:

Оценка

Хидрогеология

15.12.2021 г.

9,19

4.4 Науки за земята

Инженерна геология

15.12.2021 г.

9,19

4.4 Науки за земята

Методи и техника на геологическите
изследвания

15.12.2021 г.

9,19

4.4 Науки за земята

Геология и проучване на полезни изкопаеми

25.09.2021 г.

9,34

Подземен добив на полезни изкопаеми

12.06.2020 г.

8,97

Открит и подводен добив на полезни
изкопаеми

12.06.2021 г.

9,02

Обогатяване и рециклиране на суровини

12.06.2021 г.

9,12

Техника и технология на взривните работи

12.06.2020 г.

8,80

Разработка и експлоатация на нефтени,
газови и газокондензатни находища

25.09.2021 г.

9,26

Транспорт и съхранение на нефт, газ и
твърди минерални продукти

25.09.2021 г.

9,24

Техника и технология на сондирането

25.09.2021 г.

9,21

5.8 Проу ч ва не, доби в и
обработка на полезни изкопаеми
5.8 Проу ч ва не, доби в и
обработка на полезни изкопаеми
5.8 Проу ч ва не, доби в и
обработка на полезни изкопаеми
5.8 Проу ч ва не, доби в и
обработка на полезни изкопаеми
5.8 Проу ч ва не, доби в и
обработка на полезни изкопаеми
5.8 Проу ч ва не, доби в и
обработка на полезни изкопаеми
5.8 Проу ч ва не, доби в и
обработка на полезни изкопаеми
5.8 Проу ч ва не, доби в и
обработка на полезни изкопаеми

Национален военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново
Докторска програма

Акредитирана до:

Оценка

Професионално
направление

Автоматизирани системи за обработка на
информацията и управление

22.05.2020 г.

8,96

5.2 Електротехника, електроника и автоматика

Ра диоелек т рон н и и ком у н и ка ц ион н и
системи в авиацията

22.05.2020 г.

8,96

5.2 Електротехника, електроника и автоматика

Радиолокация и радионавигация

22.05.2021 г.

9,16

5.3 Комуникационна и компютърна техника

Радиолокация и радионавигация (факултет
„Артилерия и ПВО, комуникационни и
информационни системи“)

03.07.2021 г.

9,03

5.3 Комуникационна и компютърна техника

Организация и управление на въоръжените сили

03.07.2021 г.

9,30

9.2 Военно дело
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Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София
Докторска програма

Акредитирана до:

Музикознание и музикално изкуство

13.04.2022 г.

Оценка
9,45

Професионално
направление
8.3 Музикално и танцово
изкуство

Нов български университет – София
Акредитирана до:

Оценка

Професионално
направление

Египтология

02.12.2021 г.

9,57

2.2 История и археология

Политически науки

17.02.2022 г.

9,42

3.3 Политически науки

Организация и управление на извънпроизводствената сфера (публична администрация)

11.05.2021 г.

8,65

3.7 Администрация и управление

Изкуствознание и визуални изследвания

16.12.2021 г.

9,28

8.1 Теория на изкуствата

Музика

13.01.2022 г.

9,18

8.3 Музикално и танцово
изкуство

Стратегии и политики на сигурност

22.06.2021 г.

9,47

9.1 Национална сигурност

Акредитирана до:

Оценка

Професионално
направление

Специална педагогика

14.07.2021 г.

9,34

1.2 Педагогика

Теория на възпитанието и дидактиката

14.07.2021 г.

9,58

1.2 Педагогика

История на педагогиката и българското образование

14.07.2021 г.

9,32

1.2 Педагогика

Методика на обучението по биология

10.11.2021 г.

9,06

1.3 Педагогика на обучението по...

Методика на обучението по физика

10.11.2020 г.

8,30

1.3 Педагогика на обучението по...

Методика на обучението по български език
и литература

15.12.2021 г.

9,49

1.3 Педагогика на обучението по...

Методика на обучението по изобразително
изкуство

15.12.2021 г.

9,24

1.3 Педагогика на обучението по...

Методика на обучението по музика

15.12.2020 г.

8,63

1.3 Педагогика на обучението по...

Методика на обучението по бит и технологии

15.12.2020 г.

8,53

1.3 Педагогика на обучението по...

Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка

15.12.2021 г.

9,49

1.3 Педагогика на обучението по...

Теория и история на литературата

17.06.2021 г.

9,18

2.1 Филология

Българска литература

17.06.2021 г.

9,30

2.1 Филология

Руска литература

17.06.2021 г.

9,22

2.1 Филология

Славянски литератури

17.06.2021 г.

9,18

2.1 Филология

Англоезична литература

17.06.2021 г.

9,10

2.1 Филология

Антична и западноевропейска литература:
сравнително литературознание

17.06.2021 г.

9,28

2.1 Филология

Френскоезична литература

17.06.2021 г.

9,08

2.1 Филология

Общо и сравнително езикознание

17.06.2021 г.

9,24

2.1 Филология

Български език: историческа лингвистика

17.06.2021 г.

9,20

2.1 Филология

Съвременен български език

17.06.2021 г.

9,08

2.1 Филология

Славянски езици

17.06.2021 г.

9,22

2.1 Филология

Романски езици

17.06.2021 г.

9,06

2.1 Филология

Докторска програма

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Докторска програма

БРОЙ 50

ДЪРЖАВЕН
Докторска програма

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 3
Професионално
направление

Акредитирана до:

Оценка

Германски езици: английски език

17.06.2020 г.

8,34

2.1 Филология

Педагогическа и възрастова психология

12.01.2022 г.

9,34

3.2 Психология

Специална психология

12.01.2022 г.

9,42

3.2 Психология

Теория на държавата и правото

28.05.2020 г.

8,28

3.6 Право

Римско право

28.05.2020 г.

8,39

3.6 Право

Административно право и административен
процес

14.05.2021 г.

9,00

3.6 Право

Гражданско и семейно право

14.05.2021 г.

9,07

3.6 Право

Международно частно право

14.05.2020 г.

8,45

3.6 Право

Трудово право и обществено осигуряване

28.05.2020 г.

8,12

3.6 Право

Международно право и международни отношения

14.05.2021 г.

9,13

3.6 Право

Наказателен процес

28.05.2020 г.

8,71

3.6 Право

Социално управление

02.12.2020 г.

8,41

3.7 Администрация и управление

Политическа икономия

25.11.2020 г.

8,94

3.8 Икономика

История на икономическите учения

25.11.2020 г.

8,50

3.8 Икономика

Икономика и управление (индустрия)

02.12.2020 г.

8,53

3.8 Икономика

Финанси и счетоводство

25.11.2020 г.

8,77

3.8 Икономика

Маркетинг

28.07.2020 г.

8,08

3.8 Икономика

Физикохимия

25.05.2021 г.

9,43

4.2 Химически науки

Химична кинетика и катализ

25.05.2021 г.

9,51

4.2 Химически науки

Теоретична химия

25.05.2021 г.

9,61

4.2 Химически науки

Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и
парфюмерийно-козметичните препарати

25.05.2021 г.

9,45

4.2 Химически науки

Технология на неорганичните вещества

25.05.2021 г.

9,25

4.2 Химически науки

Физиология на растенията

11.05.2021 г.

9,66

4.3 Биологически науки

Зоология

11.05.2021 г.

9,78

4.3 Биологически науки

Ботаника

11.05.2021 г.

9,70

4.3 Биологически науки

Екология и опазване на екосистемите

11.05.2021 г.

9,68

4.3 Биологически науки

Биоинформатика

11.05.2021 г.

9,87

4.3 Биологически науки

Морфология

11.05.2021 г.

9,60

4.3 Биологически науки

Акредитирана до:

Оценка

Теория на възпитанието и дидактиката

15.03.2022 г.

9,42

1.2 Педагогика

Методика на обучението, информатика и
информационни технологии

29.03.2022 г.

9,45

1.3 Педагогика на обучението по...

Методика на обучението по математика

29.03.2022 г.

9,43

1.3 Педагогика на обучението по...

Методика на обучението по физика

29.03.2022 г.

9,45

1.3 Педагогика на обучението по...

Организация и управление на производството (индустрия)

02.09.2020 г.

8,66

3.7 Администрация и управление

Политическа икономия

02.09.2020 г.

8,84

3.8 Икономика

Икономика и управление (индустрия)

02.09.2021 г.

9,23

3.8 Икономика

Русенски университет „Ангел Кънчев“
Докторска програма

Професионално
направление

С Т Р.

74

ДЪРЖАВЕН
Докторска програма

ВЕСТНИК

БРОЙ 50
Професионално
направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
5.2 Електротехника, електроника и автоматика

Акредитирана до:

Оценка

Електроснабдяване и електрообзавеждане

17.07.2021 г.

9,52

Електронизация

17.07.2021 г.

9,52

Автоматизация на производството

17.07.2021 г.

9,50

Акредитирана до:

Оценка

Образователен мениджмънт

12.05.2021 г.

9,42

Теория на възпитанието и дидактиката

27.10.2021 г.

9,80

1.2 Педагогика

История на педагогиката и българското образование

27.10.2021 г.

9,74

1.2 Педагогика

Стара история

16.03.2022 г.

9,38

2.2 История и археология

Средновековна обща история

16.03.2022 г.

9,52

2.2 История и археология

Нова и най-нова обща история

16.03.2022 г.

9,48

2.2 История и археология

История на България

16.03.2022 г.

9,52

2.2 История и археология

Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Докторска програма

Професионално
направление
1.1 Теория и управление на
образованието

Археология

16.03.2022 г.

9,38

2.2 История и археология

Документалистика, архивистика, палеография

16.03.2022 г.

9,42

2.2 История и археология

Етнология

25.05.2021 г.

9,22

Културология

25.05.2021 г.

9,24

Социология

25.05.2021 г.

9,10

Европеистика

21.04.2022 г.

9,03

3.3 Политически науки

Политология

21.04.2022 г.

9,50

3.3 Политически науки

Международни отношения

21.04.2022 г.

9,20

3.3 Политически науки

Акредитирана до:

Оценка

30.03.2021 г.

8,16

3.8 Икономика

30.03.2021 г.

8,23

3.8 Икономика

30.03.2022 г.

9,18

3.8 Икономика

30.03.2021 г.

8,73

3.8 Икономика

30.03.2021 г.

8,60

3.8 Икономика

Акредитирана до:

Оценка

02.10.2021 г.

9,20

Докторска програма

Акредитирана до:

Оценка

Професионално
направление

Светлинна техника и източници на светлина

15.05.2020 г.

8,86

5.2. Електротехника, електроника и автоматика

3.1 Социология, антропология и науки за културата
3.1 Социология, антропология и науки за културата
3.1 Социология, антропология и науки за културата

Стопанска академия „Димитър Ценов“ – Свищов
Докторска програма
Политическа икономия
Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (застраховане и социално дело)
Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)
Счетоводна отчетност, контрол и анализ на
стопанската дейност (счетоводство)
Счетоводна отчетност, контрол и анализ на
стопанската дейност (контрол и анализ)

Професионално
направление

Технически университет – Варна
Докторска програма
Измервателна електротехника

Професионално
направление
5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Технически университет – Габрово

БРОЙ 50

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 5

Акредитирана до:

Оценка

Професионално
направление

Електромеханика

15.05.2020 г.

8,91

5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Електроснабдяване и електрообзавеждане

15.05.2020 г.

8,96

5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Комуникационни мрежи и системи

25.09.2021 г.

9,06

5.3 Комуникационна и компютърна техника

Докторска програма

Акредитирана до:

Оценка

Професионално
направление

Металознание и термична обработка на
металите

08.01.2022 г.

9,26

5.1 Машинно инженерство

Теория на механизмите, машините и автоматичните линии

08.01.2022 г.

9,38

5.1 Машинно инженерство

Рязане на материалите и режещи инструменти

08.01.2022 г.

9,56

5.1 Машинно инженерство

Металорежещи машини и системи

08.01.2022 г.

9,56

5.1 Машинно инженерство

Динамика, якост и надеждност на машините, уредите, апаратите и системите

08.01.2022 г.

9,50

5.1 Машинно инженерство

Автоматизация на инженерния труд и
системи за автоматизирано проектиране

08.01.2022 г.

9,46

5.1 Машинно инженерство

Двигатели с вътрешно горене

12.02.2022 г.

9,26

5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация

Автомобили, трактори и кари

12.02.2022 г.

9,28

5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация

Подвижен железопътен състав и теглителна сила на влаковете

12.02.2022 г.

9,18

5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация

Управление и експлоатация на железопътния транспорт

12.02.2022 г.

9,06

5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация

Управление и организация на автомобилния транспорт

12.02.2022 г.

9,18

5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация

Локомотиви, вагони и трамваи

12.02.2022 г.

9,18

5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация

Акредитирана до:

Оценка

Професионално
направление

Докторска програма

Технически университет – София

Тракийски университет – Стара Загора
Докторска програма
Теория на възпитанието и дидактиката

09.02.2021 г.

8,95

1.2 Педагогика

Специална педагогика

09.02.2022 г.

9,07

1.2 Педагогика

Методика на обучението по математика

09.02.2021 г.

8,87

1.3 Педагогика на обучението по...

Генетика

07.03.2022 г.

9.39

4.3 Биологически науки

Зоология

07.03.2021 г.

8,90

4.3 Биологически науки

Биохимия

07.03.2022 г.

9,47

4.3 Биологически науки

Микробиология

07.03.2022 г.

9,53

4.3 Биологически науки

Физиология на животните и човека

07.03.2022 г.

9,46

4.3 Биологически науки

Морфология

07.03.2021 г.

8,97

4.3 Биологически науки

Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла
и парфюмерийно-козметичните препарати

29.01.2021 г.

8,88

5.12 Хранителни технологии

Технология на плодовите и зеленчуковите
консерви

29.01.2021 г.

8,88

5.12 Хранителни технологии

С Т Р.

76

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 50
Професионално
направление

Докторска програма

Акредитирана до:

Оценка

Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването

22.10.2021 г.

9,38

6.3 Животновъдство

Хранене на селскостопанските животни
и технология на фуражите

22.10.2021 г.

9,21

6.3 Животновъдство

Говедовъдство и биволовъдство

19.11.2021 г.

9,31

6.3 Животновъдство

Овцевъдство и козевъдство

19.11.2021 г.

9,32

6.3 Животновъдство

Свиневъдство

19.11.2021 г.

9,15

6.3 Животновъдство

Птицевъдство

19.11.2021 г.

9,19

6.3 Животновъдство

Специални отрасли (коне, буби, зайци,
промишлен дивеч, пчели и др.)

19.11.2021 г.

9,22

6.3 Животновъдство

Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов

19.11.2021 г.

9,24

6.3 Животновъдство

Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване

24.03.2022 г.

9,56

6.3 Животновъдство

Физиология на животните и човека

16.07.2021 г.

9,32

6.4 Ветеринарна медицина

Морфология

16.07.2021 г.

9,29

6.4 Ветеринарна медицина

Генетика

16.07.2021 г.

9,25

6.4 Ветеринарна медицина

Ветеринарна микробиология

16.07.2021 г.

9,01

6.4 Ветеринарна медицина

Анатомия, хистология и цитология

09.07.2021 г.

9,18

6.4 Ветеринарна медицина

Фармакология

09.07.2021 г.

9,11

6.4 Ветеринарна медицина

Акредитирана до:

Оценка

Професионално
направление

Политология

03.11.2021 г.

9,24

3.3 Политически науки

Организация и управление извън сферата
на материалното производство (публична
администрация)

27.05.2021 г.

9,60

3.7 Администрация и управление

Икономика и управление (интелектуалната собственост по отрасли)

09.12.2021 г.

9,44

3.8 Икономика

Икономика и управление (недвижима
собственост)

09.12.2021 г.

9,18

3.8 Икономика

Икономика и управление (отбрана и сигурност)

09.12.2021 г.

9,47

3.8 Икономика

Икономика и управление (търговия)

27.05.2021 г.

9,12

3.8 Икономика

Икономика и управление (стопанска логистика)

27.05.2021 г.

9,51

3.8 Икономика

Икономика и управление (транспорт)

27.05.2021 г.

9,60

3.8 Икономика

Икономика и управление (туризъм)

27.05.2021 г.

9,63

3.8 Икономика

Организация и управление извън сферата
на материалното производство (интелектуална собственост в творческите индустрии)

09.12.2021 г.

9,63

3.8 Икономика

Университет за национално и световно стопанство – София
Докторска програма

Университет по библиотекознание и информационни технологии – София
Докторска програма

Акредитирана до:

Оценка

Професионално
направление

Организация и управление на информационни процеси

25.05.2020 г.

8,82

3.5 Обществени комуникации и информационни
науки

Национална сигурност

25.05.2020 г.

8,92

9.1 Национална сигурност

БРОЙ 50

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 7

Университет по хранителни технологии – Пловдив
Професионално
направление

Докторска програма

Акредитирана до:

Оценка

Икономика и управление (хранителна
индустрия)

02.07.2020 г.

8,80

3.8 Икономика

Неорганична химия

09.05.2021 г.

8,17

4.2 Химически науки

Органична химия

09.05.2021 г.

8,37

4.2 Химически науки

Химикотехнологичен и металургичен университет – София
Акредитирана до:

Оценка

Професионално
направление

Приложна механика

15.01.2022 г.

9,50

5.1 Машинно инженерство

Технологии, машини и системи за обработка чрез пластично деформиране

18.03.2022 г.

9,26

5.9 Металургия

Технологии, машини и системи за леярното производство

18.03.2022 г.

9,41

5.9 Металургия

Металознание и термична обработка на
металите

18.03.2022 г.

9,03

5.9 Металургия

Металургична топлотехника

18.03.2022 г.

9,49

5.9 Металургия

Металургия на черните метали

18.03.2022 г.

9,27

5.9 Металургия

Металургия на цветните и редките метали

18.03.2022 г.

9,01

5.9 Металургия

Технология на неорганичните вещества

18.03.2022 г.

9,21

5.10 Химични технологии

Технология на електрохимичните производства

18.03.2022 г.

9,46

5.10 Химични технологии

Технология на финия органичен и биохимичен синтез

15.01.2022 г.

9,40

5.10 Химични технологии

Технология и обработка на пластмаси и
стъклопласти

15.01.2022 г.

9,34

5.10 Химични технологии

Химична технология на лакобояджийските материали и адхезивите

15.01.2022 г.

9,34

5.10 Химични технологии

Технология на силикатите, свързващите
вещества и труднотопимите неметални
материали

05.02.2022 г.

9,63

5.10 Химични технологии

Технология на каучук и гума

15.01.2022 г.

9,54

5.10 Химични технологии

Химично съпротивление на материалите и защита от корозия

05.02.2022 г.

9,33

5.10 Химични технологии

Химична технология на влакнестите материали

11.03.2022 г.

9,33

5.10 Химични технологии

Технология на полупроводниковите материали и електронните елементи

05.02.2022 г.

9,47

5.10 Химични технологии

Технология на природните и синтетичните горива

15.01.2022 г.

9,50

5.10 Химични технологии

Технология на композитните материали

15.01.2022 г.

9,50

5.10 Химични технологии

Технология на кожарските и кожухарските изделия и дъбилните вещества

11.03.2022 г.

9,25

5.10 Химични технологии

Технология на обувното производство

11.03.2022 г.

9,33

5.10 Химични технологии

Технология на полиграфичното производство

11.03.2021 г.

8,98

5.10 Химични технологии

Технология, механизация и автоматизация на целулозната и хартиената промишленост

11.03.2022 г.

9,07

5.10 Химични технологии

Докторска програма

С Т Р.

78

ДЪРЖАВЕН
Докторска програма

ВЕСТНИК

Акредитирана до:

БРОЙ 50
Професионално
направление

Оценка

Технология, механизация и автоматизация на лесохимичните производства

11.03.2022 г.

9,05

5.10 Химични технологии

Техника на безопасността на труда и
противопожарната техника

11.03.2022 г.

9,26

5.10 Химични технологии

Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград
Докторска програма

Акредитирана до:

Оценка

Професионално
направление

Методика на обучението по математика в
началните класове

23.02.2022 г.

9,22

1.3 Педагогика на обучението по....

Методика на обучението по български
език и литература в началните класове

23.02.2021 г.

8,78

1.3 Педагогика на обучението по....

Методика на обучението по родинознание и природознание в началните класове

23.02.2021 г.

8,28

1.3 Педагогика на обучението по....

Теория и история на литературата

16.12.2021 г.

9,18

2.1 Филология

История на българската литература

16.12.2021 г.

9,30

2.1 Филология

Руска литература

16.12.2021 г.

9,28

2.1 Филология

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия

16.12.2021 г.

9,26

2.1 Филология

Български език

16.12.2021 г.

9,30

2.1 Филология

Фолклористика и етнология

16.12.2020 г.

8,66

2.1 Филология

Теория и практика на превода

16.12.2020 г.

8,36

2.1 Филология

История на философията

16.12.2021 г.

9,38

2.3 Философия

Съвременни философски теории

16.12.2020 г.

8,76

2.3 Философия

Теория и история на културата

06.07.2020 г.

8,94

3.1. Социология, антропология и науки за културата

Педагогическа и възрастова психология

15.12.2020 г.

8,64

3.2 Психология

Физика на кондензираната материя и на
вълновите процеси

29.02.2021 г.

8,52

4.1 Физически науки

Информатика

11.01.2022 г.

9,24

4.6 Информатика и компютърни науки

Кинезитерапия

03.09.2020 г.

8,10

7.4 Обществено здраве

Програмна акредитация на докторски програми за образователната и научна степен „доктор“
в организациите по чл. 47 ЗВО за периода 01.05.2015 г. – 30.04.2016 г.
Българска академия на науките
Докторска програма

Оценка

Акредитирана
до:

Професионално
направление

Институт за балканистика с Център по тракология
Теория и история на културата

8,55

22.03.2021 г.

3.1 Социология, антропология
и науки за културата

Институт за изследване на населението и човека
Социология

8,50

22.03.2021 г.

3.1 Социология, антропология
и науки за културата

Обща психология

9,07

10.03.2022 г.

3.2 Психология

Педагогическа и възрастова психология

9,13

10.03.2022 г.

3.2 Психология

Психология на труда и инженерна психология

9,17

10.03.2022 г.

3.2 Психология

Социална психология

9,17

10.03.2022 г.

3.2 Психология

Консултативна психология

9,03

10.03.2022 г.

3.2 Психология

БРОЙ 50

ДЪРЖАВЕН
Докторска програма

ВЕСТНИК

Оценка

С Т Р. 7 9

Акредитирана
до:

Професионално
направление

Институт за изследване на обществата и знанието
Социология

8,62

22.03.2021 г.

3.1 Социология, антропология
и науки за културата

Наукознание

9,12

22.03.2022 г.

3.1 Социология, антропология
и науки за културата

Институт по физика на твърдото тяло „Акад. Георги Наджаков“
Биофизика

9,58

04.04.2022 г.

4.3 Биологически науки

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания
Зоология

9,83

16.11.2021 г.

4.3 Биологически науки

Паразитология и хелминтология

9,67

04.04.2022 г.

4.3 Биологически науки

Ботаника

9,63

14.03.2022 г.

4.3 Биологически науки

Микология

9,48

14.03.2022 г.

4.3 Биологически науки

Генетика

9,32

30.11.2021 г.

4.3 Биологически науки

Хидробиология

9,68

04.04.2022 г.

4.3 Биологически науки

Ентомология

9,73

16.11.2021 г.

4.3 Биологически науки

Екология и опазване на екосистемите

9,58

04.04.2022 г.

4.3 Биологически науки

Институт за гората
Екология и опазване на екосистемите

9,43

04.04.2022 г.

4.3 Биологически науки

Почвознание

8,09

20.04.2021 г.

6.1 Растениевъдство

Национален природонаучен музей
Зоология
Ентомология

9,69

16.11.2021 г.

4.3 Биологически науки

9,67

16.11.2021 г.

4.3 Биологически науки

Институт по физиология на растенията и генетика
Физиология на растенията

9,51

14.03.2022 г.

4.3 Биологически науки

Генетика

9,20

30.11.2021 г.

4.3 Биологически науки

Биохимия

9,41

29.02.2022 г.

4.3 Биологически науки

Институт по молекулярна биология „Акад. Румен Цанев“
Молекулярна генетика
Молекулярна биология

9,78

30.11.2021 г.

4.3 Биологически науки

9,60

29.02.2022 г.

4.3 Биологически науки

Институт по микробиология „Стефан Ангелов“
Микробиология

9,86

08.02.2022 г.

4.3 Биологически науки

Вирусология

9,64

08.02.2022 г.

4.3 Биологически науки

Имунология

9,69

07.03.2022 г.

4.3 Биологически науки

Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов“
Имунология

9,52

07.03.2022 г.

4.3 Биологически науки

Физиология на животните и човека

9,34

14.03.2022 г.

4.3 Биологически науки

Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей
Биохимия

8,91

29.02.2021 г.

4.3 Биологически науки

Вирусология

9,58

08.02.2022 г.

4.3 Биологически науки

Антропология

9,00

14.03.2022 г.

4.3 Биологически науки

Морфология

9,58

14.03.2022 г.

4.3 Биологически науки

Имунология

9,36

07.03.2022 г.

4.3 Биологически науки

Патология на животните

8,85

14.05.2020 г.

6.4 Ветеринарна медицина

Паразитология и инвазионни болести на животните и човека

8,52

14.05.2020 г.

6.4 Ветеринарна медицина

С Т Р.

80

ДЪРЖАВЕН
Докторска програма

ВЕСТНИК

Оценка

БРОЙ 50

Акредитирана
до:

Професионално
направление

Институт по биофизика и биомедицинско инженерство
Биофизика
Физиология на животните и човека

9,70

04.04.2022 г.

4.3 Биологически науки

9,43

14.03.2022 г.

4.3 Биологически науки

Национален институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ)
Механика на деформируемото тяло

9,50

15.02.2022 г.

4.5 Математика

Институт по океанология „Проф. Фритьоф Нансен“ – Варна
Хидробиология

9,52

27.07.2021 г.

4.3 Биологически науки

Екология и опазване на екосистемите

9,36

27.07.2021 г.

4.3 Биологически науки

Институт по металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски“
с Център по хидро- и аеродинамика – Варна
Механика на флуидите

8,67

15.02.2021 г.

4.5 Математика

Институт по невробиология
Психофизиология

9,03

10.03.2022 г.

3.2 Психология

Физиология на животните и човека

9,51

14.03.2022 г.

4.3 Биологически науки

Институт по математика и информатика
Математическа логика

9,50

06.07.2021 г.

4.5 Математика

Алгебра и теория на числата

9,64

06.07.2021 г.

4.5 Математика

Математически анализ

9,80

06.07.2021 г.

4.5 Математика

Диференциални уравнения

9,61

06.07.2021 г.

4.5 Математика

Изчислителна математика

9,64

06.07.2021 г.

4.5 Математика

Геометрия и топология

9,60

06.07.2021 г.

4.5 Математика

Теория на вероятностите и математическа
статистика

9,67

06.07.2021 г.

4.5 Математика

Изследване на операциите

9,70

06.07.2021 г.

4.5 Математика

Математическо моделиране и приложение на
математиката

9,70

06.07.2021 г.

4.5 Математика

Институт по информационни и комуникационни технологии
Изчислителна математика

9,80

06.07.2021 г.

4.5 Математика

Математическо моделиране и приложение на
математиката

9,60

06.07.2021 г.

4.5 Математика

Институт по механика
Теоретична механика

9,53

15.02.2022 г.

4.5 Математика

Приложна механика

9,58

15.02.2022 г.

4.5 Математика

Механика на деформируемото тяло

9,63

15.02.2022 г.

4.5 Математика

Механика на флуидите

9,45

15.02.2022 г.

4.5 Математика

Биомеханика

9,62

15.02.2022 г.

4.5 Математика

Математическо моделиране и приложение на
математиката

9,80

06.07.2021 г.

4.5 Математика

Оценка

Акредитирана
до:

Селскостопанска академия
Докторска програма

Професионално
направление

Агробиоинститут – София
Генетика

9,80

11.05.2021 г.

4.3 Биологически науки

Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево
Общо земеделие

8,56

21.12.2020 г.

6.1 Растениевъдство

Селекция и семепроизводство на културните
растения

8,78

21.12.2020 г.

6.1 Растениевъдство

БРОЙ 50

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Докторска програма

Оценка

Акредитирана
до:

Растителна защита (вкл. фитопатология, вирусология, хербология и др.)

8,71

21.12.2020 г.

С Т Р. 8 1
Професионално
направление
6.2 Растителна защита

Земеделски институт – Шумен
Говедовъдство и биволовъдство

8,19

25.06.2020 г.

6.3 Животновъдство

Свиневъдство

8,38

25.06.2020 г.

6.3 Животновъдство

Овцевъдство и козевъдство

8,07

25.06.2020 г.

6.3 Животновъдство

Институт по животновъдни науки – Костинброд
Развъждане на селскостопански животни,
биология и биотехника на размножаването
Хранене на селскостопанските животни и
технология на фуражите

8,57

04.02.2021 г.

6.3 Животновъдство

8,81

04.02.2021 г.

6.3 Животновъдство

Говедовъдство и биволовъдство

8,43

04.02.2021 г.

6.3 Животновъдство

Овцевъдство и козевъдство

8,68

04.02.2021 г.

6.3 Животновъдство

Специални отрасли (коне, зайци, буби, пчели
и др.)

8,53

04.02.2021 г.

6.3 Животновъдство

Екология на селскостопанските животни

8,06

04.02.2021 г.

6.3 Животновъдство

Институт по криобиология и хранителни технологии – София
Технология на месните и рибните продукти
Технология на алкохолните и безалкохолните
напитки
Технология на биологично активните вещества (вкл. ензими, хормони, белтъчини)
Технология на преработката и съхранението
на зърното, зърнените продукти и на смесите

8,80

15.04.2021 г.

5.12 Хранителни технологии

9,19

15.04.2022 г.

5.12 Хранителни технологии

9,16

15.04.2022 г.

5.12 Хранителни технологии

9,17

15.04.2022 г.

5.12 Хранителни технологии

Институт за изследване и развитие на храните – Пловдив
Технология на плодовите и зеленчуковите
консерви

9,41

15.04.2022 г.

5.12 Хранителни технологии

Институт по полски култури – Чирпан
Селекция и семепроизводство на културните
растения

8,36

25.06.2020 г.

6.1 Растениевъдство

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров“ – София
Общо земеделие

8,21

24.09.2020 г.

6.1 Растениевъдство

Почвознание

8,36

24.09.2020 г.

6.1 Растениевъдство

Агрохимия

8,32

24.09.2020 г.

6.1 Растениевъдство

Мелиорации (вкл. Почвена ерозия и борбата
с нея)

8,34

24.09.2020 г.

6.1 Растениевъдство

Институт по фуражните култури – Плевен
Селекция и семепроизводство на културните
растения

8,56

24.03.2021 г.

6.1 Растениевъдство

Растениевъдство

8,56

24.03.2021 г.

6.1 Растениевъдство

Хранене на селскостопанските животни и
технология на фуражите

8,19

24.03.2021 г.

6.3 Животновъдство

Институт по царевицата – Кнежа
Селекция и семепроизводство на културните
растения

8,54

24.03.2021 г.

6.1 Растениевъдство

Институт за декоративни растения – София
Декоративни растения

8,47

24.09.2020 г.

6.1 Растениевъдство

Институт по земеделие – Карнобат
Селекция и семепроизводство на културните
растения

8,48

21.12.2020 г.

6.1 Растениевъдство

С Т Р.

82

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 50

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт
„Проф. д-р Г. Павлов“ – София
Оценка

Акредитирана
до:

Патология на животните

8,47

05.11.2020 г.

6.4 Ветеринарна медицина

Паразитология и инвазионни болести на животните и човека

8,64

05.11.2020 г.

6.4 Ветеринарна медицина

Ветеринарно-санитарна експертиза

8,71

05.11.2020 г.

6.4 Ветеринарна медицина

Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните

8,78

05.11.2020 г.

6.4 Ветеринарна медицина

Оценка

Акредитирана
до:

Радиобиология

9,80

27.07.2021 г.

4.3 Биологически науки

Микробиология

9,80

27.07.2021 г.

4.3 Биологически науки

Вирусология

9,80

27.07.2021 г.

4.3 Биологически науки

Генетика

9,73

27.07.2021 г.

4.3 Биологически науки

Докторска програма

Професионално
направление

Военномедицинска академия
Докторска програма

Професионално
направление

Имунология

9,76

27.07.2021 г.

4.3 Биологически науки

Авиационна медицина

8,47

21.01.2021 г.

7.1 Медицина

Медицина на бедствените ситуации

8,42

21.01.2021 г.

7.1 Медицина

Оториноларингология

8,46

25.02.2021 г.

7.1 Медицина

Кардиология

8,57

03.09.2020 г.

7.1 Медицина

Гастроентерология

9,66

03.09.2021 г.

7.1 Медицина

Ендокринология

9,31

03.09.2021 г.

7.1 Медицина

Неврология

8,21

17.03.2021 г.

7.1 Медицина

Офталмология

8,49

11.02.2021 г.

7.1 Медицина

Обща хирургия

9,72

03.09.2021 г.

7.1 Медицина

Анестезиология и интензивно лечение

9,77

03.09.2021 г.

7.1 Медицина

Урология

9,09

21.05.2021 г.

7.1 Медицина

Гинекология

8,63

21.05.2020 г.

7.1 Медицина

Неврохирургия

9,35

03.12.2021 г.

7.1 Медицина

Гръдна хирургия

9,03

03.12.2021 г.

7.1 Медицина

Инфекциозни болести

9,15

17.03.2022 г.

7.1 Медицина

Физиотерапия, курортология и рехабилитация

8,99

17.03.2021 г.

7.1 Медицина

Организация и тактика на медицинската
служба

9,31

03.09.2021 г.

7.1 Медицина

Токсикология

9,57

03.09.2021 г.

7.1 Медицина

Хематология

9,39

03.09.2021 г.

7.1 Медицина

Военна токсикология

9,34

03.09.2021 г.

7.1 Медицина

Белодробни болести

9,37

03.09.2021 г.

7.1 Медицина

Национален център по обществено здраве и анализи – София
Докторска програма

Оценка

Акредитирана
до:

Хигиена

8,18

23.02.2021 г.

7.1 Медицина

Хранене и диететика

8,09

23.02.2021 г.

7.1 Медицина

5034

Професионално
направление

2

1

3

Седалище
гр./с.

4

5

6

бр. акции

831496285 BG831496285 109 249 612

5. „ПЕТРОЛ“ – АД

„С ВИ Н Е В Ъ ДС Т В О –
6. ПРЕСЛАВЕЦ“ – АД
СОФИЯ

126087230 BG126087230

831905091 BG831905091

„НЮ БОЯН А ФИЛМ“
4. („БОЯНА ФИЛМ“) – АД СОФИЯ

201 804

10 249 079

2 140 385

10 249 079.00 0.0087

2 140 385.00 0.0273

2 086 171.00 0.0097

2 499 943.00 0.5361

9

%

%
11

890 0.0087

584 0.0273

202 0.0097

13 401 0.5361

10

брой

1.00

201 804.00 0.0064

13 0.0064

1.00 109 249 612.00 0.6532 713 642 0.6532

1.00

1.00

1.00

1.00

8

лева

13

14

-

1.00

публично

безна13.00 непублично лични

713 642.00

2.50
безналични

1.00
налич890.00 непублично
ни

19.96
налич584.00 непублично
ни

10.62

15

лева

безна202.00 непублично лични

безна13 401.00 непублично лични

12

лева

16

Минимална
Запробедажлежна
ка
цена
на
една
акция

ВЕСТНИК

ЛОВЕЧ

000620161 BG000620161

СОФИЯ

3. „МРАЗ“ – АД

2 086 171

123020073 BG123020073

„ Е Н И Г М А И Н ВЕ С Т “
(„ЮНАЙТЕД ПРОПЪР2. ТИС БГ“) – АД
СОФИЯ

2 499 943

103003321 BG103003321

„БУЛМИКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ („АГРО МЕЛ
1. БГ“) – АД
СОФИЯ

7

лева

Размер
Обща нона
Вид на
минална
дърдружесА к ц и и , п р ед- стойност
Вид
жавтвото към
ложени за про- на акциина акното
16.06.2016 г.
дажба
те, предциите
учас(по данни
ложени за
тие в
от КФН)
ЦПТ
капитала

ДЪРЖАВЕН

I. ДРУЖЕСТВА С ПАКЕТИ ОТ АКЦИИ ПОД 1 % ОТ КАПИТАЛА

Наименование
на дружеството

№

Капитал по
Идентифи- п о с л е д н а
ЕИ К по кационен съдебна реБУЛСТАТ номер по
гистрация
ДДС

НоминалКапитал по
на
последна състойдебна р ег исност
трация
на
акция

1. Начало на тридесет и осми централизиран публичен търг, на който се предлагат за продажба акции от следните дружества:

24. – Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол на основание чл. 32, ал. 1, т. 4 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, § 2 от допълнителните разпоредби на Закона за сделките с компенсаторни инструменти, чл. 22, чл. 45а, чл. 45б, ал. 1 и 2
и чл. 45е от Наредбата за условията и реда за организиране и провеждане на централизирани публични търгове за продажба на акции – собственост на държавата, във връзка с договор № 24 от 17.11.2003 г. за възлагане на техническото изпълнение на централизирани публични
търгове, сключен с „БФБ – София“ – А Д, и Решение № 117 от 21.02.2003 г. на МС (ДВ, бр. 20 от 2003 г.) за приемане на годишен списък на
търговските дружества с държавно участие в капитала, при приватизацията на които се допуска плащане с непарични платежни средства
през 2003 г., Решение № 855 от 8.12.2003 г. (ДВ, бр. 109 от 2003 г.), Решение № 974 от 11.12.2004 г. (ДВ, бр. 111 от 2004 г.), Решение № 424 от
2.07.2008 г. (ДВ, бр. 73 от 2008 г.), Решение № 576 от 1.07.2009 г. (ДВ, бр. 72 от 2009 г.), Решение № 885 от 20.12.2010 г. (ДВ, бр. 102 от 2010 г.)
и Решение № 202 от 10.04.2014 г. (ДВ, бр. 34 от 2014 г.) на МС за изменение и допълнение на Решение № 117 от 21.02.2003 г. на МС, Решение
№ 2253-П от 15.04.2003 г., Решение № 2611-П от 15.01.2004 г., Решение № 2681-П от 10.03.2004 г., Решение № 2935-П от 8.12.2004 г., Решение
№ 2886-П от 9.09.2004 г., Решение № 3015-П от 22.06.2005 г., Решение № 3072-П от 28.06.2006 г., Решение № 3177-П от 17.03.2008 г., Решение
№ 3178-П от 15.04.2008 г., Решение № 3332-П от 19.06.2014 г., Решение № 3386-П от 19.08.2015 г. и Протоколно решение № 4189 от 22.06.2016 г.
на ИС на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол обявява:
БРОЙ 50
С Т Р. 8 3

2

МИЗИЯ

3

5

102036786 BG102036786

000175708 BG000175708

4

19 992 221

538 262

6

101002222 BG101002222

БЛАГОЕВГРАД

ПЛОВДИВ

СОФИЯ

16. „СТРУМАТЕКС“ – АД

17. „ФИЛ-2000“ – АД

„ХЕНТШ“ – АД
18. („НОВОХИМ“ – ЕАД)
1 010 836

100 000

363 707

50 000

1.00

1.00

1.00

1.00

5 000 10.00

1 010 836.00

100 000.00

363 707.00

50 000.00

50 000.00

1 313 650.00

718 054.00

50 220.00

1 744 352.00

226 425.00

1 361

43 711

78 866

5 000

14 904

5 000

650

10 000

41.29

5.00

4.10

10.00

13.00

38.06

29.00

2.71

10.02

34.83

95 0.0005

41.29 417 378

5.00

4.10

10.00

13.00

38.06

11
1 0.0002

29.00 208 236

2.71

10.02

34.83

39 984 442.00 0.0005

10

14

безна3.00 непублично лични

13
-

19.35

налич6 500.00 непублично
ни

налич417 378.00 непублично
ни

1.00

1.00

налични
5 000.00 непублично

2.54

безна14 904.00 непублично лични

1.00

50.00

налич500 000.00 непублично
ни

налични

1.00

безна208 236.00 непублично лични

5 000.00 непублично

1.00

4.00

6.68

2.00

15

безна1 361.00 непублично лични

налич174 844.00 непублично
ни

безна78 866.00 непублично лични

безна190.00 непублично лични

12

16

ВЕСТНИК

2. Централизираният публичен търг за продажба на пакетите акции, посочени в т. 1 от обявлението, ще се проведе на „приватизационен пазар“ сегмент „Централизиран публичен търг“ на „Българска фондова борса – София“ – АД, при условията на Правилника за работа на борсата
и приложение № 9 – Правила за организация и провеждане на централизирани публични търгове.
3. Началната дата на предлагането на акциите за продажба на централизирания публичен търг е шестият работен ден считано от датата на
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
4. Крайната дата на предлагането на акциите за продажба на централизирания публичен търг е четиринадесетият работен ден считано от
датата на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“. Продължителността на централизирания публичен търг е до изтичане на срока по
предходното изречение или до изчерпване на предложеното на търга количество акции.
5. Седем дни преди началната дата на централизирания публичен търг „БФБ – София“ – АД, ще публикува информационните проспекти за
дружествата по т. 1 в своя бюлетин или в своята интернетстраница.
6. В случаите на различие на посочените данни от тръжното обявление и информационните проспекти за дружествата да се считат тези от
тръжното обявление.
7. За дружествата от раздел I на тръжното обявление не се изисква актуализация на информационните проспекти съгласно чл. 21, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за организиране и провеждане на централизирани публични търгове за продажба на акции – собственост на държавата.
5073

831907046 BG831907046

1.00

26 273 50.00

718 054

1.00

4.00

1.00

9

1 614 786.00 0.0002

8

ДЪРЖАВЕН

115632104 BG115632104

126060849 BG126060849

15. „НИВА“ – АД

831641713 BG831641713

С. ЛЕВКА,
ХАСКОВСКА ОБЛ.

14. „МОТОТЕХНИКА-І“ – АД СОФИЯ

ПЛЕВЕН

13. „МИЗИЯ – 2000“ – АД

114530561 BG114530561

СИЛИСТРА 118005592 BG118005592

50 220

436 088

226 425

2.00

3.00

7

84

12. „ЛЕСИЛХАРТ“ – АД

101020042 BG101020042

„КРУПНИШКА КОМУ- С. КРУП11. НА“ – АД
НИК

103003885 BG103003885

834025687 BG834025687

ВАРНА

„КАЛИАКРА ХОТЕЛС“
10. („КАЛИАКРА“) – АД
КАВАРНА

9. „ГАЛАТЕКС“ – АД

II. ДРУЖЕСТВА С ПАКЕТИ ОТ АКЦИИ НАД 1 % ОТ КАПИТАЛА

„ЧЕРНОМОРСКО ЗЛА8. ТО“ – АД
ПОМОРИЕ

7. „СКЪТ МИЗИЯ“ – АД

1

С Т Р.
БРОЙ 50

БРОЙ 50

ДЪРЖАВЕН

1. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Василка и Миладин Денкови,
собственици на имот № 016059, намиращ се в
землището на Сливница, община Сливница,
за постановяването на Решение № 55 на Министерския съвет от 28.01.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5075
2. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на наследниците на Велика и Марко Иванови
Малокови, собственици на имот № 257111, намиращ се в землището на А лдомировци, община
Сливница, за постановяването на Решение № 55
на Министерския съвет от 28.01.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5076
3. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на наследниците на Нако и Ефросима Накови,
собственици на имот № 016007, намиращ се в
землището на Сливница, община Сливница,
за постановяването на Решение № 55 на Министерския съвет от 28.01.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5077
4. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Надежда Михайлова Джоджа-

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 5

нова, собственик на имот № 099022, намиращ
се в землището на А лдомировци, Община Сливница, за постановяването на Решение № 55 на
Министерския съвет от 28.01.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5078
5. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на наследниците на Радка Симова Христова,
собственик на имот № 016060, намиращ се в
землището на Храбърско, Община Божурище,
за постановяването на Решение № 55 на Министерския съвет от 28.01.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5079
6. – А генци я „Пътна инфрастру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост, съобщава
на наследниците на Рангел Василев Хранов,
собственици на имот № 096007, намиращ се
в землището на А лдомировци, община Сливница, за постановяването на Решение № 55 на
Министерския съвет от 28.01.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5080
7. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост, съобщава
на Боян Трайков Боянов, наследник на Стоян
Марков Новоселски и Люба Стоянова Маркова,
собственици на имот № 257128, намиращ се в
землището на А лдомировци, община Сливница, за постановяването на Решение № 55 на
Министерския съвет от 28.01.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано

С Т Р.
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пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5081
8. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Виктор Георгиев Найденов, наследник на
Борис Йорданов Манолов, собственик на имот
№ 001043, намиращ се в землището на Сливница, община Сливница, за постановяването
на Решение № 55 на Министерския съвет от
28.01.2016 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
5082
9. – А г енци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост, съобщава
на Виктор Георгиев Найденов, наследник на
Борис Йорданов Манолов, собственик на имот
№ 006058, намиращ се в землището на Сливница, община Сливница, за постановяването
на Решение № 55 на Министерския съвет от
28.01.2016 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
5083
10. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Георги Асенов Велинов, наследник на Стоян
Марков Новоселски и Люба Стоянова Маркова,
собственици на имот № 257128, намиращ се в
землището на А лдомировци, община Сливница, за постановяването на Решение № 55 на
Министерския съвет от 28.01.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5084
11. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
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„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Димитър Петров Петров, наследник на Тодор
Костов Пейчев, собственик на имот № 169043,
намиращ се в землището на Драгоман, община
Драгоман, за постановяването на Решение № 55
на Министерския съвет от 28.01.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5085
12. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост, съобщава на
Димитър Петров Петров, наследник на Тодор
Костов Пейчев, собственик на имот № 169040,
намиращ се в землището на Драгоман, община
Драгоман, за постановяването на Решение № 55
на Министерския съвет от 28.01.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5086
13. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Димитър Петров Петров, наследник на Тодор
Костов Пейчев, собственик на имот № 169041,
намиращ се в землището на Драгоман, община
Драгоман, за постановяването на Решение № 55
на Министерския съвет от 28.01.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5087
14. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Ивайло Миронов Николов, наследник на Никола
Василев Ангелков, собственик на имот № 011010,
намиращ се в землището на Драгоман, община
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Драгоман, за постановяването на Решение № 55
на Министерския съвет от 28.01.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5088
15. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост, съобщава
на Иванка Любомирова Чантова, наследник на
Павел Зарков Милушев, собственик на имот
№ 257112, намиращ се в землището на А лдомировци, община Сливница, за постановяването
на Решение № 55 на Министерския съвет от
28.01.2016 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
5089
16. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост, съобщава
на Ирина Богомилова Ангелова, наследник на
Николица Георгиева Димитрова, собственик
на имот № 018002, намиращ се в землището
на Храбърско, община Божурище, за постановяването на Решение № 55 на Министерския
съвет от 28.01.2016 г., с което са отчуж дени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
5090
17. – Агенция „Пътна инфраструкту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост, съобщава
на Люсиана Трайкова Георгиева, наследник на
Стоян Марков Новоселски и Люба Стоянова
Маркова, собственици на имот № 257128, намиращ се в землището на А лдомировци, община
Сливница, за постановяването на Решение № 55
на Министерския съвет от 28.01.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 7

пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5091
18. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Методи Лазаров Павлов, наследник на Павел
Илиев Кацарев, собственик на имот № 001021,
намиращ се в землището на Сливница, община
Сливница, за постановяването на Решение № 55
на Министерския съвет от 28.01.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5092
19. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Михайл Рашков Божилов, наследник на Александър Божилов Ценков, собственик на имот
№ 099008, намиращ се в землището на Сливница, община Сливница, за постановяването
на Решение № 55 на Министерския съвет от
28.01.2016 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
5093
20. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Наташа Божилова Карастоянова, наследник
на Иван Зарев Вучков, собственик на имот
№ 017004, намиращ се в землището на Храбърско, община Божурище, за постановяването
на Решение № 55 на Министерския съвет от
28.01.2016 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
5094
21. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
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км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост, съобщава на
Нели Тодорова Скалска, наследник на Димитър
Янков Илиев, собственик на имот № 001097,
намиращ се в землището на Сливница, община
Сливница, за постановяването на Решение № 55
на Министерския съвет от 28.01.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5095
22. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост, съобщава на
Нели Тодорова Скалска, наследник на Димитър
Янков Илиев, собственик на имот № 001106,
намиращ се в землището на Сливница, община
Сливница, за постановяването на Решение № 55
на Министерския съвет от 28.01.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5096
23. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост, съобщава на
Николай Петров Петров, наследник на Тодор
Костов Пейчев, собственик на имот № 169043,
намиращ се в землището на Драгоман, община
Драгоман, за постановяването на Решение № 55
на Министерския съвет от 28.01.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5097
24. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост, съобщава на
Николай Петров Петров, наследник на Тодор
Костов Пейчев, собственик на имот № 169040,
намиращ се в землището на Драгоман, община
Драгоман, за постановяването на Решение № 55
на Министерския съвет от 28.01.2016 г., с което
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са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5098
25. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост, съобщава на
Николай Петров Петров, наследник на Тодор
Костов Пейчев, собственик на имот № 169041,
намиращ се в землището на Драгоман, община
Драгоман, за постановяването на Решение № 55
на Министерския съвет от 28.01.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5099
26. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Светлана Миронова Василева, наследник
на Никола Василев Ангелков, собственик на
имот № 011010, намиращ се в землището на
Драгоман, община Драгоман, за постановяването на Решение № 55 на Министерския съветот
28.01.2016 г., с което са отчуждени имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
5100
27. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост, съобщава на
Юлия Велинова Павлова, наследник на Горка
Зарева Иванова, собственик на имот № 016067,
намиращ се в землището на Храбърско, община
Божурище, за постановяването на Решение № 55
на Министерския съвет от 28.01.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5101
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20. – Военната академия „Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурси за обучение на военнослужещи
в редовна форма на докторантура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ през 2017 г.:
Професионално направление,
докторска програма

Тема

Брой
обучаеми

„Ст ратегическо ръководство на Българската ар2.2. История и археология – Военна
м и я в ус лови я та на блоково п ро т и вопос та вя не
и военнополитическа история
(1955 – 1991 г.)“

1

4.6. Информатика и компют ърни „Интегриран подход към киберсигурността: насоки
науки – Информатика
и методи за усъвършенстване и приложение“

1

„Невоенни аспекти при прилагането на всеобхватния
9.1. Национална сиг у рност – Во- подход в НАТО на оперативно ниво“
еннополитически проблеми на си„Усъвършенстване на участието на невоенния комгурността
понент в колективната отбрана на страната“

1

9.1. Национална сигурност – Орга- „Изграждане и развитие на междукултурна компенизация и управление извън сферата тентност за работа в многонационална среда“
на материалното производство

1

„Усъвършенстване на планирането и координирането
на огневата поддръжка в сухопътни операции“

1

„Способности на Сухопътни войски при осигуряване
развръщането на многонационални сили на територията на страната“

1

„Повишаване способностите на транспортната авиационна група за стоварване на тактически въздушен
9.2. Военно дело – Организация и десант, превоз на хора и товари в рискова среда“
управление на въоръжените сили „Усъвършенстване на способностите на Военноморските сили за противодействие на нетрадиционни
заплахи“

1

„Усъвършенстване на инженерните оперативни способности в сухопътните операции“

1

„Ус ъвършенс т ва не на под д р ъж к ата о т с т ра ната
домакин в операции и учения на територията на
Република България“

1

1

1

Изисквания и необходими документи – на официалния сайт на Военна академия „Г. С. Раковски“.
За допълнителна информация: тел. 92-26-512; 92-26-576. Срок за подаване на документите – до 9.09.2016 г.
5018
5. – Висшето строително училище „Любен
Каравелов“ – София, обявява конкурси за докторанти за учебната 2015/2016 г. в професионално направление 5.7 Архитектура, строителство
и геодезия по следните научни специалности:
№
по
ред

Научна специалност

Задочна
форма

1.

Архитектура на сгради, конструкции, съоръжения и детайли

1

2.

Теория и история на архитектурата
1
Срок за подаване на документи – 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“ във
ВСУ „Л. Каравелов“, ул. Суходолска 175, тел.
8029190.
5150
34. – Националният институт по геофизика,
геодезия и география – БАН, София, обявява
конкурси за главни асистенти по професионално
направление 4.4. Науки за Земята, по научна
специалност „География на населението и се-

лищата“ за нуждите на департамент „География“ – един; „Геоморфология и палеогеография“
за нуждите на департамент „География“ – един,
двата със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на института в София 1113, ул. Акад. Г.
Бончев, бл. 3, тел. 02/979 3322.
5182
25. – Националният център по обществено
здраве и анализи (НЦОЗА) към МЗ, София,
обявява конкурс за доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1 Медицина по
специалност „Хигиена“ за нуждите на отдел
„Химични вещества и смеси и материали за
контакт с храни“, дирекция „А налитични и
лабораторни дейности“, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи се приемат на адрес: 1431 София, бул. Акад.
Иван Гешов 15, НЦОЗА, ет. 4, деловодство;
справки – на тел.: 02 80-56-420, 02 80-56-286.
5149
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26 . – Общ и н а Асеновг р а д н а о снова н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен
проект на парцеларен план за трасета на смесена канализация, обхващаща отделни клонове
за рехабилитация на канализационната мрежа
на Асеновград. Проектът и придружаващата
го док у ментаци я са изложени за справка в
информационния център на общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
5071
11. – Областният управител на област Бургас на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с
чл. 148, ал. 3 ЗУ Т съобщава на заинтересованите лица, че е одобрен работен инвестиционен
проект и е издадено разрешение за строеж № 5
от 14.06.2016 г. на основание ч л. 148, а л. 1,
3, 4 и чл. 152, ал. 1 ЗУ Т за строителство на
обект „Реконструкция на пътека за рулиране
„А“ на летище Бу ргас“. На основание чл. 149,
ал. 4 ЗУ Т разрешението за строеж подлежи на
обжалване пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.
5029
70. – Община Велики Преслав на основание чл. 128, ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е внесен
за одобрение проект за ПУ П – ПП (парцеларен план) за обект: Външно ел. захранване и
водопровод, захранващ ПИ 58222.211.2 по К К
на гр. Велики Преслав в м. Брестака. Трасето
за ел. захранването започва от съществуващ
Ж Р ст ълб № 20.21 на възд у шна мрежа НН
(ВЕЛ „Кариери“), попадащ в ПИ 58222.211.11,
преминава през ПИ 58222.460.25 (полски път)
и достига до територията за смяна на предназначението ПИ 58222.211.2. Дължината на
т расето е 94,77 м. Трасето на водоп ровода
започва от съществуваща водомерна шахта в
ПИ 8555.211.10, минава по полски път – ПИ
58222.460.25 и достига до границата на ПИ
58222.211.2. Дъ л ж и ната на т расе т о е 117,41
м. Проек т ът е из ложен в Общ и на Вел и к и
Преслав, ул. Б. Спиров 58, ет. 2, стая 212. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за ПУП – ПП до общинската администрация.
5064
96. – Община Петрич, област Благоевград,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУ Т съобщава на
заинтересуваните, че на основание чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУТ е изработен ПУП – парцеларен план за
линеен обект на техническата инфраструкту ра
извън границите на у рбанизираните територии – трасе на външно ел. захранване до У ПИ
088004, м. Засеко, землище на с. Марикостиново,
община Петрич. Трасето и сервиту тът му са
предвидени да преминат през имоти от масиви
по КВС, като подробно описание на засегнати-
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те имоти е направено в приложения регистър,
неразделна част към ПУП – ПП, както следва:
имоти № 089016 – полски път, 000809 – канал,
000807 – полски път, всички общинска публична собственост, и имот № 089006 – нива,
юрид. лица. Проектът се намира в сградата
на общинската а дминист раци я Пет ри ч. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
5170
98. – Община Петрич, област Благоевград,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУ Т съобщава на
заинтересу ваните, че е изработен подробен
устройствен план – парцеларен план за трасе
на външно ел. захранване и външен водопровод до имот с идентификатор 56126.166.18, м.
Тумбите, землище на гр. Петрич, като трасето
преминава и сервитутът засяга поземлени имоти по кадастралната карта на гр.Петрич, като
подробно описание на имотите е приложено
в регистъра на засегнатите имоти, съгласуван
със СГКК – Благоевград, неразделна част към
ПУП – ПП съгласно извадка от кадастралния
регистър на недвижимите имоти, както следва:
през имоти с идентификатори 56126.166.101 – за
друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, 56126.166.103 – републиканска пътна мрежа, 56126.166.104 – за друг вид водно течение,
водна п лощ, съоръжение, 56126.166.105 – за
селскостопанск и горск и ведомствен път по
КККР на гр. Петрич. Проектът се намира в
сградата на общинската администрация Петрич.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
за и н т ер е с ова н и т е л и ца мог ат да на п ра вя т
писмени възражения, предложения и искания
по проекта за подробен устройствен план до
общинската администрация.
5171
84. – Община гр. Рудозем, област Смолян,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУ Т съобщава, че
във връзка със Заповед № 127 от 24.03.2016 г.
на к мета на общ ината е израбо т ен под робен уст ройствен план (П У П) за изменение
на уличната регулация на ул. Иван Вазов –
гр. Рудозем, област Смолян. Проектът е изложен за разглеж дане в сградата на общинската
а д м и н ис т ра ц и я , с т а я № 18. Н а о с нов а н ие
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за ПУП до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
5030
85. – Община гр. Рудозем, област Смолян, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУ Т съобщава, че във
връзка със Заповед № 543 от 18.11.2014 г. на кмета
на общината е изработен подробен устройствен
план (ПУП) за изменение на уличната регулация
на ул. Топалска – с. Чепинци, община Рудозем.
Проектът е изложен за разглеж дане в сграда-
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та на общинската администрация, стая № 18.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за ПУ П
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
5031
8. – Общ ина Р усе на основа н ие ч л. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект
з а П У П – п арце л ар ен п л а н з а т ех н и че с к а
инфраструкту ра извън у рбанизираната територи я – за х ранващ водоп ровод ∅ 25 мм до
поземлен имот с идентификатор 63427.9.527 в
кв. Долапите, гр. Русе, през имот с идентификатор 63427.216.36 в местност Бъзов дол, землище
на гр. Русе, с НТП „Гори в земеделски земи“.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
5032
9. – Общ и на Р усе на основа н ие ч л. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект
з а П У П – п арце л ар ен п л а н з а т ех н и че с к а
инфраструкту ра извън у рбанизираната територия – газопроводно отклонение от съществуващ
кранов възел, разположен в ПИ 236 до ПИ
000181 в местност Бок лоджа, землище на с.
Червена вода, през следните имоти: 80460.0.236 и
80460.0.239 с НТП „Пасища, мери“; 80460.0.773 с
НТП „Ведомствени пътища“; 80460.0.240 с НТП
„Полски култу ри“; 80460.0.708 с НТП „Пътища
I к лас“; 80460.0.693, 80460.0.689 и 80460.0.690 с
НТП „Полски пътища“; 80460.0.273 и 80460.0.257
с Н Т П „Обрабо т ваем и г орск и п лощ и“. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
5033
59. – Община Тополовгра д на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУ Т съобщава на всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 131, ал. 2,
т. 1 ЗУ Т, че е изработен проект за частична
промяна на ПУ П – парцеларен план за прокарване на т расе за КСрН 20 kV от БКТП
„Моста“ – с. Срем, до БКТП 2, с. К няжево,
одобрен с Решение № 548 от 29.04.2015 г., в
сила от 10.07.2015 г. за обекти по Програма
„L i fe 12 NAT/ BG/0 0 0572 – for safe g r id“, с
възложител: „ЕВН България Електроразпределение“ – ЕА Д, Пловдив, К ЕЦ – гр. Елхово,
при засегнати от частично измененото трасе
на к абела и мо т и: ПИ № 0 0 0 055 – зем л и ще
с. Срем, НТП – път ІІІ-761, засегната площ
5,569 дка, дължина на трасето в ПИ – 2183,43 м,
РПМ – публична държавна собственост; ПИ
№ 000057 – землище с. Срем, НТП – пасище,
мера, засегната площ 0,141 дка, дължина на
трасето в ПИ – 0,00 м, РПМ – публична общинска собственост – земи по чл. 19 ЗСПЗЗ; ПИ
№ 000567 – землище с. Срем, НТП – пасище
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мера, засегната площ 0,053 дка, дължина на
трасето в ПИ – 0,00 м, собственост – „Джонатан Грей – Проп Дивелъпър“ – ЕООД; ПИ
№ 000568 – землище с. Срем, НТП – път ІІІ-761,
засегната площ 0,281 дка, дължина на трасето
в ПИ – 90,07 м, РПМ – п ублична държавна
собственост. Изготвеният проект за частична
промяна на ПУП – ПП парцеларен план за прокарване на трасе за КСрН 20 kV от БКТП „Моста“ – с. Срем, до БКТП 2 – с. Княжево, община
Тополовград, се намира в отдел „ППУ Т“ (ТСУ)
н а о бщ и нс к ат а а д м и н ис т ра ц и я – Топо лов град, и може да бъде разгледан всеки работен
ден в рамките на работното време. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до ОбА – Тополовград,
в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
5066
60. – Община Тополовград на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУ Т съобщава на всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 131, ал. 2, т. 1
ЗУТ, че е изработен проект за частична промяна
на ПУП – парцеларен план за прокарване на
трасе за КСрН 20 kV от ВС „Устрем“ до БКТП
„Моста“ – с. Срем, община Тополовград, одобрен с Решение № 550 от 29.04.2015 г., в сила
от 10.07.2015 г. за обекти по Програма „Life 12
NAT/BG/000572 – for safe grid“, с възложител:
„ЕВН България Електроразпределение“ – ЕАД,
Пловдив, КЕЦ – гр. Елхово, при засегнати от
частично измененото т расе на кабела имоти: ПИ № 000055 – землище с. Срем, НТП – път
ІІІ-761, засегната площ 0,068 дка, дължина на
трасето в ПИ – 9,18 м, РПМ – публична държавна собственост; ПИ № 000567 – землище
с. Срем, НТП – пасище мера, засегната площ
0,625 дка, дължина на трасето в ПИ – 0,00 м,
с о б с т вено с т – „ Д жонат а н Гр ей – Пр оп Д ивел ъп ър“ – ЕООД; ПИ № 0 0 0568 – зем лище
с. Срем, НТП – път ІІІ-761, засегната площ
1,373 дка, дължина на трасето в ПИ – 533,78
м, РПМ – п убл и ч на д ържа вна собс т венос т.
Изготвеният проект за частична промяна на
ПУП – ПП парцеларен план за прокарване на
трасе за КСрН 20 kV от ВС „Устрем“ до БКТП
„Моста“ – с. Срем, община Тополовград, се
намира в отдел „ППУ Т“ (ТСУ) на общинската
администрация – Тополовград, и може да бъде
разгледан всек и работен ден в рамк и те на
работното време. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУ Т заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до ОбА – Тополовград, в едномесечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
5067
87. – Община гр. Троян, област Ловеч, на
основание чл. 128, ал. 1 и 10 ЗУ Т съобщава,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – план за рег улаци я и заст рояване за
частично изменение на застроителния и регулационен план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП) на
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с. Орешак, община Троян, като се премахва
трасе на нереализирана улица с ОТ 52-56-55 и
56-84, сливат се квартали 17 и 25 в един общ
квартал 17, в който се обособяват нови у рег улирани поземлени имоти V ІІІ-185, ІХ-186,
Х-187, Х І-188, Х ІІ-189, Х ІІІ-396 „За мебелен
цех“, ХІV-289 „За отдих и спорт“, Х V-288 „За
безвредно производство“, ХVІ-287 „За безвредно
производство“, Х V ІІ-286 „За детско заведение“,
ХVІІІ-192 „За производствена дейност и обществено обслужване“, ХІХ-191, Х Х-190 „За жилищно строителство на завод „Обнова“, с. Черни
Осъм, к лон с. Орешак“. От части от имоти с
идентификатори 53707.504.286 и 53707.504.192 се
обособява терен, отреден „За озеленяване“ в
кв. 17. От имот с идентификатор 53707.504.387
се обособява нова улица с ОТ 1188-1187. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т в едномесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация. Проектът е изложен в сградата на
Община Троян, ІІ етаж, стая № 19.
5172
7. – Община Чирпан на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава, че са изработени проекти
за ПУП – план за улична регулация (ПУ Р) на
улица с о. т. 290-291-292 и план за регулация
(ПР) за У ПИ VIІ – зеленина, в кв. 54 и терен за зеленина, разположен меж ду улица с
о. т. 290-291-292 и У ПИ І – жп гара, в кв. 105
по плана на гр. Чирпан, които предвиж дат:
1. промяна на улица с о. т. 290-291 и на У ПИ
V I І – з е лен и на , с це л о б о с о бя ва не на нов
УПИ X VII-3917, отреден за новообразувания
имот с п л. н. 3917 (Заповед № РД- 09-59 от
8.02.2016 г.) в кв. 54 по плана на гр. Чирпан,
за кой т о о т па да о т реж да не т о за зелен и на;
проектът за ПУ Р предвиж да промяна на северозападната уличнорегулационна линия, така
че същата да тангира с кадастралната граница
на имот с пл.н. 3917, показано по кафявите
черти и надписи на проекта; проектът за ПР
предвиж да промяна на У ПИ V IІ – зеленина,
като се обособяват два нови У ПИ V IІ – зеленина и X V II-3917; 2. пром яна на улица с
о. т. 290-291-292 и на терен за зеленина, разположен меж д у ул и ца с о. т. 290 -291-292 и
УПИ І – жп гара, с цел обособяване на нов
У ПИ I V – 3918, отреден за новообразувания
имот с пл. н. 3918 (Заповед № РД- 09-59 от
8.02.2016 г.), и на У ПИ II и У ПИ III в кв. 105
по плана на гр. Чирпан, като отпада отреж дането за зеленина; проектът за ПУ Р предвиж да
обособяване на уличнорегулационна линия на
изток о.т. 290-291, продължаваща на север от
о.т. 291-292, като в североизточната си част
о т с т ои на 2 м о т с ъщес т ву ва що т о ул и ч но
платно. Проектите могат да бъдат разгледани
в стая № 1, ет. 1 в сградата на общинската
администрация. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУ Т заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
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по проекта до Община Чирпан в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
5019
6. – Община с. Братя Даскалови на основание чл. 128, ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на
УПИ VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV и X V
в кв. 61, на УПИ I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII
и IX в к в. 62, всичк ите имоти формиращи
УПИ VІІ в кв. 61 (с отпадане на кв. 62); на
УПИ I и II в кв. 63 и план за улична регулация (ПУР) на част от улица меж ду ОТ 144
и ОТ 150 с предвидено отпадане на улицата
меж ду ОТ 150 и нова ОТ 170 с площ 926 м 2 по
плана на с. Мирово, община Братя Даскалови.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т в срок един
месец от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да се запознаят
с проекта в дирекция „У ТИСПП“ на Община
Братя Даскалови и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта
да общинската администрация.
5068

С ЪД И Л И Щ А
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
по оспорване на областния управител на област
Благоевград, обективирано в Заповед № ОААК-217 от 31.05.2016 г., против разпоредбите
на чл. 35, ал. 2, 3 и 4 и чл. 36, ал. 6, 9 и 10 от
Наредбата за управление на общинските горски
територии – собственост на Община Банско,
приета с Решение № 73 от протокол № 5 от
20.01.2016 г. на Общинския съвет – гр. Банско,
с искане за отмяната им, е образувано адм. д.
№ 313/2016 г. по описа на А дминистративния
съд – Благоевград, насрочено за разглеж дане
в открито съдебно заседание на 30.09.2016 г.
от 10,30 ч. в зала 001.
5164
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпил протест на прокурор
от Окръжна прокуратура Враца против подзаконов нормативен акт на Общинск и я съвет – гр. Криводол – т. 12 от приложение № 3
към чл. 52 от Наредба № 12 за определяне и
администриране на местните такси и цени на
услуги в община Криводол, по който е образувано адм. дело № 324/2016 г., насрочено за
20.09.2016 г. от 10,30 ч.
5165
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпил протест на прокурор
о т Ок р ъ ж на п р ок у рат у ра – Вра ца , п р о т и в
подзаконов нормативен акт на Общинския съвет – гр. Роман – чл. 28, т. 55 от Наредба № 9
за определяне и администриране на местните
такси и цени на услуги в община Роман, по
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който е образувано адм. дело № 326/2016 г., насрочено за 20.09.2016 г. от 10,30 ч.
5166
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване
на чл. 28, т. 1 и 2 от Наредбата за определяне
размера на местните данъци на територията на
община Момчилград, приета с Решение № 13 от
13.02.2008 г. на Общинския съвет – Момчилград,
по което е образувано адм. дело № 95/2016 г. на
Административния съд – Кърджали, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
21.09.2016 г. от 10 ч. Оспорването е по протест
на Окръжна прокуратура – Кърджали.
5200
Административният съд – Сливен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпил протест от Окръжна
прокуратура – Сливен, против чл. 55, ал. 1, т. 71
от Наредбата за определяне и администриране
на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен,
по което е образувано адм. дело № 152/2016 г. по
описа на Административния съд – Сливен, което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 29.08.2016 г. от 11 ч.
5143
Административният съд – София-град, уведомява, че по описа на съда е образувано адм.
дело № 909/2016 г. на ХІІ тричленен състав,
насрочено за 7.10.2016 г. от 13,30 ч., по жалба на
„Талисман 13“ – АД, със седалище София срещу
чл. 35, ал. 4 от Наредбата за реда и условията за
извършване на търговска дейност на територията
на Столична община, приета с Решение № 495
по протокол № 86 от 23.07.2015 г. на Столичния
общински съвет (СОС).
5199
А дминистративни ят съд – Стара Загора,
на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 АПК
съобщава, че е постъпил протест от Петко Георгиев – прокурор в Окръжна прокуратура Стара
Загора, за обявяване нищожността на разпоредба
на чл. 59ж от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги
на територията на община Гълъбово, по който е
образувано адм. дело № 272/2016 г. по описа на
Административния съд – Стара Загора, насрочено
за 15.09.2016 г. от 10,30 ч.
5198
Варненският окръжен съд, гражданско отделение, ХІІ състав, съобщава на Недялко Йорданов Марков с постоянен адрес Димитровград,
бул. Трети март 3, вх. А, ет. 2, ап. 4, и с настоящ
адрес Гърция, че следва да се яви в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ в
съда, за да получи преписи от исковата молба и
приложенията по гр. д. № 456/2016 г. по описа на
съда, заведено от Зорница Атанасова Атанасова.
В случай, че не се яви в указания срок, делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
5112
Софийският градски съд призовава Силвия
Методиева Лазарова да се яви в съда на 27.09.2016 г.
в 13,30 ч. като ответница по в. гр. д. № 10940/2015 г.,
заведено от Марийка Бонева Стоева срещу решение по гр. д. № 9010/2008 г. на СРС, 44 състав.
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В случай че ответницата не се яви, съдът ще
є назначи особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 ГПК.
5167
Пловдивският окръжен съд, исково гражданско отделение, на основание чл. 28, ал. 2
ЗОПДИППД (отм.) обявява, че е образувано
гр. д. № 957/2016 г., ХХІІ граждански състав, по
мотивирано искане с вх. № 12495 от 19.04.2016 г.,
подадено от Комисията за отнемане незаконно
придобито имущество, ЕИК 131463734, за отнемане в полза на държавата на имущество на
обща стойност 130 768 лв. от Пламен Димитров
Дингилев, а именно:
– Сумата от 5500 лв., съставляваща общ размер
на вноски на каса, направени от ответника през
2010 г. по негова банкова сметка № BG 58 UNCR
7000 4519 6359 41 в „УниКредит Булбанк“ – АД,
открита на 9.04.2010 г., изтеглена от проверяваното
лице, тъй като то не е разполагало със законни
парични средства.
– Сумата от 300 лв., съставляваща вноски
на каса, направени от ответника през 2009 г. по
негова банкова сметка № BG 56 UNCR 7000 1500
9304 05 в „УниКредит Булбанк“ – АД, открита
на 14.11.2007 г. и при салдо към 31.10.2010 г. в
размер 3,56 лв., тъй като проверяваното лице
не е разполагало със законни парични средства.
– Сумите от 1242 лв. и от 3726 лв., съставляващи
равностойност/пазарна стойност от продажбата
съответно на:
поземлен имот 69874.37.25 в землището на с.
Строево, придобит от ответника на 13.11.2008 г. с
н.а. № 148, том 104, дело № 26852/2008 г., и продаден от него на 6.08.2009 г. с н.а. № 66, том 55,
дело № 10218/2009 г.;
поземлен имот 69874.13.12 в землището на
с. Строево, придобит от ответника на 25.11.2008 г.
с н.а. № 61, том 109, дело № 27787/2008 г., и продаден от него на 6.08.2009 г. с н.а. № 66, том 55,
дело № 10218/2009 г.
Всички заинтересовани лица могат да предявят
своите претенции върху посоченото имущество,
предмет на искането, в срок от 1 месец, считано от датата на обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“. Първото съдебно заседание
ще се проведе на 6.12.2016 г. от 10,30 ч. по гр.д.
№ 957/2016 г. в Окръжния съд – Пловдив, Съдебна
палата, бул. Шести септември 167.
5168
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 679, ал. 3 ТЗ призовава кредиторите на
„Явор“ – АД (в несъстоятелност), ЕИК 811157548,
със седалище и адрес на управление: Петрич,
ул. Места 18, да се явят по т. д. № 125/2016 г.
по описа на Окръжния съд – Благоевград, за
съдебно заседание на 4.07.2016 г. в 16 ч. в една
от залите на Окръжния съд – Благоевград, пл.
Васил Левски 1, за разглеждане на искането
на „ЦКБ“ – АД, ЕИК 831447150, за отмяна на
решенията на събранието на кредиторите на
„Явор“ – АД (в несъстоятелност), проведено на
2.06.2016 г. по т. д. по несъстоятелност № 28/2014 г.
по описа на БлОС.
5212
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ПОК А Н И И С Ъ ОБЩ Е Н И Я
24. – Управителният съвет на сдружение
„Активни потребители“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
сдружението на 8.08.2016 г. в 15 ч. на адреса на
управление на сдружението: София, ул. Цветна
градина 5, вх. Б, ап. 15, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на сдружението за
2015 г.; 2. избор на нов председател и членове
на управителния съвет; 3. изменение и допълнение на устава на сдружението; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
5117
23. – Управителният съвет (УС) на сдружение „Дамски клуб „Света София“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ по своя инициатива
свиква извънредно общо събрание на клуба на
12.08.2016 г. в 11 ч. в София, ул. Хан Крум 32,
партер, адвокатско дружество „Иванов и Нешев“,
при следния дневен ред: 1. промяна на адреса
на управление; проект за решение – ОС приема
и одобрява промяната на адреса на управление
на сдружението; 2. промени в състава на УС на
сдружението; проект за решение – ОС приема
и одобрява промените в УС; 3. изменения в
устава на сдружението; проект за решение – ОС
приема и одобрява измененията в устава на
сдружението. Регистрацията на членовете за
участие в работата на сдружението ще се извърши същия ден от 10 ч. При регистрацията
участниците следва да се легитимират с лична
карта, а пълномощниците – и с изрично писмено пълномощно. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе в 12 ч. същия ден, на същото място и
при същия дневен ред и ще се счита за редовно
независимо от броя на присъстващите членове.
Материалите за общото събрание са на разположение на заинтересованите членове на адрес:
София, ул. Хан Крум 32, партер, адвокатско
дружество „Иванов и Нешев“.
5104
14. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Съюз на организациите в
автомобилния транспорт“ (COAT) – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 31.08.2016 г. в 12 ч. в София, ул. Раковски
108, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад
за дейността на управителния съвет; проект
за решение – ОС приема отчетния доклад за
дейността на управителния съвет; 2. приемане
на контролни цифри за бюджет на сдружението
за следващия мандат; проект за решение – ОС
приема контролни цифри за бюджет на сдружението за следващия мандат; 3. изменения и
допълнения в устава; проект за решение – ОС
приема предложените изменения и допълнения
в устава; 4. освобож даване от длъжност на
членовете на управителния съвет; проект за
решение – ОС освобождава от длъжност членовете на управителния съвет; 5. избор на нов
управителен съвет; проект за решение – ОС
избира предложения нов управителен съвет. Ре-
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гистрацията на участниците започва в 11,30 ч. в
деня и на мястото, посочено за провеждане на
общото събрание. Участниците се регистрират
срещу документ за самоличност и документ
за представителство на юридическо лице или
пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
от 13 ч. на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали за събранието са на
разположение на адреса на управление на сдружението – София, ул. Раковски 108. Поканват
се всички членове да присъстват.
4990
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
с нестопанска цел „Бизнес клуб – Софийски
у ниверситет „Св. К лимент Ох ри дск и“, София, на основание на чл. 26 ЗЮЛНЦ, чл. 19,
ал. 2 от устава на сдружението и решение на
УС от 14.06.2016 г. свиква общо събрание на
1.09.2016 г. в 10 ч. в седалището на сдружението
с адрес: София, бул. Цариградско шосе 125,
бл. 3 (зала 300), при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на управителния съвет на
сдружението; 2. освобождаване на управителния
съвет; 3. избиране на нов управителен съвет;
4. други. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
един час по-късно в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
5209
32. – Управителният съвет на Асоциацията
на производителите, вносителите, търговците и
вулканизаторите на гуми – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 30, ал. 1 от устава на
асоциацията свиква общото събрание на асоциацията на редовно заседание на 20.09.2016 г. в
13 ч. в хотел „Силвър Хаус“, зала „Кристал хол“,
бул. Симеоновско шосе 6, София, при следния
дневен ред: 1. разглеждане на състоянието и
приемане на насоки за работата на асоциацията; 2. приемане на бюджета на асоциацията
за 2016 г.; 3. изключване на членове; 4. разни.
Поканват се всички членове на асоциацията. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 14 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
4955
65. – Управителният съвет на сдружение
„Българска асоциация за образование по социална работа“ (БАОСР) на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 1.09.2016 г.
в 10 ч. в СУ „Св. К лимент Охридски“ – София, при следния дневен ред: 1. отчет на УС
за дейността на БАОСР; 2. промени в устава
на БАОСР; 3. избор на управителен съвет на
БАОСР; 4. избор на председател на УС на
БАОСР. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в
11 ч. на същото място и при същия дневен ред.
5053
1. – Уп р а ви т е л н и я т с ъве т н а Ме с т н ат а
териториа лна организаци я на автомоби листите – гр. Бяла Слатина, област Враца, на
основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 1
от устава свиква редовно отчетно-изборно общо
събрание на членовете си на 26.08.2016 г. в 17 ч.
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в сградата на „МТО на автомобилистите“ – Бяла
Слатина, ул. Захари Стоянов 12, при следния
дневен ред: 1. отчет на УС на МТОА – Бяла
Слатина, за 2015 г. и основни приоритети за
развитие на организацията; проект за решение – ОС приема отчета за дейността на УС;
2. приемане на бюджета за 2016 г. на МТОА;
проект за решение – ОС приема предложения
бюджет за 2016 г.; 3. избор на ново ръководство
на МТОА – Бяла Слатина, за петгодишен мандат; 4. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в
18 ч. на същото място при същия дневен ред.
5106
1. – Управителният съвет на ФК „Орловец
94“, Габрово, на основание ч л. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 25.08.2016 г. в 17 ч.
във фоа йе т о на за ла „Орловец“ – Габрово,
при следния дневен ред: 1. отчет на председателя на УС; 2. промени в устава на к луба; 3.
освобож даване на УС; 4. избор на нов УС; 5.
разисквания относно дейността на к луба.
5183
12. – Управителният съвет на ОФК „Локомотив“ – Горна Оряховица, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ чл. 16, т. 1 от своя устав свиква по
своя инициатива общо събрание на 4.08.2016 г.
в 18 ч. в зала № 1 на Община Горна Оряховица
при следния дневен ред: 1. приемане на ГФО
на ОФК „Локомотив“ – Горна Оряховица, за
2015 г.; 2. приемане на решение за оставка на
председателя на управителния съвет на ОФК
„Локомотив“ – Горна Оряховица; 3. приемане
на решение за оставка на членовете на управителния съвет на ОФК „Локомотив“ – Горна
Оряховица; 4. избор на председател на управителния съвет на ОФК „Локомотив“ – Горна
Оряховица; 5. избор на членове на управителния
съвет на ОФК „Локомотив“ – Горна Оряховица;
6. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
5107
2. – Управителният съвет на СК „Бадминтон клуб – Арда“ – Кърджали, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно
събрание на 19.09.2016 г. в 18 ч. в зала № 101,
ет. 1 на ПУ филиал „Любен Каравелов“, Кърджали, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на к луба за 2015 г.; 2. финансов отчет за 2015 г.; 3. избор на ръководни органи на
сдружението – членове на управителния съвет
на к луба и председател на управителния съвет;
4. разни. При липса на кворум съгласно чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
на същото място в 18,30 ч.
5118
1. – Управителният съвет на сдружение „Туристическо дружество „Златна Панега“, Луковит, на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 10.09.2016 г.
в 10 ч. в лекционната зала на Община Луковит
при следния дневен ред: 1. отчет на председателя на УС на сдружението за тригодишната
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му дейност; 2. отчет на контролния съвет; 3.
приемане на нов устав; 4. освобож даване на
управителния съвет поради изтичане на мандата му; 5. избор на нов управителен съвет и
контролен съвет; 6. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
5184
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб по тенис на
маса „Айрън Бол“, Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на
15.08.2016 г. в 10 ч. на адреса на управление
на сдружението – Пловдив, р-н „Централен“,
ул. Любен Каравелов 14, при следния дневен
ред: 1. изменение на чл. 9, 10, 16, 25, 26, 28
и 34 от устава на сдружението; 2. отмяна на
чл. 21, ал. 2 от устава на сдружението; 3. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 11 ч. на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали за събранието са
на разположение на членовете на сдружението
в неговия офис.
5144
12. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Индустриална стопанска
асоциация“ (ИСА), Сливен, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 26.08.2016 г.
в 16,30 ч. в Сливен, ул. Великокняжевска 22,
при следния дневен ред: 1 приемане на финансовия отчет за 2015 г.; 2. избор на нов УС
и освобож даване от отговорност на стари я
УС. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в същия
ден в 17,30 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
5210
23. – Уп р а ви т е л н и я т с ъве т н а К л у б по
ракетни спортове „Дискавъри“ – Хасково, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ кани членовете на
сдру жението за у частие в извънредно общо
с ъбра н ие на ч ленове т е на сд ру жен ие т о на
24.08.2016 г. в 10 ч. в седалището на сдружението – Хасково, бул. Г. С. Раковски 23А, при
дневен ред: вземане на решение за извършване
на промени в устава на сдружението; проект
за решение – ОС на членовете на сдружението
приема предложението на управителния съвет
за промени в устава на сдружението. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час по-късно при
същия дневен ред, на същото място и ще се
счита за законно колкото и членове да се явят.
5105
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
с нестопанска цел „Калентро – Българево“,
с. Българево, област Добрич, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ, чл. 24 от устава на сдружението и решение № 1 от протокол № 15 на УС
от 8.06.2016 г. свиква общо отчетно-изборно
събрание на 30.08.2016 г. в 19 ч. в К луба на
пенсионера, с. Българево, община Каварна,
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област Добрич, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на сдружението; 2. изменения и
допълнения в устава на сдружението; 3. приемане и освобож даване на членове на сдружението; 4. избор на членове на управителния
съвет; 5. други. Общото събрание ще се състои
от всички членове на сдружението или техни
представители (законни или изрично упълномощени такива) и същото на основание чл. 27,
ал. 1 от устава на сдружението е законно, ако
присъстват делегати, представляващи повече от
половината членове. Началото на регистрацията
на делегатите е в 18 ч. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 27, ал. 1
от устава на сдружението събранието ще се
проведе същия ден 1 час по-късно, на същото
място и при същия дневен ред.
5185
4. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Учи лищно настоятелство
Пейо Крачолов Яворов“ – с. Стефаново, община Добричка, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 19, ал. 1 от устава свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 2.09.2016 г. в
10 ч. в у чителската стая на ОУ „П.К. Яворов“
при следния дневен ред: 1. промени в устава,
освобож даване и приемане на нови членове на
СНЦ; 2. избор на нов УС; 3. избор на нов КС; 4.
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вземане решение за участие в други организации
и определяне на представител от сдружението
на основание чл. 18, ал. 1, т. 6 от устава. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе в 11 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
5054
Крум Тодоров Бурджиев – ликвидатор на
сд ру жен ие „С к и к л у б Еко хо т ел Зд ра вец“,
Пловдив, в ликвидация по ф.д. № 137/2012 г.
н а П ло в д и в с к и я о к р ъ ж ен с ъ д , с Е И К п о
БУЛСТАТ 176451423, на основание чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ отправя покана към кредиторите на
сдружението да предявят вземанията си към
него в срок шест месеца от обнародването на
поканата в „Държавен вестник“.
5186
Тодор Крумов Бурджиев – ликвидатор на
сдружение „Футболен клуб Еко хотел Здравец“,
Пловдив, в ликвидация по ф.д. № 318/2011 г.
н а П ло в д и в с к и я о к р ъ ж ен с ъ д , с Е И К п о
БУЛСТАТ 176063488, на основание чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ отправя покана към кредиторите на
сдружението да предявят вземанията си към
него в срок шест месеца от обнародването на
поканата в „Държавен вестник“.
5187

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-550-05-101 от 21.07.2015 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 60 от 2015 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2016 г. са:
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се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
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за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва абонамент за „Държавен
вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2016 г.:
• „Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов 1, бл. 31,
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