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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 215
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за вътрешния одит в публичния сектор, приет
от ХLIIІ Народно събрание на 22 юни 2016 г.
Издаден в София на 28 юни 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за вът
решния одит в публичния сектор (обн., ДВ,
бр. 27 от 2006 г.; изм., бр. 64 и 102 от 2006 г.,
бр. 43 и 69 от 2008 г., бр. 71 и 110 от 2008 г.,
бр. 42 и 44 от 2009 г., бр. 78, 80 и 82 от 2009 г.,
бр. 99 от 2009 г., бр. 54 от 2010 г., бр. 8 и 98
от 2011 г., бр. 50 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.,
бр. 101 от 2015 г. и бр. 43 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 4 думите „със стандарти за въ
трешен одит“ се заменят със „с международ
ните стандарти за професионална практика
по вътрешен одит“.
§ 2. Членове 9, 10 и 11 се отменят.
§ 3. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. (1) Вътрешният одит в публичния
сектор се осъществява от звено за вътрешен
одит, изградено в структурата на организация
та, което е на пряко подчинение на ръково
дителя на организацията или на колективния
орган на управление. Звеното се състои от
вътрешни одитори, които са служители на ор
ганизацията, единият от които е ръководител.
(2) Звено за вътрешен одит задължително
се изгражда във:
1. администрацията на Президента, На
род но т о с ъбра н ие, М и н ис т ерск и я с ъве т,
министерствата, Националния осигурителен
институт, Националната здравноосигурителна
каса и Държавен фонд „Земеделие“;
2. Висшия съдебен съвет и Сметната палата;
3. общините, чийто бюджет надхвърля
10 млн. лв.;
4. други организации, чиито ръководители
са първостепенни разпоредители с бюджет и
бюджетът им надхвърля 10 млн. лв.;
5. изброените в приложението организа
ции, чиито ръководители са второстепенни
разпоредители с бюджет;

6. търговските дружества, включително
лечебните заведения, с над 50 на сто държав
но и/или общинско участие в капитала и с
годишен оборот над 10 млн. лв. за всяка от
последните три години;
7. търговските дружества, чийто капитал е
собственост на дружествата по т. 6 с годишен
оборот над 10 млн. лв. за всяка от последните
три години;
8. държавните предприятия по чл. 62, ал. 3
от Търговския закон с годишен оборот над
10 млн. лв. за всяка от последните три години.
(3) Общо звено за вътрешен одит може
да се изгражда след съгласуване с министъ
ра на финансите в една община въз основа
на споразумение, сключено между две или
повече общини, които са съседни или попа
дат в границите на една административна
област и бюджетът на всяка една от тях не
надхвърля 10 млн. лева. Това звено извършва
дейността по вътрешен одит в общините по
споразумението.
(4) С писмено съгласие на министъра на
финансите въз основа на мотивирано предло
жение на съответния разпоредител с бюджет
може да се изгражда звено за вътрешен одит
и в други организации.
(5) Извън случаите по ал. 2, 3 и 4 дейността
по вътрешен одит може да се осъществява от
лица, които не са служители на съответната
организация и отговарят на изискванията на
чл. 21, ал. 1.
(6) Звено за вътрешен одит в търговски
дружества с държавно и/или общинско учас
тие в капитала и в държавни предприятия
по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, които
са извън посочените в ал. 2, т. 6 – 8, може
да се създаде по решение на управителните
им органи.
(7) Когато бюджетът, съответно годишният
оборот на организациите по ал. 2, т. 3, 4, 6,
7 и 8 намалява под 10 млн. лв. в продълже
ние на два последователни отчетни периода,
звеното за вътрешен одит не се закрива,
след което съответният компетентен орган
приема решение за фу нк ционирането на
вътрешния одит.“
§ 4. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Звеното за вътрешен одит осъществява
вътрешен одит на:
1. всички структури, програми, дейности и
процеси в организацията, включително финан
сираните със средства от Европейския съюз;
2. организациите, чиито ръководители са
разпоредители с бюджет от по-ниска степен,
в които няма звено за вътрешен одит;
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3. търговските дружества с над 50 на сто
държавно и/или общинско участие в капитала
и търговските дружества, чийто капитал е
собственост на тези дружества, в които няма
звено за вътрешен одит;
4. държавните предприятия по чл. 62, ал. 3
от Търговския закон, в които няма звено за
вътрешен одит;
5. лечебните заведения – търговски друже
ства със 100 на сто държавно или общинско
участие в капитала, както и със смесено
държавно и общинско участие, в които няма
звено за вътрешен одит.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) По инициатива на първостепенния
разпоредител с бюджет, съответно на органа,
който упражнява правата на собственост в
капитала, звеното за вътрешен одит може
да извършва одитни ангажименти на всички
организации и юридически лица в неговата
система и когато в тях има звено за вътре
шен одит.“
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Звеното за вътрешен одит на органи
зацията, чийто ръководител е първостепенен
разпоредител с бюджет, съответно – орган,
който упражнява правата на собственост в
капитала, осъществява наблюдение и коорди
нация при планирането, извършването и док
ладването на дейността на звената за вътрешен
одит на организациите, чиито ръководители
са второстепенни разпоредители с бюджет,
и на търговските дружества и държавните
предприятия по чл. 12, ал. 2, т. 6 – 8.“
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Във връзка с изпълнение на одитен
ангажимент за даване на увереност звеното
за вътрешен одит може да извършва проверки
в структури и лица извън организацията, в
която осъществява дейността си.“
5. Създава се ал. 6:
„(6) Структурите и лицата по ал. 5 трябва
да са свързани с дейността на организацията
и/или да са получатели на бюджетни сред
ства или средства по програми и фондове на
Европейския съюз. Проверките по ал. 5 се
извършват след предварително уведомяване и
координиране с ръководството на структурите
и лицата, в които ще се извършат.“
§ 5. В чл. 14, ал. 4 думите „не се включ
ват стажант-одиторите“ се заменят със „се
включват и стажант-одиторите“.
§ 6. Член 15 се отменя.
§ 7. В чл. 16 ал. 2 се отменя.
§ 8. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. (1) В министерствата, в общини
те с изградени звена за вътрешен одит и в
Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна
агенция, задължително се създават одитни
комитети, които се състоят от 3 до 5 членове,
включително и председател, като най-малко
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две трети от тях са външни за организаци
ята лица. Членовете на одитните комитети
трябва да:
1. имат придобита образователно-квали
фикационна степен „магистър“;
2. имат най-малко 5 години стаж в областта
на управлението и контрола, вътрешния или
външния одит;
3. не участват в повече от два одитни
комитета.
(2) Съставът на одитните комитети се
определя след провеждане на процедурата
съгласно наредбата по ал. 11 за срок три го
дини, както следва:
1. в министерствата – от съответния ми
нистър съгласувано с министъра на финансите;
2. в Министерството на финансите – от
министъра на финансите;
3. в общините – от общинските съвети;
4. в Държавен фонд „Земеделие“ – от упра
вителния съвет съгласувано с министъра на
финансите.
(3) Общините изпращат ежегодно на ми
нистъра на финансите информация относно
състава на одитните комитети.
(4) В организациите, извън тези по ал. 1, в
които има изградено звено за вътрешен одит,
може да се създават одитни комитети по ре
шение на ръководството на организацията.
(5) Одитният комитет има следните пра
вомощия:
1. съгласу ва стат у та и численост та на
звеното за вътрешен одит, стратегическите
и годишните планове за дейността по вътре
шен одит;
2. разглежда и приема с решение годишния
доклад за дейността по вътрешен одит;
3. запознава се при необходимост и дава
становища по одитните доклади за извършени
одитни ангажименти и по всички значими
въпроси, свързани с вътрешния одит в съот
ветната организация;
4. наблюдава процеса по управление на
риска в организацията и дава становища с
препоръки за подобряването му;
5. осъществява взаимодействие с външните
одитори;
6. наблюдава процесите на финансово от
читане в организацията и дава становища с
препоръки за подобряването им;
7. наблюдава ефективността на системите
за вътрешен контрол в организацията и дава
становища с препоръки за подобряването им.
(6) Одитният комитет заседава най-малко
веднъж на два месеца, когато присъстват
повече от половината от неговите членове.
(7) Решенията и становищата на одитния
комитет се вземат с мнозинство повече от по
ловината от всички негови членове. Комитетът
не може да взема решения неприсъствено. Не
се допуска въздържане от гласуване.
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(8) Становищата на одитния комитет по
ал. 5, т. 3, 4, 6 и 7 се изпращат на ръководителя
на организацията, който изпълнява дадените
в тях препоръки. В случай на неизпълнение
на препоръките от ръководителя на организа
цията и несъгласуване на статута на звеното
за вътрешен одит и на стратегическите и го
дишните планове за дейността по вътрешен
одит одитният комитет изпраща информация
до министъра на финансите.
(9) Членовете на одитния комитет получават
възнаграждение за участие в заседанията на
одитния комитет, равно на половин мини
мална работна заплата, но не повече от една
минимална работна заплата за месец.
(10) Одитният комитет се ръководи от
председателя, който организира и свиква
заседанията на комитета.
(11) Министерският съвет приема наредба
относно процедурата за определяне на състава
и дейността на одитните комитети в органи
зациите от публичния сектор.“
§ 9. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Назначаването и освобождаването на
ръководителя на вътрешния одит и на вът
решните одитори в организациите по чл. 12,
ал. 2, т. 1, 3, 4 и 5, ал. 3 и 4 се извършват след
писмено съгласие от министъра на финансите.
Искането за назначаване и освобождаване се
придружава от мотиви и копия на съответни
документи.“
2. В ал. 6 числото „14“ се заменя със „7“.
3. В ал. 7 думите „по ал. 1 и 2“ се заменят
с „на този закон“.
§ 10. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 след думата „ръководството“ се
поставя запетая и се добавя „одитния комитет“;
б) в т. 2 думите „включително класифици
рана, според нивото им на достъп“ и запетаята
след тях се заличават, а след думата „дейност“
се добавя „при спазване на ограниченията
или специалния ред за достъп, предвидени
със закон“.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 11. Член 23 се отменя.
§ 12. В чл. 25 думите „стандартите за вът
решен одит“ се заменят с „международните
стандарти за професионална практика по
вътрешен одит“.
§ 13. Член 24 се отменя.
§ 14. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думата „включител
но“ се заличава;
б) точка 1 се изменя така:
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„1. изготвя и представя на ръководителя
на организацията и на одитния комитет или
на колективния орган на управление проект
на статут на звеното за вътрешен одит, стра
тегически и годишен план за дейността по
вътрешен одит;“
в) в т. 4 думите „в звеното, което ръководи“
се заличават;
г) в т. 6 след думата „разработва“ се добавя
„процедури и“, а думите „когато такава е не
обходима“ и запетаята пред тях се заличават;
д) точка 7 се изменя така:
„7. предлага на ръководителя на организа
цията да възложи определена задача на екс
перт от организацията или извън нея, когато
служителите на звеното за вътрешен одит не
притежават специални знания и умения, необ
ходими за изпълнение на одитен ангажимент;“
е) създават се т. 8 – 12:
„8. докладва резултатите от одитните анга
жименти, дадените препоръки и резултатите
от проследяване на изпълнението на дадените
препоръки на ръководителя на организацията,
а при необходимост – и на одитния комитет
или на колективния орган на управление;
9. представя годишен доклад за дейност
та по вътрешен одит на ръководителя на
организацията, на одитния комитет или на
колективния орган на управление;
10. докладва за всички случаи, в които е бил
ограничен обхватът на дейността по вътрешен
одит на ръководителя на организацията, на
одитния комитет или на колективния орган
на управление;
11. има достъп до председателя и до чле
новете на одитния комитет и участва в засе
данията на комитета;
12. координира взаимодействието с външ
ните одитори.“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 15. Член 28 се отменя.
§ 16. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „осигуряване“ се
добавя „на“, а след думата „качеството“ се
добавя „и за усъвършенстване“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Вътрешните оценки включват текущ
мониторинг, периодични самооценки и перио
дични оценки от други лица в организацията,
които познават практиката по вътрешен одит
и отговарят на изискванията по чл. 19, ал. 2.“
§ 17. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „и структури“ се заличават,
а след думата „или“ се добавя „структури“ и
след нея се поставя запетая.
2. Създава се ал. 5:
„(5) Стажът на лицата с висше юридическо
образование, придобит на одиторска длъж
ност, се зачита за стаж по чл. 164, ал. 1 – 7
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от Закона за съдебната власт и по чл. 8, ал. 1,
т. 3 от Закона за нотариусите и нотариалната
дейност.“
§ 18. Член 32 се изменя така:
„Чл. 32. Планирането на дейност та по
вътрешен одит се извършва въз основа на
оценка на риска и при спазване на указани
ята на министъра на финансите по чл. 48,
ал. 2, т. 3. Резултатите от планирането се
отразяват в тригодишен стратегически план
и в годишен план.“
§ 19. В чл. 33 ал. 2 се изменя така:
„(2) Стратегическият план, както и про
мените в него се съгласуват от одитния ко
митет или съответния колективен орган на
управление и се утвърждават от ръководителя
на организацията.“
§ 20. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се отменя.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Годишният план, както и промените
в него се съгласуват от одитния комитет или
съответния колективен орган на управление
и се утвърждават от ръководителя на орга
низацията.“
3. Създава се ал. 5:
„(5) Стратегическият и годишният план за
дейността по вътрешен одит в общините се
представят за сведение на общинските съвети.“
§ 21. Член 35 се отменя.
§ 22. Член 37 се отменя.
§ 23. В чл. 38 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Резултатите от всеки одитен анга
жимент за увереност се представят на и се
обсъждат с ръководителя на организацията
и с ръководителите на структурите, чиято
дейност е одитирана, а при необходимост – и
с одитния комитет или със съответния ко
лективен орган на управление.“
2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Резултатите от изпълнението на всеки
одитен ангажимент за консултиране се доку
ментират, обсъждат и докладват в зависимост
от естеството на ангажимента.
(4) Докладите от изпълнени в съответствие
с указанията на министъра на финансите по
чл. 48, ал. 2, т. 3 одитни ангажименти се из
пращат и на министъра на финансите.“
§ 24. Член 39 се изменя така:
„Чл. 39. (1) В резултат от изпълнението
на всеки одитен ангажимент за увереност
ръководителите на одитираните структури
изготвят план за действие за изпълнение на
приетите препоръки, който се утвърждава от
ръководителя на организацията.
(2) Вътрешните одитори проследяват изпъл
нението на приетите препоръки от одитните
ангажименти за увереност, като оценяват
адекватността, ефективността и своевремен
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ността на предприетите действия и обсъждат
с ръководството на организацията, а при
необходимост – и с одитния комитет, риска
от непредприемането на действия.“
§ 25. В чл. 40 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думата „предоставя“ се заменя с
„представя“, след думите „одитния комитет“
се поставя запетая и думите „по чл. 18, ако
има сформиран такъв“ се заменят с „или на
съответния колективен орган на управление“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Ръководителят на звеното за вътрешен
одит в организация, чийто ръководител е пър
востепенен разпоредител с бюджет, с изклю
чение на Висшия съдебен съвет и Сметната
палата, изготвя и представя на ръководителя
на организацията обобщен годишен доклад
в срок до 28 февруари на следващата година.
Обобщеният доклад съдържа информация от
годишните доклади на звената за вътрешен
одит на второстепенните разпоредители, тър
говските дружества и държавните предприятия
към организацията.“
3. В ал. 5 думите „28 февруари“ се заменят
с думите „10 март“.
4. В ал. 6 думите „ал. 1, т. 2“ се заменят
с „ал. 2, т. 2“.
5. Създава се ал. 7:
„(7) Ръководителите на вътрешния одит
в търговските дружества и в държавните
предприятия по чл. 12, ал. 2, т. 6 – 8 изготвят
годишен доклад за дейността по вътрешен
одит, който изпращат на звеното за вътрешен
одит на съответния орган, който упражнява
правата на собственост, в срок до 31 януари
на следващата година.“
§ 26. В чл. 47, ал. 1 думите „по чл. 9“ се
заменят с „по чл. 12“.
§ 27. В чл. 48 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. В ал. 2 се създава т. 3:
„3. дава указания за приоритетни цели и
области за одитиране при планиране на дей
ността по вътрешен одит, с изключение на
Висшия съдебен съвет и Сметната палата.“
§ 28. В чл. 50 запетаята след думите „данни
за звената за вътрешен одит“ се заменя с „и
на“, а думите „както и регистър на статутите
на звената за вътрешен одит“ и запетаята пред
тях се заличават.
§ 29. В чл. 52 думите „чл. 12, ал. 1, т. 1, 3
и 4 и ал. 2“ се заменят с „чл. 12, ал. 2, т. 1,
3 и 4 и ал. 3 – 5“.
§ 30. В чл. 53, ал. 1 след думите „наредба
за“ се добавя „условията“ и се поставя запетая.
§ 31. В чл. 56 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „от звеното по чл. 47,
ал. 2“ се заличават.
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2. В ал. 2 след думите „министъра на фи
нансите“ се добавя „или от оправомощени от
него длъжностни лица“.
§ 32. В § 1 „Допълнителна разпоредба“ се
правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 5 думите „по чл. 14“ се заличават.
2. Създават се т. 7 и 8:
„7. „Годишен оборот“ е общият размер на
приходите, включително от финансирания,
съгласно годишния финансов отчет.
8. „Международни стандарти за профе
сионална практика по вътрешен одит“ са
Международните стандарти за професионална
практика по вътрешен одит, издадени от Ин
ститута на вътрешните одитори, Алтамонте
Спрингс, Флорида, САЩ, и техният превод
на български език, публикувани от Института
на вътрешните одитори в България.“
§ 33. В приложението към чл. 12, ал. 1,
т. 5 се правят следните изменения:
1. Думите „чл. 12, ал. 1, т. 5“ се заменят с
„чл. 12, ал. 2, т. 5“.
2. Редове № 5 и № 10 се заличават.
Заключителни разпоредби
§ 34. В 6-месечен срок от влизането в сила
на този закон Министерският съвет приема
наредбата по чл. 18, ал. 11.
§ 35. В Закона за Българската народна
банка (обн., ДВ, бр. 46 от 1997 г.; изм., бр. 49
и 153 от 1998 г., бр. 20 и 54 от 1999 г., бр. 109
от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 10 и 39 от
2005 г., бр. 37, 59 и 108 от 2006 г., бр. 52 и 59
от 2007 г., бр. 24, 42 и 44 от 2009 г., бр. 97 и
101 от 2010 г. и бр. 48 и 62 от 2015 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. (1) Вътрешният одит на Българска
та народна банка се осъществява от звено за
вътрешен одит, ръководено от главен одитор.
(2) Вътрешният одит на Българската на
родна банка се осъществява в съответствие с
международните стандарти за професионална
практика по вътрешен одит, Етичния кодекс на
вътрешните одитори, Правилата на комитета
на вътрешните одитори към Европейската
система на централните банки и приети от
управителния съвет на Българската народна
банка правила за дейността.
(3) Целите, правомощията, отговорностите,
планът и отчетът за дейността на вътрешния
одит на Българската народна банка се приемат
от управителния съвет.
(4) Главният одитор и одиторите в звено
то за вътрешен одит трябва да отговарят на
следните изисквания:
1. да са дееспособни лица;
2. да не са осъждани за умишлено престъ
пление от общ характер и да не са лишени по
съдебен ред от правото да заемат съответната
длъжност;
3. да имат завършено висше образование
и придобита образователно-квалификационна
степен „магистър“;
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4. да притежават сертификат „вътрешен
одитор в публичния сектор“, издаден от ми
нистъра на финансите, и/или международно
признат сертификат в областта на одита и
счетоводството.“
2. В допълнителните разпоредби се съз
дава § 1б:
„§ 1б. „Международно признат сертифи
кат в областта на одита и счетоводството“
са сертификатите „Сертифициран вътрешен
одитор“ (Certified Internal Auditor – CIA), „Сер
тифициран одитор на финансовите услуги“
(Certified Financial Services Auditor – CFSA),
издавани от Института на вътрешните одитори
(Institute of internal auditors) – международната
професионална организация на вътрешните
одитори; „Сертифициран одитор на информа
ционни системи“ (Сertified Information Systems
Auditor – CISA), издаден от Асоциацията по
одит и контрол на информационните сис
теми (Information System Audit and Control
Association); „Сертифициран публичен счето
водител“ (Certified Public Accountant – CPA),
издаден от Асоциацията на дипломираните
експерт-счетоводители (The Association of
Chartered Certified Accountants); „Дипломиран
финансов анализатор“ (Chartered Financial
Analyst – CFA), издаден от Институт на дип
ломираните финансови анализатори (Certified
Financial Analyst Institute); „Сертифициран
експерт по разкриване на измами“ (Certified
Fraud Examiner), издаден от Асоциацията на
сертифицираните експерти по разкриване
на измами (Association of Certified Fraud
Examiners).“
§ 36. Параграф 35, т. 1 относно чл. 22, ал. 4
влиза в сила от 1 април 2017 г.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 22 юни 2016 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
5113
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Народно събрание на 22 юни 2016 г.
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Подпечатан с държавния печат.
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
подпомагане и финансова компенсация на
пострадали от престъпления (обн., ДВ, бр. 105
от 2006 г.; изм., бр. 32 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „имуществени и
неимуществени вреди от престъпления“ се
добавя „от общ характер“ и накрая се добавя
„от престъпленията, посочени в ал. 3“.
2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Когато пострадалият е починал в
резул тат на п рест ъп лението, п равото на
подпомагане и финансова компенсация пре
минава върху неговите наследници или върху
лицето, с което се е намирал във фактическо
съжителство.
(3) Финансова компенсация могат да полу
чат лицата по ал. 1 и 2, когато са претърпели
вреди от престъпленията:
1. тероризъм; умишлено убийство; опит за
убийство; умишлена тежка телесна повреда;
блудство; изнасилване; трафик на хора;
2. престъпления, извършени по поръчение
или в изпълнение на решение на организирана
престъпна група;
3. други тежки умишлени престъпления,
от които като съставомерни последици са
настъпили смърт или тежка телесна повреда.“
§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Ор
ганите на Министерството на вътрешните
работи, следователите и организациите за
подкрепа на пострадали незабавно уведомяват
пострадалите или лицата по чл. 3, ал. 2 за:“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. възможностите им за достъп до меди
цинска помощ, за организациите, към които
могат да се обърнат за безплатна психологи
ческа помощ и подкрепа, както и за всякакъв
вид специализирана помощ, които могат да
получат;“
в) създава се нова т. 4:
„4. органите, пред които може да бъде по
даден сигнал при нарушаване на правата им
от компетентния орган, действащ в рамките
на наказателното производство;“
г) досегашните т. 4 – 8 стават съответно
т. 5 – 9.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Наблюдаващият прокурор в хода на
досъдебното производство следи за изпълнени
ето на задълженията на разследващите органи
за предоставяне на информацията по ал. 1.“
3. Алинея 3 се отменя.
§ 3. Създават се чл. 6а и 6б:
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„Чл. 6а. (1) При уведомяването по чл. 6,
ал. 1 компетентните органи се съобразяват със
състоянието на пострадалите или на лицата
по чл. 3, ал. 2, включително с възрастта им.
(2) Уведомяването се извършва устно и
писмено чрез формуляр по образец, на език,
който пострадалите или лицата по чл. 3, ал. 2
разбират.
(3) За уведомяването се изготвя протокол
по образец, в два еднообразни екземпляра,
които се регистрират по установения в съот
ветния орган или организация по чл. 6, ал. 1
ред. Единият екземпляр от протокола и фор
мулярът по ал. 2 се връчват на пострадалия
или на лицата по чл. 3, ал. 2.
Чл. 6б. Задграничните представителства
на Република България в държавите – членки
на Европейския съюз, информират писмено
българските граж дани, които се намират
там и са пострадали от престъпления на те
риторията на приемащата държава, както и
лицата по чл. 3, ал. 2 – при тяхно желание,
за компетентните органи в тази държава,
към които могат да се обърнат относно реда
за получаване на подпомагане и финансова
компенсация, за възможността по чл. 19, ал. 1,
както и за условията и реда за получаване на
съответния вид подпомагане по чл. 8 – 11 на
територията на Република България.“
§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 думите „както и на лечебни
заведения, службите за социално подпомагане“
се заменят с „както и на центровете за спешна
медицинска помощ, лечебните заведения за
болнична помощ, дирекциите за социално
подпомагане“.
2. В ал. 2 след думите „Министерството на
вътрешните работи“ се добавя „Министерство
то на външните работи“ и се поставя запетая.
§ 5. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 3 накрая се добавя „по реда
на Закона за правната помощ“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Формите на подпомагане по ал. 1, т. 2
и 4 се предоставят при спазване на принци
па на поверителност преди образуване на
наказателно производство, по време на или
в подходящ срок след приключване на нака
зателното производство съобразно нуждите
на пострадалите и на лицата по чл. 3, ал. 2.“
3. Създава се ал. 4:
„(4) При необходимост безплатната пси
хологическа консултация и помощ по ал. 1,
т. 2 се предоставят и след постановяване на
решението по чл. 24.“
§ 6. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 1 накрая се добавя „съобразно
нуждите на пострадалия и психологическото
му състояние“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Дейност та по а л. 1 се финансира
от Министерството на правосъдието, като
процеду рата по избор на организации за
подкрепа на пострадали, условията и редът
за финансирането, отчитането и контролът
върху дейността им се определят с правил
ника за прилагане на закона при спазване на
правилата за държавните помощи.“
3. Алинея 3 се отменя.
§ 7. Член 10 се отменя.
§ 8. В чл. 11 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се
добавя „в предоставянето на информация
относно риска от вторично и повторно вик
тимизиране, от сплашване или отмъщение,
както и в предоставяне на съвети относно
предотвратяването им“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Организациите за подкрепа на постра
дали осигуряват подслон или друго подходящо
временно настаняване на пострадалите от
престъпления, за които е налице непосредствен
риск от вторично и повторно виктимизиране,
сплашване и отмъщение.“
§ 9. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се ал. 1:
„(1) Пострадалите от престъпления имат
право на еднократна финансова компенсация
при условията и по реда на този закон.“
2. Досегашният текст става ал. 2 и в нея:
а) създава се нова т. 2:
„2. споразумението за решаване на делото
в досъдебното производство;“
б) досегашните т. 2 и 3 стават съответно
т. 3 и 4.
§ 10. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. (1) Финансовата компенсация се
изразява в предоставяне от държавата на па
рична сума, като максималният є размер за
лице по чл. 3, ал. 1 или за лицата по чл. 3,
ал. 2 не може да надвишава 10 000 лв.
(2) Когато финансовата компенсация се
предоставя за издръжка на лица по чл. 3, ал. 2,
ненавършили 18-годишна възраст, размерът
за всяко едно лице е до 10 000 лв.“
§ 11. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Редът за установяването на вреди
те по ал. 1 и изплащането на финансовата
компенсация се определят с правилника за
прилагане на закона.“
§ 12. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
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„(3) Молбата за финансова компенсация се
подава до Националния съвет в едногодишен
срок от влизането в сила на акта по чл. 12,
ал. 2. Молбата може да се подаде и чрез
организация за подкрепа на пострадали или
чрез областния управител по настоящ адрес
на пострадалия.“
2. В ал. 4 думите „подадена до“ се заменят
с „подадена чрез“.
3. Създава се нова ал. 5:
„(5) Когато молбата е подадена чрез ор
ганизация за подкрепа на пострадали, тя се
изпраща на Националния съвет в 7-дневен
срок от получаването є.“
4. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно
ал. 6 и 7 и се изменят така:
„(6) Когато молбата за финансова ком
пенсация не е подадена в срока по ал. 3,
пост рада ли ят или лицата по чл. 3, а л. 2
представят писмена декларация за причините
и обстоятелствата за неспазването на срока.
Националният съвет допуска или отказва раз
глеждане на молбата, за което се мотивира.
(7) Към молбата се прилагат заверени
копия на документите, които удостоверяват
посочените в нея данни, включително де
кларация по образец от пострадалия или от
лицата по чл. 3, ал. 2, за обстоятелството по
чл. 15, ал. 1, т. 4.“
5. Създава се ал. 8:
„(8) Когато пострадалият е граж данин
на друга държава – членка на Европейския
съюз, за установяване на основанието по
чл. 15, ал. 1, т. 1 Националният съвет може
да поиска съдействие от компетентните ор
гани на държавата членка, чийто гражданин
е пострадалият.“
6. Досегашната ал. 7 става ал. 9 и се из
меня така:
„(9) Националният съвет предоставя на
пострадалия, на областния управител и на
организацията за подкрепа на пострадали,
когато молбата е постъпила чрез тях, инфор
мация за лице за контакт в Министерството
на правосъдието, документ за получаването
на молбата и срока за произнасяне по нея.“
§ 13. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думите „състои от“ се добавя
„постоянни членове“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) По реда на ал. 2 се определят и ре
зервни членове, които заместват постоянните
членове при тяхно отсъствие.“
3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 4 и 5.
§ 14. В чл. 21, т. 2 след думите „разглеждане
то є“ се поставя запетая и се добавя „образци
на формуляра и на протокола по чл. 6а, ал. 2
и 3, на декларацията по чл. 18, ал. 7“.
§ 15. В чл. 22 ал. 2 се изменя така:
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„(2) Правомощията и дейността на екс
пертната комисия се уреждат с правилника
за прилагане на закона.“
§ 16. В чл. 23 ал. 1 се изменя така:
„(1) Националният съвет заседава веднъж
месечно.“
§ 17. В чл. 24 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Молбите за предоставяне на финансова
компенсация се разглеждат в едномесечен срок
от датата на постъпването им. При необхо
димост този срок може да бъде удължаван
до три месеца.“
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Препис от решението се изпраща
незабавно на пострадалия и на областния
управител или на организацията за подкрепа
на пострадали, когато молбата за финансова
компенсация е постъпила чрез тях.“
3. В ал. 7 думите „чл. 12, т. 3“ се заменят
с „чл. 12, ал. 2, т. 4“.
§ 18. В чл. 25, ал. 2 думите „в специална
извънбюджетна сметка“ се заменят с „по
бюджета“.
§ 19. В чл. 28, ал. 1 след думите „чл. 11,
ал. 1“ се добавя „и 3 и чл. 18, ал. 5“.
§ 20. В допълнителната разпоредба се
правят следните изменения и допълнения:
1. Наименованието се изменя така: „До
пълнителни разпоредби“.
2. Създава се § 1а:
„§ 1а. Този закон въвежда изискванията
на Директива 2012/29/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г.
за установяване на минимални стандарти за
правата, подкрепата и защитата на жертвите
на престъпления и за замяна на Рамково ре
шение 2001/220/ПВР на Съвета (ОВ, L 315/57
от 14 ноември 2012 г.).“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 21. В тримесечен срок от обнародва
нето на този закон в „Държавен вестник“
Министерският съвет приема правилникa за
прилагането на закона.
§ 22. Подадените до влизането в сила на
този закон молби за финансова компенсация
се разглеждат при досегашните условия и ред.
§ 23. В двумесечен срок от обнародването
на този закон в „Държавен вестник“ Национал
ният съвет изготвя и предоставя на министъра
на правосъдието за утвърждаване образци на
формуляра и на протокола по чл. 6а, ал. 2 и
3 и на декларацията по чл. 18, ал. 7.
§ 24. Законът влиза в сила три месеца след
обнародването му в „Държавен вестник“, с
изключение на § 21 и 23, които влизат в сила
от деня на обнародването.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 22 юни 2016 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
5115
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УКАЗ № 217
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на За
кона за защита при бедствия, приет от ХLIIІ
Народно събрание на 22 юни 2016 г.
Издаден в София на 28 юни 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за защи
та при бедствия (обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г.;
изм. и доп., бр. 41 и 113 от 2007 г., бр. 69 и
102 от 2008 г., бр. 35, 74 и 93 от 2009 г., бр. 61,
88 и 98 от 2010 г., бр. 8, 39 и 80 от 2011 г. и
бр. 68 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г. и бр. 14, 79
и 81 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 1 след думите „Този закон уреж
да“ се добавя „обществените отношени я,
свързани с“.
§ 2. В чл. 5, т. 2 думите „по защитата при
възникване на“ се заменят със „за готовност
и реагиране при“.
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Превантивната дейност се извършва
с цел намаляване на риска от бедствия и
включва:
1. анализ и оценка на рисковете от бедствия;
2. картографиране на рисковете от бедствия;
3. планиране намаляването на риска от
бедствия;
4. разработване и изпълнение на програми
и проекти за намаляване на риска от бедствия;
5. категоризиране на населените места в
зависимост от броя на потенциално засегна
тото население;
6. установяване на критичните инфраструк
тури и обектите им и оценка на риска за тях;
7. мерки за защита на критичните инфра
структури;
8. планиране на защитата при бедствия;
9. определяне на норми за устройственото
планиране на територията, проектирането,
изпълнението и поддържането на строежите
във връзка с намаляване на риска от бедствия;
10. изграждане и поддържане на системи
за наблюдение, ранно пред у преж дение и
оповестяване;
11. осигуряване на места и условия за вре
менно настаняване на пострадали (засегнати)
при бедствия;
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12. осигуряване на колективни и индиви
дуални средства за защита;
13. обучение и практическа подготовка
на централните и териториалните органи на
изпълнителната власт, силите за реагиране,
доброволните формирования и населението.“
2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Министърът на регионалното развитие
и благоустройството, самостоятелно или съв
местно с компетентните за съответния риск
министри, издава наредби за определяне на
превантивните нормативи, строително-тех
ническите норми и мерките за безопасност
по ал. 1, т. 9.
(4) Наредбите по ал. 3 може да бъдат из
давани и след приключване на дейностите по
ал. 1, т. 1 и 2.“
§ 4. Създават се чл. 6а – 6д:
„Чл. 6а. (1) Планирането на намаляването
на риска от бедствия се извършва на нацио
нално, областно и общинско ниво.
(2) Планирането обхваща разработването
и актуализацията на:
1. национална стратегия за намаляване на
риска от бедствия;
2. национална програма за намаляване на
риска от бедствия;
3. секторни и регионални програми, свър
зани с намаляване на риска от бедствия;
4. областни програми за намаляване на
риска от бедствия;
5. общински програми за намаляване на
риска от бедствия.
(3) Съветът по чл. 62, ал. 3 дава указания
за разработването и изпълнението на програ
мите по ал. 2, т. 4 и 5.
Чл. 6б. (1) Националната стратеги я за
намаляване на риска от бедствия определя:
1. анализ на средата;
2. анализ на силните страни, слабите стра
ни, възможностите и заплахите;
3. стратегическите цели за намаляване на
риска от бедствия на територията на Репу
блика България;
4. набелязване на мерки за постигане на
зададените цели;
5. измерими индикатори за изпълнение на
мерките по т. 4;
6. план за действие;
7. механизъм за наблюдение и контрол на
изпълнението на националната стратегия.
(2) Проектът на Националната стратегия
за намаляване на риска от бедствия се пуб
ликува за обществено обсъждане на интернет
страницата на Министерския съвет за срок
един месец.
(3) В едномесечен срок след изтичането
на срока по ал. 2 министърът на вътрешните
работи внася Националната стратегия за на
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маляване на риска от бедствия за приемане
от Министерския съвет.
(4) Националната стратегия за намаляване
на риска от бедствия е със срок за изпълнение
не по-малък от 10 години.
(5) По предложение на министъра на въ
трешните работи с решение на Министерския
съвет може да се измени или отмени Нацио
налната стратегия за намаляване на риска
от бедствия, като се спазва процедурата по
ал. 2 и 3.
Чл. 6в. (1) За изпълнение на целите на
Националната стратегия за намаляване на
риска от бедствия се разработва Национална
програма за намаляване на риска от бедствия
със срок на действие 5 години, която съдържа:
1. стратегическите цели;
2. оперативните цели;
3. дейности за реализиране на оператив
ните цели.
(2) Проектът на Националната програма
за намаляване на риска от бедствия се пуб
ликува за обществено обсъждане на интернет
страницата на Министерския съвет за срок
един месец.
(3) В едномесечен срок след изтичането
на срока по ал. 2 министърът на вътрешните
работи внася Националната програма за на
маляване на риска от бедствия за приемане
от Министерския съвет.
(4) По предложение на министъра на въ
трешните работи с решение на Министерския
съвет може да се измени или отмени Нацио
налната програма за намаляване на риска
от бедствия, като се спазва процедурата по
ал. 2 и 3.
(5) За изпълнение на Националната про
грама за намаляване на риска от бедствия се
приемат годишни планове.
(6) Плановете по ал. 5 задължително съ
държат:
1. оперативни цели;
2. дейности;
3. бюджет;
4. срок за реализация;
5. очаквани резултати;
6. индикатори за изпълнение;
7. отговорни институции.
(7) Финансирането на дейностите по ал. 6,
т. 2 се осъществява в рамките на одобрения
бюджет на компетентните органи и от други
източници за финансиране.
(8) Министърът на вътрешните работи
ежегодно до месец юни внася в Министерския
съвет доклад за приоритетните дейности за
намаляване на риска от бедствия, за които
е необходимо финансиране през следващата
календарна година.
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Чл. 6г. (1) За изпълнение на целите на
Националната програма за намаляване на
риска от бедствия и във връзка с намаляване
на рисковете, определени с областния план
за защита при бедствия, се разработват об
ластни програми за намаляване на риска от
бедствия, които съдържат:
1. оперативните цели;
2. дейности за реализиране на оператив
ните цели.
(2) Проектът на областна програма за на
маляване на риска от бедствия се публикува
за обществено обсъждане на интернет страни
цата на съответната областна администрация
за срок един месец.
(3) В едномесечен срок след изтичането
на срока по ал. 2 областният управител вна
ся областната програма за намаляване на
риска от бедствия за приемане от съвета по
чл. 62, ал. 3.
(4) По предложение на областния управител
може да се измени или отмени областната
програма за намаляване на риска от бедствия,
като се спазва процедурата по ал. 2 и 3.
(5) За изпълнение на областната програма
за намаляване на риска от бедствия се приемат
годишни планове.
(6) Плановете по ал. 5 задължително съ
държат:
1. оперативни цели;
2. дейности;
3. бюджет;
4. срок за реализация;
5. очаквани резултати;
6. индикатори за изпълнение;
7. отговорни институции.
(7) Финансирането на дейностите по ал. 6,
т. 2 се осъществява в рамките на одобрения
бюджет на компетентните органи и от други
източници за финансиране.
(8) Председателят на съвета по чл. 64а,
ал. 1 ежегодно до месец май внася в съвета по
чл. 62, ал. 3 доклад за приоритетните дейности
за намаляване на риска от бедствия, за които
е необходимо финансиране през следващата
календарна година.
Чл. 6д. (1) За изпълнение на целите на
областната програма за намаляване на риска
от бедствия и във връзка с намаляване на
рисковете, определени с общинския план за
защита при бедствия, се разработват общински
програми за намаляване на риска от бедствия,
които съдържат:
1. оперативните цели;
2. дейностите за реализиране на опера
тивните цели.
(2) Проектът на общинската програма за
намаляване на риска от бедствия се публи
кува за обществено обсъждане на интернет
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страницата на съответната общинска адми
нистрация за срок един месец.
(3) В едномесечен срок след изтичането на
срока по ал. 2 кметът на общината внася об
щинската програма за намаляване на риска от
бедствия за съгласуване от съвета по чл. 64а,
ал. 1, след което я предлага за приемане от
общинския съвет.
(4) По предложение на кмета на общината
може да се измени или отмени общинската
програма за намаляване на риска от бедствия,
като се спазва процедурата по ал. 2 и 3.
(5) За изпълнение на общинската програма
за намаляване на риска от бедствия се приемат
годишни планове.
(6) Плановете по ал. 5 задължително съ
държат:
1. оперативни цели;
2. дейности;
3. бюджет;
4. срок за реализация;
5. очаквани резултати;
6. индикатори за изпълнение;
7. отговорни институции.
(7) Финансирането на дейностите по ал. 6,
т. 2 се осъществява в рамките на одобрения
бюджет на компетентните органи и от други
източници за финансиране.
(8) Председателят на съвета по чл. 65а,
ал. 1 ежегодно до месец април внася в съве
та по чл. 64а, ал. 1 доклад за приоритетните
дейности за намаляване на риска от бедствия,
за които е необходимо финансиране през
следващата календарна година.“
§ 5. В чл. 8а, ал. 3 думите „по чл. 18, ал. 3“
се заменят с „по чл. 6в, ал. 5, чл. 6г, ал. 5 и
чл. 6д, ал. 5“.
§ 6. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „ядрена и радиационна“
се заменят с „ядрена или радиационна“.
2. В ал. 3:
а) в текста преди т. 1 думата „Плановете“
се заменя със „С плановете“, а думата „съ
държат“ се заменя със „се определят“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. опасностите и рисковете от бедствия;“
в) точка 8 се отменя;
г) точка 9 се изменя така:
„9. мерките за възстановяване.“
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Националният план за защита при бед
ствия се разработва от съвета по чл. 62, ал. 3.“
4. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Органите на централната изпълни
телна власт и съставните части на единната
спасителна система разработват планове за
защита при бедствия за изпълнение на зада
чите, произтичащи от Националния план за
защита при бедствия и плановете на областно
и общинско ниво.“
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5. В ал. 7 думите „министъра на вътреш
ните работи“ се заменят с „председателя на
съответния съвет по чл. 62, ал. 3, чл. 64а,
ал. 1 и чл. 65а, ал. 1“.
6. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Областният план за защита при бед
ствия се разработва от съвета по чл. 64а, ал. 1.“
7. В ал. 9 думите „министъра на вътреш
ните работи“ се заменят с „председателя на
съвета по чл. 62, ал. 3“.
8. Алинея 10 се изменя така:
„(10) Общинският план за защита при
бедствия се разработва от съвета по чл. 65а,
ал. 1.“
9. В ал. 11 накрая се добавя „след съгла
суване със съвета по чл. 64а, ал. 1“.
10. В ал. 13 думите „годишните планове
за изпълнение на Националната програма за
защита при бедствия“ се заменят с „плановете
по чл. 6в, ал. 5“.
11. Алинея 14 се изменя така:
„(14) Плановете за защита при бедствия по
ал. 4, 8 и 10 се преразглеждат и актуализират
най-малко веднъж на 5 години след всяко
въвеждане на съответния план, както и при
промяна на нормативната уредба, свързана с
изпълнението им.“
12. Създават се ал. 15 – 18:
„(15) Съветът по чл. 62, ал. 3 дава указания
за разработването и готовността за изпълне
нието на плановете по ал. 6, 8 и 10.
(16) Плановете за защита при бедствия
по ал. 4, 8 и 10 може да се преразглеждат по
всяко време от съответния съвет по чл. 62,
ал. 3, чл. 64а, ал. 1 или чл. 65а, ал. 1, като
при необходимост могат да бъдат изменени,
допълнени, отменени или заменени по съот
ветния ред.
(17) Във връзка с осигуряване изпълнението
на плановете за защита при бедствия по ал. 4,
8 и 10 се сключват споразумения съответно
меж ду министъра на вътрешните работи,
областния управител или кмета на община и
лицата по глава четвърта, раздел II.
(18) Плановете за защита при бедствия
по ал. 4, 8 и 10 се публикуват съответно на
интернет страницата на Министерския съвет,
на областната или на общинската админи
страция.“
§ 7. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Информацията по ал. 1 се предоставя
безвъзмездно на Министерството на вътреш
ните работи (МВР), на министрите, в рамките
на тяхната компетентност, и на областни
управители и кметове на общини съобразно
ситуацията.“
2. Създават се ал. 3 – 5:
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„(3) С цел предприемане на бързи и под
ходящи действия за намаляване на риска
от бедствия и подготовка за реагиране от
компетентните органи се извършва ранно
предупреждение чрез комплекс от дейности за
разпространяване на спешно предупреждение
към обществеността за предстоящо бедствие
в определена територия.
(4) Ранното предупреждение изисква:
1. осъществяване на наблюдение за нали
чието на признаци за предстоящо бедствие;
2. анализ на данните от наблюдението
по т. 1;
3. вземане на решение от страна на ком
петентните органи;
4. разпространение на предупредителна
информация за предстоящо бедствие;
5. предприемане на подходящи действия.
(5) Ранното предупреждение се извършва
по разпореждане на министрите по ал. 2,
на областните управители, на кметовете на
общини, на кметовете на населени места, на
кметските наместници или на упълномощени
от тях служители.“
§ 8. В чл. 12 ал. 6 се изменя така:
„(6) Редът за изграждане, поддържане и
използване на колективните средства за за
щита, както и специфичните изисквания към
тях се определят с наредба на Министерския
съвет по предложение на министъра на вът
решните работи, министъра на отбраната и
министъра на регионалното развитие и бла
гоустройството.“
§ 9. В чл. 14, ал. 2 думите „на изпълнител
ната власт“ се заменят с „по ал. 1“.
§ 10. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. (1) В системата на предучилищното
и училищното образование и в системата на
висшето образование се провежда обучение за
защита при бедствия и за оказване на първа
долекарска помощ.
(2) Обучението за защита при бедствия в
системата на предучилищното и училищното
образование се извършва в съответствие с
държавните образователни стандарти и чрез
разширяване и допълване на съдържание,
интегрирано в учебните предмети.
(3) Министърът на образованието и науката
след съгласуване с министъра на вътрешните
работи утвърждава изисквания за обучение
то по защита при бедствия в системата на
предучилищното и училищното образование.
(4) Обучението по ал. 1 в системата на вис
шето образование се организира от висшите
училища в съответствие с тяхната специфика
и с тази на обучението по професионални
направления и специалности за придобиване
на образователно-квалификационни степени.
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(5) Дейностите по ал. 4 могат да се съгла
суват с министъра на вътрешните работи при
необходимост.“
§ 11. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. (1) Обучението на населението за
начините на поведение и действие и за из
пълнението на необходимите защитни мерки
при бедствия се организира от кметовете на
общините чрез предоставяне на информация
по подходящ начин.
(2) Органите на изпълнителната власт в
рамките на своята компетентност подпомагат
обучението чрез поддържане на информация
на интернет страницата си за намаляване на
риска от бедствия и за начините на поведение
и за защитните мерки.“
§ 12. Член 18 се отменя.
§ 13. В чл. 22, ал. 1 след думите „областните
дирекции на МВР“ се поставя запетая и се
добавя „Българския Червен кръст“.
§ 14. Член 26 се отменя.
§ 15. В чл. 29, ал. 2, т. 4 думите „ръководи
теля на място“ се заменят с „ръководителя на
операциите“, а думите „на кмета на общината
или на областния управител“ и запетаята пред
тях се заличават.
§ 16. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 1, 2 и 3 се изменят така:
„(1) Взаимодействието и координацията
между частите на единната спасителна систе
ма, участващи в изпълнението на дейностите
по чл. 19, ал. 1 в района на бедствието, се
извършва от ръководител на операциите.
(2) Ръководителят по ал. 1 следва да при
тежава необходимата експертиза и опит в
зависимост от характера на бедствието.
(3) Ръководителят на операциите се опре
деля със заповедите по чл. 62а, ал. 7, чл. 64,
ал. 1, т. 13 или чл. 65, ал. 1, т. 8.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Ръководителят на операциите организи
ра и контролира изпълнението на одобрените
решения на щабовете по чл. 62а, ал. 2, чл. 64,
ал. 1, т. 10 и чл. 65, ал. 1, т. 7.“
§ 17. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В текста преди т. 1 думите „Ръководи
телят на място“ се заменят с „Ръководителят
на операциите“.
2. В т. 1 думите „мястото на намеса“ се
заменят с „района на бедствието“.
3. В т. 2 думите „мястото на намеса“ се
заменят с „района на бедствието“.
4. Точка 3 се изменя така:
„3. разпореди незабавно извършване или
сп и ра не на с т рои т ел н и рабо т и, т ерен н и
преустройства или разрушаване на строежи
или части от тях с цел предотвратяване или
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намаляване на негативните последици от
бедствието;“.
5. В т. 4 думите „лична или материална“ се
заличават и след думата „помощ“ се добавя
„в съответствие с възможностите им“.
6. В т. 5 думите „ръководителя на място“
се заменят с „ръководителя на операциите“.
7. В т. 6 думите „мястото на намеса“ се
заменят с „района на бедствието“.
§ 18. В чл. 34, т. 4 думите „или материална
помощ“ се заличават, а думите „ръководите
ля на място“ се заменят с „ръководителя на
операциите“.
§ 19. В чл. 35, ал. 3, т. 6 думата „сили“
се заменя със „силите и средствата по ал. 1,
т. 4 и 5“.
§ 20. В чл. 36, ал. 2 т. 4 се отменя.
§ 21. В чл. 37 след думите „планираната
помощ“ се добавя „съгласно ск лючените
споразумения“.
§ 22. В чл. 38 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Юридическите лица и едноличните
търговци – оператори на радио- и телевизи
онни програми, предприятията, предоставящи
обществени електронни съобщителни мрежи
и/или услуги, при поискване от оперативните
центрове на единната спасителна система
предават незабавно и без изменение на съдър
жанието и на смисъла неотложна информа
ция, необходима за защитата на населението,
съгласно сключените споразумения.“
2. В ал. 2 думата „излъчва“ се заменя с
„предава“.
§ 23. В глава четвърта, раздел II се създава
чл. 38а:
„Чл. 38а. Всяко юридическо лице е длъжно:
1. да понесе ограниченията във връзка с
обявено бедствено положение, произтичащи
от мерките, приложени от компетентните
служби при провеждане на дейностите по
защитата;
2. да окаже съдействие в съответствие с
възможностите си по искане на кмета на
община или на ръководителя на операциите;
3. да допусне при необходимост от провеж
дане на спасителни и неотложни аварийно-въз
становителни работи влизането на спасителни
екипи и техника, извършване на теренни
преустройства, изграждане на съоръжения
за защита от рискови фактори, разчистване
на поземлен имот и отстраняване на сгради
или техни части, съоръжения и насаждения,
когато е собственик, ползвател или управител
на недвижимия имот;
4. да допусне безвъзмездно разполагането
на съоръжения на системите за ранно пре
дупреждение и оповестяване в недвижимите
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имоти, които са негова собственост, и да
осигури достъп до тях за експлоатацията им;
5. да не възпрепятства достъпа на опра
вомощени длъжностни лица до колективните
средства за защита за контрол, профилактика
и ремонт;
6. да вземе мерки за предпазване на иму
ществото си от вреди и за ограничаване на
вредите от бедствието, както и да спазва
предписанията на компетентните органи за
отстраняване на източниците на опасност за
причиняване на вреди.“
§ 24. В чл. 41 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) В общини с население до 20 000 души
задължително се създават доброволни фор
мирования по реда на ал. 1.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Юридически лица може да създават
за своя сметка доброволни формирования по
реда на наредбата по чл. 44, ал. 2.“
§ 25. В чл. 42 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 4 се отменя.
2. В ал. 2 думата „републиканския“ се
заменя с „държавния“.
§ 26. В чл. 43 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „се смята в неплатен
отпуск за изпълнение на граждански и об
ществени задължения, който му се признава
за служебен или трудов стаж“ се заменят със
„се освобождава от работодателя или органа по
назначаването за изпълнение на граждански,
обществени и други задължения“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За времето на участие в мероприятията
по ал. 1 лицето получава възнаграждение за
сметка на държавния бюджет при условия,
по ред и в размери, определени от Минис
терския съвет, като това време се признава
за служебен или трудов стаж.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) Доброволците се осигуряват по реда на
чл. 4, ал. 3, т. 5 и 6 от Кодекса за социално
осигуряване, като осигурителните вноски за
социално и здравно осигуряване са изцяло за
сметка на държавния бюджет.“
§ 27. В чл. 46 думата „републиканския“ се
заменя с „държавния“.
§ 28. В чл. 48 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) С обявяването на бедствено положение
се въвежда съответният план за защита при
бедствия.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Бедствено положение се обявява, при
условие че се случва, случило се е или има
опасност да се случи бедствие, свързано със:
1. загуба на човешки живот, и/или
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2. увреждане на здравето на хората, и/или
3. знач и т ел н и вред и на и м у щес т во т о
и/или икономиката, и/или
4. значителни последици за околната среда,
свързани със замърсяване на почвата, водата
или въздуха с химически, биологически или
радиоактивни вещества и материали или с
унищожаването на биологични видове.“
§ 29. В чл. 51 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 след думите „бедственото положе
ние“ се поставя запетая и се добавя „съгласно
чл. 48, ал. 3“;
б) в т. 6 думите „30 дни“ се заменят със
„7 дни“.
2. В ал. 2 след думите „може да бъде удъл
жен“ се добавя „до 30 дни“.
§ 30. В чл. 52, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „домашни и селскостопан
ски“ се заличават.
2. Създава се т. 7:
„7. в р е м е н н о н а с т а н я в а н е н а л и ц а ,
пострадали(засегнати) от бедствието, в сгради
с друго предназначение за срок до 6 месеца.“
§ 31. В чл. 54 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, изречение второ думите „минис
търа на вътрешните работи“ се заменят със
„заместник министър-председател“.
2. В ал. 2:
а) в изречение първо накрая се поставя
запетая и се добавя „както и представител
на Националното сдружение на общините в
Република България“;
б) в изречение второ думите „представители
на Националното сдружение на общините в
Република България и“ се заличават.
§ 32. В чл. 55 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „пострадалите“ се
добавя „(засегнатите)“.
2. В ал. 2:
а) точка 1 се изменя така:
„1. изхранване и временно настаняване на
пострадалите (засегнатите) лица и животни;“
б) в т. 2 след думата „пострадалите“ се
добавя „(засегнатите)“.
3. В ал. 4, т. 2 думите „чл. 195, ал. 6 ЗУТ,
поради природно явление с геологичен (ге
офизичен, геоложки)“ се заменят с „чл. 195,
ал. 6 ЗУТ, които поради природно явление с
геоложки“.
4. Създава се ал. 6:
„(6) Временното настаняване по ал. 2, т. 1
се извършва в резервните жилища по чл. 45
от Закона за общинската собственост, в други
имоти, във фургони за живеене, сглобяеми
къщи или палатки, предоставени от централ
ните и териториалните органи на изпълнител
ната власт, юридически и физически лица.“
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§ 33. В чл. 56 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 се създава ново из
речение второ: „Решението на комисията се
одобрява от Министерския съвет.“, а досегаш
ното изречение второ става изречение трето;
б) точка 1 се изменя така:
„1. превантивни дейности и дейности по
подготовка за реагиране от програмите по
чл. 6а, ал. 2, т. 2, 4 и 5 като допълващо финан
сиране към одобрения бюджет на съответния
компетентен орган и/или към осигурените
средства от други източници;“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Министерският съвет определя лимит,
не по-малък от 15 на сто от средствата по ал. 1,
за финансиране на дейностите по ал. 1, т. 1.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) Редът и условията за финансиране на
дейностите по ал. 1, т. 1 се определят с пра
вилника по чл. 54, ал. 6.“
§ 34. В чл. 57 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „само след решение на
комисията“ се заличават, а след думите „из
пълнителната власт“ се добавя „след решение
на комисията, одобрено с акт на Министер
ския съвет“.
2. В ал. 3 думите „с указанията на минис
търа на финансите и решенията на комисията“
се заменят със „със Закона за публичните
финанси и правилника по чл. 54, ал. 6“.
3. В ал. 4 думите „на неотложни възста
новителни работи“ се заличават.
§ 35. В чл. 59 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
т. 7 се отменя.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) В случаите, когато е възникнала не
обходимост от предприемане на неотложни
действия, след искане на юридически лица на
издръжка от държавния или от общинския
бюджет се предоставят безвъзмездно временно
за ползване движими вещи – частна държавна
собственост, със заповед на съответния ми
нистър, на ръководител на юридическо лице
в министерство, на ръководител на друго
ведомство или на областен управител и с
договор за заем за послужване.
(3) В случаите по ал. 2 заповедите и догово
рите могат да бъдат издадени и сключени след
предоставянето на движимите вещи – частна
държавна собственост, когато е възникнала
необходимост от предприемане на неотложни
действия.“
§ 36. В чл. 61 се създава т. 4:
„4. структурните фондове на Европейския
съюз и други.“
§ 37. В чл. 62 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 1 след думата „формира“ се добавя
„и осъществява“.
2. В ал. 2:
а) в т. 2 след думата „приема“ се добавя
„Национална“;
б) точка 3 се изменя така:
„3. приема Национална програма за на
маляване на риска от бедствия и годишни
планове по чл. 6в, ал. 5;“
в) в т. 6 думата „предвижда“ се заменя с
„планира“.
3. В ал. 3 думите „подпомагане на дейност
та“ се заменят с „подпомагане изпълнението
на дейностите“, а думите „Консултативен
съвет“ се заменят със „Съвет за намаляване
на риска от бедствия“.
4. В ал. 4 думите „Консултативният съвет“
се заменят със „Съветът за намаляване на риска
от бедствия“, пред думата „министерствата“
се добавя „ръководствата на“, след думите
„Националното сдружение на общините в
Република България“ се поставя запетая и се
добавя „Българския Червен кръст“, а думите
„имащи отношение към защитата от бедствия“
се заменят с „включително юридически лица
с нестопанска цел, имащи отношение към
намаляването на риска от бедствия“.
5. В ал. 5 думите „Консултативния съвет“
се заменят със „съвета“.
§ 38. В чл. 62а се правят следните изме
нения и допълнения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. В ал. 2 думите „Със заповедта по ал. 1“
се заменят със „За изпълнение на Национал
ния план за защита при бедствия със запо
вед на министър-председателя на Република
България“.
3. Създава се ал. 7:
„(7) Министър-председателят със заповед
определя ръководител на операциите.“
§ 39. Създава се чл. 62б:
„Чл. 62б. (1) Съветът за намаляване на
риска от бедствия:
1. разработва и предлага на Министерския
съвет Националната стратегия за намаляване
на риска от бедствия;
2. разработва и предлага на Министерския
съвет Национална програма за намаляване
на риска от бедствия и годишни планове по
чл. 6в, ал. 5;
3. разработва и предлага на Министер
ския съвет Национален план за защита при
бедствия;
4. преразглежда и актуализира планиращите
документи по т. 1 – 3;
5. подпомага разработването и прилагането
на закони и подзаконови нормативни актове,
имащи отношение към намаляването на ри
ска от бедствия; предлага изготвянето и дава
становища по проекти на нормативни актове,
свързани с провеждането на държавната по
литика за намаляване на риска от бедствия;
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6. координира изпълнението на планира
щите документи по т. 1 – 3;
7. подпомага формирането и изпълнението
на секторните политики, имащи отношение
към намаляването на риска от бедствия;
8. прави преглед и изготвя годишен доклад
до Министерския съвет за състоянието на
защитата при бедствия;
9. осъществява комуникация със Секрета
риата на Международната стратегия за нама
ляване на бедствията на Организацията на
обединените нации (United Nations International
Strategy for Disaster Reduction – UNISDR);
10. разработва насоки, свързани със защи
тата при бедствия.
(2) Съветът по чл. 62, ал. 3 се председа
телства от министъра на вътрешните работи
и се представлява от него.
(3) За подпомагане изпълнението на функ
циите по ал. 1 към съвета по чл. 62, ал. 3 се
създава постоянна Национална координацион
на група, която включва заемащи ръководна
длъжност представители на министерствата,
ведомствата, Българската академия на нау
ките, висши училища, научноизследователски
институти, Националното сдружение на общи
ните в Република България и юридически лица,
включително представители на юридически
лица с нестопанска цел, имащи отношение
към намаляването на риска от бедствия.
(4) Поименният състав на групата по ал. 3
се определя със заповед на председателя на
съвета по ал. 2.
(5) В работата на групата по ал. 3 могат да
бъдат включвани експерти по реда на ал. 4.“
§ 40. В чл. 63 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „предприемат мерки“ се
заменят с „подпомагат разработването и из
пълняват Националната стратегия“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. подпомагат разработването и изпълня
ват Националната програма за намаляване
на риска от бедствия и годишните планове
по чл. 6в, ал. 5;“
в) точка 3 се изменя така:
„3. подпомагат разработването на Нацио
налния план за защита при бедствия, планират
и осигуряват неговото изпълнение;“
г) в т. 5 думата „извършват“ се заменя с
„осъществяват“, а след думата „защитата“ се
добавя „при бедствия“;
д) създават се т. 6 и 7:
„6. предприемат мерки за намаляване на
риска от бедствия в рамките на своята ком
петентност;
7. осигуряват способностите за реагиране
на съответното ведомство и за изпълнението
на дейностите по т. 1 – 6.“
2. Създават се ал. 4 и 5:
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„(4) При провеждане на секторните поли
тики министрите и ръководителите на ведом
ства изпълняват дейностите за реализиране
на целите и приоритетите на Националната
стратегия за намаляване на риска от бедствия.
(5) Освен определените със закон дейности
министерствата и ведомствата изпълняват и
задачи във връзка със защитата при бедствия в
рамките на изградения капацитет и наличния
експертен потенциал.“
§ 41. В чл. 64 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 4 след думата „действие“ се добавя
„при въвеждане на областния план за защи
та“, а думите „и изпълнение на необходимите
защитни мерки“ се заличават;
б) в т. 7 след думите „предоставя данни за
изготвянето на“ се добавя „Националната про
грама за намаляване на риска от бедствия и“;
в) в т. 8 думите „оповестяване при“ се
заменят с „ранно предупреждение за“;
г) точка 9 се отменя;
д) точка 10 се изменя така:
„10. създава със заповед областен щаб за
изпълнение на областния план за защита при
бедствия и за взаимодействие с националния
и с общинските щабове;“
е) създават се т. 11, 12 и 13:
„11. координира и контролира разработва
нето и изпълнението на областната програма
за намаляване на риска от бедствия;
12. координира и контролира разработва
нето и изпълнението на областния план за
защита при бедствия;
13. със заповед определя ръководител на
операциите.“
2. В ал. 2:
а) в текста преди т. 1 думите „При възниква
не на бедствие“ се заменят с „При изпълнение
на условията по чл. 48, ал. 3“;
б) точка 1 се отменя;
в) точка 5 се отменя.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Областният щаб по ал. 1, т. 10 извършва
следните основни дейности:
1. анализ и оценка на обстановката при
бедствие;
2. предлага на областния управител за
одобрение решения относно необходимия
обем и ресурсно осигуряване на спасител
ни и неотложни аварийно-възстановителни
работи за предотвратяване, ограничаване и
ликвидиране на последствията от бедствието
и за подпомагането на засегнатото население;
3. осъществява контрол по изпълнение
то на задачите и мерките за овладяване на
бедствието;
4. информира чрез медиите населението
за развитието на бедствието, за предприетите
действия за неговото ограничаване и овла
дяване и за необходимите предпазни мерки
и действия;
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5. докладва на областния управител за хода
на провежданите защитни мероприятия.“
§ 42. Създават се чл. 64а и 64б:
„Чл. 64а. (1) За подпомагане изпълнението
на дейностите по чл. 64 се създава областен
съвет за намаляване на риска от бедствия.
(2) Членове на съвета по ал. 1 са: кмето
вете на общини или оправомощени техни
п редставители, по един п редстави тел на
общинския съвет от всяка община на терито
рията на областта, директорът на регионална
дирекция „Пожарна безопасност и защита
на населението“, директорът на областната
дирекция на МВР, командирът на военното
формирование на територията на областта,
директорът на териториалната дирекция на
Държавна агенция „Национална сигурност“,
директорът на центъра за спешна медицинска
помощ, ръководителите на териториалните
звена на централната администрация на из
пълнителната власт, юридически лица, вклю
чително юридически лица с нестопанска цел,
и други, имащи отношение към намаляването
на риска от бедствия.
(3) Областният съвет по ал. 1 се предсе
дателства от областния управител и се пред
ставлява от него.
(4) Областният съвет по ал. 1 определя и
приема правила за своята работа.
(5) Областният съвет по ал. 1 изпълнява
указанията и насоките на съвета по чл. 62, ал. 3.
(6) Областният съвет по ал. 1 изпълнява
възложените му с този закон дейности и
правомощия на територията на съответната
област.
(7) Поименният състав на съвета по ал. 1 се
определя със заповед на областния управител.
Чл. 64б. Областният съвет за намаляване
на риска от бедствия:
1. разработва и координира изпълнението
на областната програма за намаляване на
риска от бедствия;
2. координира дейностите по изпълнение
на общинските програми за намаляване на
риска от бедствия;
3. разработва, преразглежда и актуализира
областния план за защита при бедствия;
4. съгласува общинските програми за на
маляване на риска от бедствия;
5. съгласува общинските планове за защита
при бедствия;
6. прави преглед и изготвя годишен доклад
до съвета по чл. 62, ал. 3 за състоянието на
защитата при бедствия на територията на
областта.“
§ 43. В чл. 65 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 4 се изменя така:
„4. създава организация за ранно преду
преждение за бедствия;“
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б) в т. 5 думите „осигуряване на дейностите
по плана за защита при бедствия в общината,
както и резерв за неотложни и непредвидени
разходи, свързани със защитата на населени
ето“ се заменят със „защита при бедствия“;
в) точка 6 се отменя;
г) в т. 7 след думата „заповед“ се добавя
„общински“;
д) създават се т. 8 – 14:
„8. със заповед определя ръководител на
операциите;
9. координира и контролира разработването
и изпълнението на общинската програма за
намаляване на риска от бедствия;
10. координира и контролира разработва
нето и изпълнението на общинския план за
защита при бедствия;
11. осигурява способностите за реагиране
на общината;
12. организира и отговаря за обучението
на общинската администрация и населението
на съответната община, за начините на пове
дение и действие при бедствия и изпълнение
на необходимите защитни мерки;
13. предоставя данни за изготвянето на
областната програма за намаляване на риска
от бедствия и на областния план за защита
при бедствия;
14. осигурява фургони за живеене, сгло
бяеми къщи или палатки, ако не разполага
с резервни жилища по чл. 45 от Закона за
общинската собственост.“
2. В ал. 2:
а) в текста преди т. 1 думите „При възниква
не на бедствие“ се заменят с „При изпълнение
на условията по чл. 48, ал. 3“;
б) точка 1 се отменя;
в) точка 4 се отменя;
г) в т. 5 думите „лична или материална“
се заличават;
д) точка 7 се изменя така:
„7. може да поиска обявяване на бедствено
положение от областния управител, когато
не могат да бъдат обезпечени дейностите по
чл. 19, ал. 1 чрез изпълнението на общинския
план за защита при бедствия;“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Общинският щаб по ал. 1, т. 7 извършва
следните основни дейности:
1. анализ и оценка на обстановката при
бедствие;
2. предлага на кмета на общината за одоб
рение решения относно необходимия обем и
ресурсно осигуряване на спасителни и неот
ложни аварийно-възстановителни работи за
предотвратяване, ограничаване и ликвидиране
на последствията от бедствието и за подпо
магането на засегнатото население;
3. осъществява контрол по изпълнение
то на задачите и мерките за овладяване на
бедствието;
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4. информира чрез медиите населението
за развитието на бедствието, за предприетите
действия за неговото ограничаване и овла
дяване и за необходимите предпазни мерки
и действия;
5. докладва на кмета на общината за хода
на провежданите защитни мероприятия.“
§ 44. Създават се чл. 65а и 65б:
„Чл. 65а. (1) За подпомагане изпълнението
на дейностите по чл. 65 се създава общински
съвет за намаляване на риска от бедствия.
(2) Членове на съвета по ал. 1 са заместниккметовете на общината, главният архитект
на общината, представители на общинския
съвет, ръководители на структурите за спешно
реагиране, юридически лица, включително
юридически лица с нестопанска цел, и други,
имащи отношение към намаляването на риска
от бедствия.
(3) Съветът по ал. 1 се председателства от
кмета на общината и се представлява от него.
(4) Общинският съвет по ал. 1 определя и
приема правила за своята работа.
(5) Общинският съвет по ал. 1 изпълнява
указанията и насоките на съвета по чл. 62, ал. 3.
(6) Общинският съвет по ал. 1 изпълня
ва възложените му с този закон функции и
правомощия на територията на съответната
община.
(7) Поименният състав на съвета по ал. 1 се
определя със заповед на кмета на общината.
Чл. 65б. Общинският съвет за намаляване
на риска от бедствия:
1. разработва и координира дейностите
по изпълнението на общинската програма за
намаляване на риска от бедствия;
2. разработва, преразглежда и актуализира
общинския план за защита при бедствия;
3. прави преглед и изготвя годишен доклад
до съвета по чл. 64а, ал. 1 за състоянието на
защитата при бедствия на територията на
общината.“
§ 45. Член 66 се отменя.
§ 46. В чл. 87 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Органите по чл. 63, ал. 1 осъществяват
контрол по изпълнението на превантивните
дейности по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 4, 6, 7, 9 и
10 в рамките на тяхната компетентност и в
съответствие с делегираните им от законите
правомощия.“
§ 47. В чл. 94 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 6:
„(6) Който не изпълни и/или осуети из
пълнението на заповед по чл. 64, ал. 1, т. 13
или по чл. 65, ал. 1, т. 8, се наказва с глоба
от 1500 до 5000 лв.“
2. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
думите „ал. 1 – 5“ се заменят с „ал. 1 – 6“.
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§ 48. В чл. 100 се правят следните изме
нения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „министъра на въ
трешните работи“ се добавя „или органите
по чл. 63, ал. 1“.
2. В ал. 2 след думите „административните
нарушения по“ се добавя „чл. 94, ал. 6 и“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Наказателните постановления се изда
ват от министъра на вътрешните работи, от
органите по чл. 63, ал. 1 или от оправомоще
ни от тях длъжностни лица, а в случаите по
ал. 2 – от съответния областен управител.“
§ 49. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „геологичен (геофизичен,
геоложки)“ се заменят с „геоложки“, а думите
„потоци от отломки“ се заменят с „калнокаменни порои“.
2. Точки 11 – 13 се изменят така:
„11. „Опасност“ е опасно явление, вещество,
човешка дейност или състояние, което може
да причини загуба на човешки живот, травми
или други последици за здравето, имуществени
щети, загуба на поминък и услуги, социални
и икономически сътресения или увреждане
на околната среда.
12. „Уязвимост“ са характеристиките и
състоянието на дадена общност, система или
актив, които ги правят податливи на вредните
фактори на дадена опасност.
13. „Риск от бедствие“ са потенциалните
загуби при бедствие, които могат да възникнат
за дадена общност, включващи живота, здрав
ния статус, поминъка, активите и услугите, в
определен период от време.“
3. В т. 18 след думата „защита“ се добавя
„на критични инфраструктури“.
4. Създават се т. 22 – 26:
„22. „Система за ранно предупреждение“
е съвкупност от необходими способности за
създаване и разпространяване на навремен
на и значима предупредителна информация,
позволяваща на застрашените от опасността
хора, общности и организации да се подгот
вят и да действат по подходящ начин, с цел
намаляване на възможните вреди или загуби.
23. „Способност за реагиране“ е способност
та за обезпечаване на оборудване и подходящ
брой лица, използвайки наличните ресурси, за
ефективно справяне или оказване на помощ
за справяне с бедствие.
24. „Реагиране“ са действията, които са
предприети по време на или непосредствено
след бедствието с цел спасяване на човешки
живот, намаляване на въздействията вър
ху здравето, осигуряване на обществената
безопасност и на основните потребности на
засегнатите хора.
25. „Готовност“ са знанията и способностите
на държавни структури, организации, общно
сти и хора, които спомагат за предвиждането,
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реагирането и ликвидирането на последстви
ята от вероятни, неизбежни, случващи се или
случили се бедствия, постигнати в резултат
на предварително предприети действия.
26. „Намаляване на риска от бедствия“ е
идентифициране, анализиране и оценяване на
риска от бедствия и прилагане на мерки за
отстраняването или намаляването му.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 50. Стратегията по чл. 6а, ал. 2, т. 1 се
разработва в срок до 6 месеца от влизането
в сила на този закон.
§ 51. Програмата по чл. 6а, ал. 2, т. 2 и
плановете по чл. 9, ал. 4, 8 и 10 се разработват
в срок до една година от влизането в сила
на този закон.
§ 52. Програмите по чл. 6а, ал. 2, т. 4 се
разработват в срок до три месеца след прие
мане/утвърждаване на документите по § 51.
§ 53. Програмите по чл. 6а, ал. 2, т. 5 се
разработват в срок до три месеца след прие
мане/утвърждаване на документите по § 52.
§ 54. (1) Указанията по чл. 6а, ал. 3 се из
готвят в срок до три месеца от разработването
на програмата по чл. 6а, ал. 2, т. 2.
(2) Указанията по чл. 9, ал. 15 се изготвят
в срок до 9 месеца от влизането в сила на
този закон.
§ 55. Доброволни те форми ровани я по
чл. 41, ал. 2 се създават, обучават и осигуряват
със специализирана техника и оборудване в
срок до 1 януари 2018 г.
§ 56. Съветите за намаляване на риска
от бедствия по чл. 62, ал. 3, чл. 64а, ал. 1 и
чл. 65а, ал. 1 се създават в срок до два месеца
от влизането в сила на този закон.
§ 57. До разработване на документите по
§ 50, 51, 52 и 53 се прилагат действащите
планиращи документи, доколкото не проти
воречат на този закон.
§ 58. В Закона за Националната система
за спешни повиквания с Единен европейски
номер 112 (обн., ДВ, бр. 102 от 2008 г.; изм.,
бр. 93 от 2009 г. и бр. 88 от 2010 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 15 се създава ал. 3:
„(3) Електронният регистър по ал. 1 е ин
формационен фонд на МВР.“
2. Член 18 се отменя.
§ 59. В Закона за местното самоуправление
и местната администрация (обн., ДВ, бр. 77 от
1991 г.; изм., бр. 24, 49 и 65 от 1995 г., бр. 90
от 1996 г., бр. 122 от 1997 г., бр. 33, 130 и 154
от 1998 г., бр. 67 и 69 от 1999 г., бр. 26 и 85
от 2000 г., бр. 1 от 2001 г., бр. 28, 45 и 119 от
2002 г., бр. 69 от 2003 г., бр. 19 и 34 от 2005 г.,
бр. 30 и 69 от 2006 г., бр. 61 и 63 от 2007 г.,
бр. 54 и 108 от 2008 г., бр. 6, 14, 35, 42 и 44
от 2009 г., бр. 15 и 97 от 2010 г., бр. 9 и 32 от
2011 г., Решение № 4 на Конституционния
съд от 2011 г. – бр. 36 от 2011 г.; изм., бр. 57
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от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.,
бр. 1, 19 и 53 от 2014 г. и бр. 39 и 43 от 2016 г.)
в чл. 17, ал. 1 се създава т. 11:
„11. защитата при бедствия.“
§ 60. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67
от 1999 г.; изм., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и
108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42,
69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г.,
бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36 и 65 от
2006 г.; попр., бр. 66 от 2006 г.; изм., бр. 105
и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36,
52 и 70 от 2008 г., бр. 12, 32, 35, 47, 82, 93, 95
и 103 от 2009 г., бр. 61 и 98 от 2010 г., бр. 19,
28, 35 и 80 от 2011 г., бр. 45, 77 и 82 от 2012 г.,
бр. 66 и 103 от 2013 г., бр. 26, 49, 53 и 98 от
2014 г., бр. 12, 14, 17, 58, 61, 95 и 101 от 2015 г.)
в чл. 140, ал. 3 думите „Националната про
грама за защита при бедствия“ се заменят с
„Националната програма за намаляване на
риска от бедствия“.
§ 61. В Закона за устройство на територията
(обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111
от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от
2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88,
94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37,
65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41,
53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102
от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г.,
бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54
и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82
и 99 от 2012 г., бр. 15, 24, 27, 28, 66 и 109 от
2013 г., бр. 49, 53, 98 и 105 от 2014 г., бр. 35,
61, 62, 79 и 101 от 2015 г. и бр. 15 от 2016 г.)
в чл. 169 се правят следните изменения и
допълнения:
1. В ал. 3 т. 2 се изменя така:
„2. намаляване на риска от бедствия;“.
2. В ал. 4 след думите „ал. 3, т. 1“ се по
ставя запетая и се добавя числото „2“.
§ 62. Законът влиза в сила в ден я на
обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на § 9, който влиза в сила от
1 август 2016 г.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 22 юни 2016 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
5114

УКАЗ № 218
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Споразумение за
създаване на регионален доверителен фонд на
Европейския съюз в отговор на сирийската
криза, „Фонд Мадад“, и неговите вътрешни
правила между Генералната дирекция за съ

БРОЙ 51

ДЪРЖАВЕН

трудничество за развитие на Италианското
министерство на външните работи и между
народното сътрудничество и Европейската
комисия от името на Европейския съюз и
на Сертификат за принос на донорите, част
от Приложение II от Споразумението за съз
даване на регионален доверителен фонд на
Европейския съюз в отговор на сирийската
криза, „Фонд Мадад“, и неговите вътрешни
правила между Генералната дирекция за съ
трудничество за развитие на Италианското
министерство на външните работи и между
народното сътрудничество и Европейската
комисия от името на Европейския съюз, приет
от ХLIIІ Народно събрание на 22 юни 2016 г.
Издаден в София на 28 юни 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумение за съз
даване на регионален доверителен фонд на
Европейския съюз в отговор на сирийската
криза, „Фонд Мадад“, и неговите вътрешни
правила между Генералната дирекция за сът
рудничество за развитие на Италианското
министерство на външните работи и между
народното сътрудничество и Европейската
комисия от името на Европейския съюз и
на Сертификат за принос на донорите, част
от Приложение II от Споразумението за съз
даване на регионален доверителен фонд на
Европейския съюз в отговор на сирийската
криза, „Фонд Мадад“, и неговите вътрешни
правила между Генералната дирекция за сът
рудничество за развитие на Италианското
министерство на външните работи и между
народното сътрудничество и Европейската
комисия от името на Европейския съюз
Член единствен. Ратифицира Споразуме
нието за създаване на регионален доверите
лен фонд на Европейския съюз в отговор на
сирийската криза, „Фонд Мадад“, и неговите
вътрешни правила между Генералната ди
рекция за сътрудничество за развитие на
Италианското министерство на външните
работи и международното сътрудничество и
Европейската комисия от името на Европей
ския съюз, подписано на 15 декември 2014 г.,
и Сертификата за принос на донорите, част
от Приложение II от Споразумението за съз
даване на регионален доверителен фонд на
Европейския съюз в отговор на сирийската
криза, „Фонд Мадад“, и неговите вътрешни
правила между Генералната дирекция за сът
рудничество за развитие на Италианското
министерство на външните работи и между
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народното сътрудничество и Европейската
комисия от името на Европейския съюз, под
писано на 15 декември 2014 г.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 22 юни 2016 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
5111

РЕШЕНИЕ

за избиране на председател на Комисията за
защита на конкуренцията
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 8 от Конституцията на Република Бъл
гария и чл. 4, ал. 1 от Закона за защита на
конкуренцията
РЕШИ:
Избира Юлия Рачева Ненкова за председа
тел на Комисията за защита на конкуренцията.
Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 29 юни 2016 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
5244

РЕШЕНИЕ

за избиране на заместник-председател на
Комисията за защита на конкуренцията
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 8 от Конституцията на Република Бъл
гария и чл. 4, ал. 1 от Закона за защита на
конкуренцията
РЕШИ:
Избира Димитър Иванов Кюмюрджиев
за заместник-председател на Комисията за
защита на конкуренцията.
Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 29 юни 2016 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
5245
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РЕШЕНИЕ

за избиране на член на Комисията за защита
на конкуренцията

за избиране на член на Комисията за защита
на конкуренцията

Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република Бъл
гария и чл. 4, ал. 1 от Закона за защита на
конкуренцията
РЕШИ:
Избира Пламен Веселинов Киров за член
на Комисията за защита на конкуренцията.
Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 29 юни 2016 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република Бъл
гария и чл. 4, ал. 1 от Закона за защита на
конкуренцията

5246

РЕШЕНИЕ

за избиране на член на Комисията за защита
на конкуренцията
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република Бъл
гария и чл. 4, ал. 1 от Закона за защита на
конкуренцията
РЕШИ:
Избира Красимир Йорданов Зафиров за
член на Комиси ята за защита на конк у
ренцията.
Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 29 юни 2016 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
5247

РЕШЕНИЕ

за избиране на член на Комисията за защита
на конкуренцията
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република Бъл
гария и чл. 4, ал. 1 от Закона за защита на
конкуренцията
РЕШИ:
Избира Красимир Георгиев Витанов за член
на Комисията за защита на конкуренцията.
Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 29 юни 2016 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
5248

РЕШИ:
Избира Георгица Петрова Стоянова за член
на Комисията за защита на конкуренцията.
Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 29 юни 2016 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
5249

РЕШЕНИЕ

за избиране на член на Комисията за защита
на конкуренцията
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република Бъл
гария и чл. 4, ал. 1 от Закона за защита на
конкуренцията
РЕШИ:
Избира Анна Георгиева Янева за член на
Комисията за защита на конкуренцията.
Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 29 юни 2016 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
5250

РЕШЕНИЕ

за приемане на процедурни правила за усло
вията и реда за предлагане на кандидати за
управител и подуправител на Националния
осигурителен институт, представяне и пуб
лично оповестяване на документите и из
слушването на кандидатите в Комисията по
труда, социалната и демографската политика,
както и процедурата за избор от Народното
събрание
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република Бъл
гария във връзка с чл. 37, ал. 1 от Кодекса
за социално осигуряване и чл. 89, ал. 7 от
Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
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РЕШИ:
Приема процедурни правила за условията
и реда за предлагане на кандидати за упра
вител и подуправител на Националния оси
гурителен институт, представяне и публично
оповестяване на документите и изслушването
на кандидатите в Комисията по труда, соци
алната и демографската политика, както и
процедурата за избор от Народното събрание.
I. Предлагане на кандидати за управител и
подуправител на Националния осигурителен
институт и представяне на документите им.
1. Предложения за управител и подуправи
тел на Националния осигурителен институт
се правят от народни представители или от
парламентарни групи. Българските непра
вителствени организации може да правят
предложения за управител и подуправител
на Националния осигурителен институт до
народните представители и парламентарните
групи. Когато народен представител или пар
ламентарна група направи предложение въз
основа на предложение на неправителствена
организация, това се отбелязва в него.
Предложенията се внасят в писмена фор
ма до Комисията по труда, социалната и
демографската политика чрез председателя
на Народното събрание в 21-дневен срок от
приемането на процедурните правила от На
родното събрание.
2. Предложенията за управител и под
у правител на Национални я осиг у рителен
институт се придружават с писмени мотиви,
които аргументират високите професионални
и нравствени качества на съответния канди
дат. Към предложението се прилагат следните
документи:
а) писмено съгласие на кандидата да бъде
предложен за длъжността по образец – при
ложение № 1 към решението;
б) писмено съгласие на кандидата по чл. 27,
ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на до
кументите и за обявяване на принадлежност на
български граждани към Държавна сигурност
и разузнавателните служби на Българската
народна армия по образец – приложение № 2
към решението;
в) подробна автобиография;
г) диплома за завършено висше образование;
д) свидетелство за съдимост;
е) декларация от кандидата, че за него не
са налице обстоятелствата по чл. 39, т. 1, 2,
4 и 5 от Кодекса за социално осигуряване, по
образец – приложение № 3 към решението.
II. Публично оповестяване на документите.
1. Внесеното предложение заедно с прило
жените към него документи се публикува на
специализирания тематичен сайт на интернет
страницата на Народното събрание незабавно,
но не по-късно от 7 дни преди изслушването.
2. Публикуването на предложението и
документите се извършва в съответствие със
Закона за защита на личните данни.
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3. Юридически лица с нестопанска цел,
регистрирани за осъществяване на обще
ственополезна дейност, и професионални
организации не по-късно от три дни преди
изслушването на кандидатите може да пред
ставят на Комисията по труда, социалната и
демографската политика становища за пред
ложените кандидати, включващи и въпроси,
които да им бъдат поставени.
4. Средствата за масово осведомяване могат
да изпращат в Комисията по труда, социал
ната и демографската политика въпроси към
кандидатите, които да им бъдат поставени.
5. Анонимни становища и сигнали не се
разглеждат.
6. Становищата и въпросите се изпращат
по пощата на адрес: гр. София, пл. Княз
Александър I № 1, Комисия по труда, соци
алната и демографската политика, или по
електронен път на e-mail: ktsdp@parliament.bg.
Становищата и въпросите се публикуват на
специализирания тематичен сайт на интернет
страницата на Народното събрание при спаз
ване на Закона за защита на личните данни
и на Закона за защита на класифицираната
информация.
III. Извършване на предварителна про
верка по Закона за достъп и разкриване на
документите и за обявяване на принадлеж
ност на български граждани към Държавна
сигурност и разузнавателните служби на
Българската народна армия.
Кандидатите се проверяват за принадлеж
ност към органите по чл. 1 от Закона за достъп
и разкриване на документите и за обявяване
на принадлежност на български граждани към
Държавна сигурност и разузнавателните служ
би на Българската народна армия. Искането
за извършване на предварителна проверка
по чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за достъп и
разкриване на документите и за обявяване
на принадлежност на български граждани
към Държавна сигурност и разузнавателни
те служби на Българската народна армия се
прави от председателя на Комисията по труда,
социалната и демографската политика.
Резултатите от проверката се публикуват на
специализирания тематичен сайт на интернет
страницата на Народното събрание.
IV. Изслушване на кандидатите.
1. Преди да изслуша предложените кан
дидати, Комисията по труда, социалната и
демографската политика проверява предста
вените документи и дали кандидатът отговаря
на съответните изисквания за заемане на
длъжността, за която е предложен.
2. Изслушването се провежда в открито
заседание на Комисията по труда, социалната
и демографската политика, което се излъчва
в реално време в интернет чрез интернет
страницата на Народното събрание.
3. Кандидатите се представят от вноси
телите на предложенията по азбучен ред на
собствените имена на кандидатите за упра
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вител и подуправител – до две минути на
кандидат. Представянето включва и данни за
специфичната подготовка, мотивацията, пуб
личната репутация и обществената подкрепа
за кандидата.
4. Кандидатите за управител представят
тяхната концепция за дейността на Нацио
налния осигурителен институт – до 15 минути
на кандидат.
Кандидатите за подуправител представят
тяхната концепция за дейността на Нацио
налния осигурителен институт – до 10 минути
на кандидат.
5. Комисията по труда, социалната и де
мографската политика провежда разисквания
по направените предложени я. Народните
представители поставят поотделно своите
въпроси към кандидатите за управител и към
кандидатите за подуправител по азбучен ред
на собствените имена на кандидатите – до две
минути на народен представител за кандидат.
След изчерпване на зададените въпроси към
съответния кандидат от всички народни пред
ставители кандидатът отговаря – до 10 минути.
6. Председателят на Комисията по труда,
социалната и демографската политика задава
в резюме въпросите на лицата по чл. 89, ал. 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание, на които не е полу
чен отговор.
7. От изслушването се изготвя пълен сте
нографски протокол, който се публикува на
специализирания тематичен сайт на интернет
страницата на Народното събрание.
8 . Ком иси я та изг о т вя по см ис ъ ла на
чл. 89, ал. 5 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание доклад
от изслушването, в който са представени
кандидатите. А ко са изсл у шани н яколко
кандидати за дадена длъжност, Комисията
по труда, социалната и демографската по
литика изготвя доклад от изслушването на
кандидатите, към който се прилага списък
на кандидатите, участвали в изслушването,
подреден по азбучен ред на собствените им
имена, и го внася в Народното събрание.
Към доклада се прилагат проекти за решения
за избор на всеки кандидат за управител и
подуправител на Националния осигурителен
институт.
9. Отказът на кандидат от участие в изслуш
ването не спира процедурата. Процедурата не
спира и когато няма предложен кандидат за
някоя от длъжностите.
V. Избор на управител и подуправител
на Националния осигурителен институт от
Народното събрание.
1. Заседанието се излъчва в реално време
в интернет чрез интернет страницата на На
родното събрание. С решение на Народното
събрание на заседанието присъстват предло
жените кандидати.
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2. Народното събрание изслушва доклада
на Комисията по труда, социалната и демо
графската политика.
3. Вносителите на предложения представят
кандидатите за управител и подуправител – до
2 минути за всеки кандидат.
4. Провеждат се разисквания по реда на
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание.
5. Народното събрание избира поотделно
управителя и подуправителя на Националния
осигурителен институт.
6. Гласуването е явно чрез компютризира
ната система за гласуване. Ако има няколко
кандидати за една длъжност, гласуването
се извършва по азбучен ред на собствените
имена на кандидатите, освен ако Народното
събрание реши друго.
7. За избран се смята кандидатът, полу
чил повече от половината от гласовете на
присъстващите народни представители. Ако
няколко кандидати за една длъжност са по
лучили повече от половината от гласовете
на присъстващите народни представители,
избран е кандидат ът, полу чил най-много
гласове „за“.
8. Когато никой от кандидатите за съот
ветната длъжност не получи необходимите
гласове, се провежда повторно гласуване, в
което участват двамата кандидати, получили
най-много гласове „за“.
9. Ако и при повторното гласуване никой
от кандидатите за съответната длъжност не
получи необходимите гласове, Народното
събрание приема решение за откриване на
нова процедура за избор.
10. Когато някой от кандидатите за съ
ответната длъжност се откаже от участие в
избора преди гласуване на кандидатурата му
от Народното събрание и той е единствен
кандидат за длъжността, Народното събрание
приема решение за откриване на нова проце
дура за избор за тази длъжност.
11. Ако няма кандидат за някоя от длъж
ностите, Народното събрание приема решение
за откриване на нова процедура за избор за
тази длъжност.
Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 29 юни 2016 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
Приложение № 1
към решението
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата ..................................... ,
с ЕГН ………………….. , л. к. № ............................... ,
изд. на …………………… от МВР ............................... ,
ДЕКЛАРИРАМ, че:
съм съгласен/на да бъда предложен/а за
длъжността .............................................................
Декларатор: ………………………
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Приложение № 2
към решението
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата ..................................... ,
с ЕГН ………………….. , л. к. № ............................... ,
изд. на ....…...............…… от МВР .......................... ,
ДЕКЛАРИРАМ, че:
съм съгласен/на да ми бъде извършена предва
рителна проверка за установяване на принадлеж
ност към органите по чл. 1 от Закона за достъп
и разкриване на документите и за обявяване
на принадлежност на български граждани към
Държавна сигурност и разузнавателните служби
на Българската народна армия.
Декларатор: ………………………

Приложение № 3
към решението
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата ..................................... ,
с ЕГН ………………….. , л.к. № ................................ ,
изд. на ....…...............…… от МВР .......................... ,
ДЕКЛАРИРАМ, че:
не съм лице:
– лишено от правото да заема ръководна, от
четническа или материалноотговорна длъжност;
– което участва в управителни или контролни
органи на други осигурителни фондове;
– осъждано за умишлено престъпление;
– което е било член на управителни органи
на юридически лица, прекратени поради несъс
тоятелност, ако са останали неудовлетворени
кредитори;
– което е съпруг или съпруга или се намира
във фактическо съжителство или се намира в
родство по права или по съребрена линия или
по сватовство до четвърта степен с членове на
надзорния съвет, управителя и подуправителя.
Известна ми е наказателната отговорност по
чл. 313 от Наказателния кодекс.
5253
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Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 30 юни 2016 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
5278

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 209
На основание чл. 98, т. 13 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Наименувам географски обекти в Антарк
тика, както следва:
– хребет Топола – хребет с координати
64°02'25.0" ю.ш., 60°07'00.0" з.д.;
– ледник Нарезне – ледник с координати
67°11'05.0" ю.ш., 66°16'30.00" з.д.;
– връх Христофор Жефарович – връх с
координати 67°55'55.0" ю.ш., 66°42'44.0" з.д.;
– залив Юлия Гурковска – залив с коорди
нати 61°07'40.0" ю.ш., 54°42'00.0" з.д.
Изпълнението на указа възлагам на ми
нистъра на външните работи.
Издаден в София на 21 юни 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
5214

УКАЗ № 210

Декларатор: ……………………

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България

РЕШЕНИЕ

за освобождаване на член на Надзорния съвет
на Агенцията за приватизация и следприва
тизационен контрол
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 22в, ал. 1 от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол
РЕШИ:
Освобождава Юлия Рачева Ненкова като
член на Надзорния съвет на Агенцията за
приватизация и следприватизационен кон
трол.

ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам проф. Енчо Николов Попов
с орден „Стара планина“ първа степен за из
ключително големите му заслуги в областта
на науката и развитието на електротехниката.
Издаден в София на 21 юни 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
5215
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УКАЗ № 211
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Петро Порошенко – пре
зидент на Украйна, с орден „Стара планина“
с лента за изключително големите му заслуги
за развитието и задълбочаването на българоукраинските отношения.
Издаден в София на 24 юни 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър на външните работи:
Даниел Митов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
5216

УКАЗ № 212
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
община Главиница, област Силист ра, на
2 октомври 2016 г.
Издаден в София на 24 юни 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
5217

УКАЗ № 213
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Борис Генадиев Борисов за
извънреден и пълномощен посланик на Ре
публика България в Държавата Кувейт със
седалище в гр. Кувейт.
Изпълнението на указа възлагам на ми
нистъра на външните работи.
Издаден в София на 24 юни 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
5218
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КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 8
от 28 юни 2016 г.

по конституционно дело № 9 от 2015 г.
Конституционният съд в състав: Борис Вел
чев – председател, членове: Цанка Цанкова,
Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова,
Георги Ангелов, Анастас Анастасов, Гроз
дан Илиев, Мариана Карагьозова-Финкова,
Константин Пенчев, Филип Димитров, Таня
Райковска, при участието на секретар-прото
колиста Кристина Енчева разгледа в закрито
заседание на 28 юни 2016 г. конституционно
дело № 9 от 2015 г., докладвано от съдията
Георги Ангелов.
Постъпило е искане от 57 народни пред
ставители от 43-то Народно събрание за
установяване на противоконституционност,
несъответствие с общопризнати норми на
международното право и с международни
договори, по които България е страна, на
чл. 34а и 37а от Закона за лечебните заведения
(обн., ДВ, бр. 62 от 1999 г.; посл. изм., бр. 95
от 2015 г.; ЗЛЗ).
Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 и
4 от Конституцията.
С определение от 19 януари 2016 г. на
Конституционния съд искането е допуснато
за разглеждане по същество.
В искането се твърди, че чл. 34а ЗЛЗ про
тиворечи на чл. 52, ал. 1 от Конституцията
на Република България относно конститу
ционно определения вид нормативен акт за
регулация на здравното осигуряване и относно
достъпността на медицинската помощ. Спо
ред вносителите законовият текст противо
речи също на задължението на българската
държава по чл. 12, т. 2 от Международния
пакт за икономически, социални и културни
права и на правото на всеки по чл. 11 от
Европейската социална харта (ревизирана)
да се ползва от мерки, съдействащи му да
постигне възможно най-добро здравословно
състояние.
Твърди се и че чл. 37а ЗЛЗ противоречи
на установените съответно в чл. 19, ал. 1, 2 и
3 от Конституцията свобода на стопанската
инициатива, еднакви правни условия за сто
панска дейност и закрила на инвестициите.
От конституираните заинтересувани стра
ни Министерският съвет и министърът на
зд ра веопазва нет о сч и тат оспорва нет о за
неоснователно; „Национално сдружение на
частните болници“, Националната организа
ция на частните болници, Центърът за защита
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на правата в здравеопазването и „Българска
асоциация за закрила на пациентите“ намират,
че е основателно; Българският лекарски съюз
не е изразил конкретно мнение по основател
ността на оспорването, останалите страни не
са представили становища.
След като прецени доводите в искането и в
становищата на страните, Конституционният
съд намира следното:
Процесът на конституционализиране на
политиките, особено през последните някол
ко десетилетия на нарастваща значимост на
правата и свободите на индивида, намира
опора в конституционната доктрина и беле
жи конституционната практика на демокра
тичните държави. Действащата българска
Конституция от 1991 г. като фундамент на
прехода към ценностите и принципите на
конституционната демокрация и конституци
онната правова държава се вписва изцяло в
този процес. Наред с политиката на отбрана
и сигурност, на вътрешния ред, на социалната
и икономическата политика националната
здравна политика е закрепена на конститу
ционно ниво чрез изричното предвиждане
на задължение за държавата да гарантира
живота на личността и да закриля здравето
на гражданите.
Националната здравна политика като фи
лософия, принципите на които се основава
и провежда, изграждането, ръководството и
осъществяването на контрол в националната
здравна система са все въпроси – предмет на
първична уредба преди всичко от Закона за
здравето (ЗЗ). Като ключова и комплексна
част на националната здравна система в съ
ответствие с изискването на чл. 3 от Закона
за нормативните актове (ЗНА) лечебните
заведения са уредени в отделен закон – Закон
за лечебните заведения (ЗЛЗ). За разлика от
Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), който
урежда реда и условията за упражняване на
конституционното право на гражданите по
чл. 52, ал. 1 от Конституцията, ЗЛЗ урежда
обществените отношения по осъществяването
на здравната политика, свързани по-специ
ално с изграждането и функционирането на
лечебните заведения като изпълнители на
медицински дейности. Самият ЗЛЗ си служи
с термини, обозначаващи управленски функ
ции в здравеопазването, и изрично говори
за национална здравна политика. Предмет
на неговата уредба са преди всичко редът и
условията на изграждане и функциониране
на лечебните заведения в качеството им на
един от основните елементи на националната
здравна структура. Тази уредба поставя ак
цент върху лечебните заведения като субек
ти, разходващи публичен ресурс, а не като
действащи на свободния пазар изпълнители
на медицински дейности.
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Именно ангажиментът на държавата по
чл. 4, ал. 2 и чл. 52, ал. 3 и 5 от Конституцията
е този контекст, в който следва да се преценява
разпределението на компетентността между
законодателната и изпълнителната власт за
нейното провеждане, както и предвидените
от ЗЛЗ механизми за разпределение на пуб
личния ресурс за здраве.
Както се вижда от изложеното по-горе, не
посредствената конституционна опора на ЗЛЗ
са разпоредбите на чл. 4, ал. 2 и чл. 52, ал. 3
и 5 от Конституцията, визиращи формирането
и осъществяването на здравната политика
като задължение на държавата, за разлика
от чл. 52, ал. 1 от Конституцията, който е
пряко свързан с реализирането на „правото
на здраве“. Това е важно да се подчертае, тъй
като няма конституционна разпоредба, която
изрично да възлага единствено на законодателя
да уреди материята относно реда и условията
за финансиране на лечебните заведения като
част от националната здравна политика.
Осъществяването на националната здравна
политика, както всяка друга държавна поли
тика, предполага приемането на закони, които
са основните правни лостове за държавно
въздействие върху социалните процеси за
постигане на конституционно дефинираните
цели на обществото. Определянето на фило
софията и съдържанието на националните
политики е възложено на политическото
представителство. Макар и представително
то учреждение да е „неограничен творец“,
законодателната власт, с която то разполага,
е неограничена само доколкото не навлиза в
компетентността на други държавни органи
съобразно принципа на разделение на влас
тите. Съгласно последователната практика
на КС принципът на разделение на властите,
прокламиран в чл. 8 от Конституцията, има
смисъла на сътрудничество, полагане на общи
усилия от органите на държавна власт в пос
тигането на легитимните цели на държавното
управление. Това означава, че законодателят
следва да дава такава регулация, която очер
тава общия план на уредбата, и да остави
достатъчно пространство на изпълнителната
власт да я попълни.
Важно е също да се отчете, че за осъщест
вяването на реформи в един или друг сектор
на политиката е добре да бъдат използвани
правни инструменти, които да се създават и
променят по много по-облекчена процеду
ра в сравнение със законодателната, което
позволява да бъде отразявана динамиката
на обществените потребности. Освен това
върху актовете на правителството и негови
те членове има конституционно предвиден
съдебен контрол (чл. 120, ал. 2; чл. 125 от
Конституцията), което гарантира спазването
на принципа на върховенство на правото,
установен в чл. 4, ал. 1 от Конституцията.
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Важно е да се отбележи, че управление на
публичен ресурс, какъвто е целевият здравноо
сигурителен фонд, изисква носене на социална
и политическа отговорност. Отговорността
на изпълнителната власт, и по-специално
политическата отговорност на МС, може да
се реализира по всяко време чрез способи и
механизми, предвидени на конституционно
ниво, за разлика от отговорността на полити
ческото представителство, която се реализира
периодично с акта на избор.
В контекста на модерния рационализиран
парламентаризъм политическото предста
вителство е това, което със закон определя
принципите, съдържанието и насоките на една
или друга държавна политика. Правителството
обаче е не просто придатък на законодател
ното учреждение, не е само инструмент за
изпълнение на неговите решения. Съгласно
чл. 105 от Конституцията Министерският
съвет „ръководи и осъществява вътрешната
и външната политика на страната в съответ
ствие с Конституцията и законите“.
Както Конституцията, така и Законът за
нормативните актове съдържат разпоредби,
имащи отношение към разпределението на
нормотворческите функции на парламента и
изпълнителната власт, като законодателната
власт е възложена на политическото пред
ставителство – парламента (чл. 62, ал. 1 от
Конституцията), но при активно упражнявана
законодателна инициатива от правителството
(чл. 87, ал. 1 и 2 от Конституцията). Прави
телството е, което ръководи и осъществява
държавното управление на основата и в из
пълнение на общите правила, установени от
законодателя, като изборът на подход е оставен
на преценката на изпълнителната власт. Кри
териите за това, коя материя би следвало да
бъде уредена със закон, се съдържат в ЗНА
наред с изричното конституционно възлагане
за законодателна уредба на редица общест
вени отношения. В Решение № 11 от 2010 г.
КС принципно очертава разграничителната
линия между основанието и обхвата на зако
нова и подзаконова уредба. Като посочва, че
конституционният законодател не е възприел
института на делегирано законодателство
при определяне „конкретните параметри на
балансите във властта“, Съдът подчертава,
че принципът на правова държава изисква
не само когато естеството на материята на
лага уредба със закон това да се извършва
единствено от законодателя, но и че еднакво
изисква „материята, която не се нуждае от
законодателна уредба, ще трябва да се уреди
с подзаконов акт“. Конституционният съд се
позовава на чл. 3 ЗНА, като подчертава, че
предмет на законовата уредба следва да бъдат
„отношения, които се поддават на трайна
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уредба“, докато за уреждането на другите
отношения по тази материя законът може да
предвиди да се издаде подзаконов акт.
Изпълнението на задължението на държава
та да формира и осъществява такава здравна
политика, че да осигури еднакъв достъп на
всички до медицински грижи, е динамична
материя, която налага непрекъснато балан
сиране между краткосрочни и дългосрочни
интереси на участниците в здравното оси
гуряване. Тази политика се осъществява в
условията на ограничен публичен финансов
ресурс и трудно може да бъде подложена на
трайна уредба. Поради това естество на регу
лираните обществени отношения и като след
ва изискването за справедливост, разбирана
като равнопоставеност, законодателят задава
основополагащия стандарт за разпределение
на публичните средства за лечение – леглата
за болнична помощ по вид и нива на компе
тентност, на медицинските дейности. Съще
временно той предоставя на изпълнителната
власт със свой акт да уреди критериите и реда
за поддържане на равновесието на интересите
при гарантиране на здравето на хората като
публично благо.
Оспорената разпоредба на чл. 34а ЗЛЗ не
урежда въпроси на здравното осигуряване
и по отношение на нея не се разпростира
изискването на чл. 52, ал. 1 от Конституци
ята. Предвид изложеното, съдът приема, че с
чл. 34а ЗЛЗ не се „делегира“ власт на МС да
урежда с подзаконов акт материя, резервирана
за законодателна уредба, поради което раз
поредбата на чл. 34а ЗЛЗ не противоречи на
чл. 4, ал. 1 и чл. 52, ал. 1 от Конституцията.
Тя не противоречи и на чл. 19, ал. 3 от
Конституцията по следните съображения:
Задължението на държавата по чл. 4, ал. 2
и чл. 52, ал. 3 и 5 от Конституцията е в коре
лация с „правото на здраве“ на гражданите,
уредено по специфичен начин в чл. 52, ал. 1
от Конституцията като право на здравно оси
гуряване, гарантиращо достъпна медицинска
помощ, и безплатно ползване на медицинско
обслужване. Това право е в основата на дей
ностите по осъществяване на държавната
здравна политика и има приоритет пред ико
номическите съображения за ефективност на
здравните грижи и минимизиране на разхо
дите. В цитираните конституционни текстове
ясно може да бъде разчетено признаването на
здравето на хората като публично благо – цел
на националната здравна политика.
Публичното благо се характеризира с това,
че от ползването му не може да бъде изклю
чен никой. То няма конкурентна природа и
всеки се ползва от него едновременно с нео
граничен брой други индивиди, като това не
зависи от размера на техния принос за това
благо. Пазарните сили сами по себе си неви
наги осигуряват предоставяне на достатъчно
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публични блага, поради което се налага те
да бъдат осигурени с други средства, вклю
чително и с държавна намеса.
При изпълнението на своето задължение по
чл. 52, ал. 3 от Конституцията държавата раз
полага с публичен ресурс, който е по правило
ограничен. Лимитираният финансов ресурс за
здраве налага оптимизиране на разпределе
нието и разходването на наличните средства
в провеждането на здравната политика.
Свободният пазар не е в състояние сам да
разреши противоречията между интересите
на изпълнителите на медицински дейности
и държавата, която е длъжна да провежда
национална здравна политика с ограничен
публичен финансов ресу рс. Закрилата на
здравето на гражданите като публично благо
чрез осигуряване на равнопоставен достъп до
медицински дейности е без съмнение легитим
ната, конституционно дефинирана цел на ЗЛЗ.
Пазарът не може да отговори на социалната
потребност от справедливост при осъществява
не закрилата на здравето като публично благо.
Това предполага интервенция на държавата.
Предвидената с разпоредбата на чл. 34а ЗЛЗ
възможност за РЗОК да избират с кои лечебни
заведения да сключват договори в областите,
в които броят на леглата за болнично лечение
надвишава конкретните потребности от брой
легла по видове, определени с Националната
здравна карта, не ограничава свободата на
избор на пациентите относно изпълнителите
на здравни услуги и не води до неравно трети
ране на стопанските субекти, до нарушаване
на конкурентното начало и до отпадане на
достатъчен мотив за инвестиции. Обратното
твърдение се основава на идеализирането
на свободния пазар, на пренебрегването на
социалните детерминанти на този избор и не
отчита качеството на здравето като публично
благо. То пренебрегва и спецификата на пазара
на медицински дейности.
Икономическата свобода не е абсолютна
и тя отстъпва пред необходимостта да се
осигури, в условията на ограничен публичен
ресурс, постигането на приоритетната цел в
здравеопазването – гарантиране на живота и
закрила на здравето на гражданите. Държав
ната интервенция тук е не само конституци
онно търпима, тя е обществено потребна и
социално оправдана от легитимната цел на
закона. Освен това предвидената в чл. 34а ЗЛЗ
възможност за държавна намеса е ограниче
на във времето и пространството – законът
предвижда възможност за актуализация на
Националната здравна карта и не създава
ограничения за инвестиции в областите, в
които потребностите от здравни услуги не са
задоволени. Сумарният ефект от тази държавна
намеса е насърчаване на конкуренцията между
изпълнителите на медицински дейности на
територията на цялата страна и осигуряване
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на еднакви възможности за достъпна медицин
ска помощ на населението при справедливо
разпределение на разполагаемия публичен
ресурс. Необходимо е да се подчертае и че
актовете, с които се реализира тази държавна
политика, подлежат на съдебен контрол.
Произт и ча щ и т е о т оспорената у редба
ограничения на конкуренцията са пропорцио
нални на преследваната от закона легитимна
цел – закрилата на здравето на хората, и не
нарушават чл. 19 от Конституцията.
Лечебните заведения, с които РЗОК няма да
сключи договор, не са лишени от участие на
специфичния пазар на медицински дейности,
а участието им е само временно ограничено.
При ограничен публичен финансов ресурс
пределите на икономическата свобода могат
да бъдат стеснени за определен период, без
лечебните заведения да бъдат изцяло лишени
от ползите, произтичащи от дейността им.
Така се открива възможност за балансиране
на потребността от справедливо предоставяне
на медицински дейности за всички с интере
сите на лечебните заведения.
Икономическата свобода е съществена
конституционна ценност. Конституционният
законодател обаче, без да я поставя под, из
вежда здравето на хората пред икономическата
свобода – подход, който в конституционния
текст е последователно приложен.
Такава е и постоянната практика на Кон
ституционния съд. Така например в Решение
№ 9 от 2003 г. съдът е приел, че ограничени
ята в откриването на аптеки са допустими,
когато по този начин „се защитават по-висши
конституционни ценности, като здравето на
гражданите“. В същото решение съдът подчер
тава, че здравето на гражданите е по-висша
конституционна ценност от „прокламираните в
чл. 19, ал. 1 и 2 от Конституцията принцип на
свободна стопанска инициатива и изискването
за създаване и гарантиране на еднакви правни
условия за стопанска дейност на правните
субекти“. В Решение № 9 от 2010 г. съдът е
подчертал, че „въвеждането на критерии, на
които трябва да отговарят лечебните заве
дения за болнична помощ, за да се включат
в здравноосигурителната система, е въпрос
на управленска концепция и законодателна
целесъобразност, които са извън обхвата на
контрола за конституционосъобразност“. В
решението се посочва и че „медицинската
помощ е регулирана от държавата дейност“.
Същата логика е залегнала и в основата на
Решение № 1 от 2014 г., където се посочва, че
„принципът по чл. 19, ал. 2 от Конституцията
може да бъде ограничаван в своето прилагане“
и че „изискването правните субекти да имат
еднакви правни условия за стопанска дейност
търпи държавно регулиране“, чиито граници
следва да бъдат „обективно необходими, ясно
и безпротиворечиво очертани и да отговарят

С Т Р.

30

ДЪРЖАВЕН

на критерий пропорционалност“. Този извод
кореспондира и с разбирането, изразено в Ре
шение № 6 от 1997 г., където съдът е приел, че
„правото на свободна стопанска инициатива
няма абсолютен характер“ и „не изключва
принципите на държавно регулиране и на
държавен контрол“. Същото разбиране дослов
но е потвърдено и в Решение № 14 от 1998 г.
Разпоредбата на чл. 34а ЗЛЗ не нарушава и
международни договори, по които Република
България е страна. Тя е напълно в съответ
ствие с чл. 12, буква „г“ от Международния
пакт за икономически, социални и културни
права (МПИСКП). Като отчита непазарния
характер на здравето и спецификата на па
зара на медицински дейности, законодателят
определя съответната на тази специфика дър
жавна интервенция. Доколкото произтичат
ограничения за изпълнителите на медицински
дейности, тези ограничения не засягат права
та на потребителите на медицински услуги,
защото отговарят на основните изисквания,
посочени в чл. 4 МПИСКП – те са предвиде
ни в закон, ориентирани са към повишаване
благоденствието на обществото и осигуряват
ефективно разходване на наличен публичен
ресурс за здраве. В едно демократично обще
ство тези ограничения са легитимирани чрез
създаваните от тях условия за равнопоставен
достъп на всеки гражданин до медицински
грижи.
Съдът приема, че чл. 11 от Европейската
социална харта (ЕСХ) няма отношение към
лечебните заведения като изпълнители на
медицински дейности. Акцентът е поставен
върху съществена страна от националната
здравна политика – превенция и промоти
ране на здравето, което обаче е извън обсега
на Закона за лечебните заведения. По тази
причина съдът не обсъжда съответствието
на чл. 34а ЗЛЗ с посочения чл. 11 от ЕСХ.
Изложените съобра жени я за липса на
противоречие на чл. 34а ЗЛЗ с разпоредбата
на чл. 19 от Конституцията и с международ
ните договори, по които Република България
е страна, изцяло се отнасят и до оспорената
разпоредба на чл. 37а ЗЛЗ.
Разпоредбите, съдържащи се в чл. 37а ЗЛЗ,
показват, че още преди издаване на разреше
ние за осъществяване на лечебна дейност по
чл. 46 ЗЛЗ за новите лечебни заведения за
болнична помощ комисията по чл. 32, ал. 1
ЗЛЗ извършва оценка на потребностите на
населението от медицинска помощ въз ос
нова на Националната здравна карта (НЗК).
В случай че комисията даде отрицателно
становище по смисъла чл. 37а, ал. 6 ЗЛЗ,
новото лечебно заведение не се включва в
НЗК и с него няма да бъде сключен договор
от РЗОК. Това не води до по-различни усло
вия за новите лечебни заведения в сравнение
със заварените, с които при превишаване
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на леглата по вид и ниво на компетентност
в дадена област РЗОК не сключва договор.
При това тези нови лечебни заведения имат
информация за невключването им в НЗК
и за липсата на възможност за сключване
на договор за участие в разпределението на
публичния ресурс в здравеопазването още
преди да направят съществени инвестиции.
Отказът да се сключи договор с РЗОК почива
на установен от закона стандарт и той е общ
и за вече създадени, и за нововъзникнали
лечебни заведения – законът третира еднакво
едните и другите като стопански субекти на
специфичния пазар на медицински дейности.
Воден от изложените аргументи и на осно
вание чл. 149, ал. 1, т. 2 и 4 от Конституцията,
Конституционният съд
РЕШИ:
Отхвърля искането на 57 народни пред
ставители от 43-то Народно събрание за
установяване на противоконституционност
и несъответствие с международните догово
ри, по които Република България е страна,
на чл. 34а и чл. 37а от Закона за лечебните
заведения (обн., ДВ, бр. 62 от 1999 г.; посл.
изм., бр. 95 от 2015 г.).
Съдиите Георги Ангелов, Румен Ненков,
Кети Маркова и Таня Райковска са подписали
решението с особено мнение.
Председател:
Борис Велчев
ОСОБЕНИ МНЕНИЯ
по конституционно дело № 9 от 2015 г.
На конституционните съдии Георги Ангелов
и Таня Райковска
По оспорването на чл. 34а ЗЛЗ
Разпоредбата предоставя на Министерския
съвет определянето на критериите и реда,
по които директорите на РЗОК да сключват
договори с лечебни заведения за болнична
помощ или техни обединения в областите, в
които броят на леглата за болнично лечение
надвишава конкретните потребности от брой
легла по видове, определени с Националната
здравна карта (НЗК).
1. Несъответствие с чл. 52, ал. 1 от Конституцията.
а. Съгласно него условията и редът на
здравното осигуряване се определят със закон.
Думата „закон“ в разпоредбата означава вида
на нормативния акт за уреждане на материята.
б. Критериите и редът за избор на лечебни
заведения за болнична помощ или на техни
обединения, с които директорите на РЗОК
сключват договори, са част от условията и
реда за управление на набраните здравнооси
гурителни вноски и премии и последващото
им разходване. Действайки спрямо РЗОК,
те действат и спрямо здравноосигурените
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при избора им на лечебно заведение, като
конкретизират обема на тяхното право на
здравно осигуряване.
в. Критериите и редът следователно са
част от здравното осигуряване и подлежат на
определяне със закон. Възлагайки уреждането
на материята на парламента, Конституцията
дава гаранциите на законодателния процес за
съдържанието на уредбата и определя реда
на защита. Прехвърлянето на Министерския
съвет на установената от учредителната власт
компетентност на Народното събрание, обрат
но на приетото в решението, противоречи на
чл. 52, ал. 1 от Конституцията относно вида
на посочения там нормативен акт.
На конституционен контрол следва да се
подложи и самата идея за избор на изпълни
тели на здравни услуги, дори ако критериите
за избора бяха установени в закон.
2. Несъответствие с чл. 19, ал. 1 от Конституцията.
a. Според него икономиката на Република
България се основава на свободната стопанска
инициатива. Думата „основава“ етимологиче
ски произлиза от „основа“ и означава основно
начало, принцип, и той е на икономическата
свобода. Дейността на стопанските субекти
се регулира от икономическите закони, а не
от държавата.
Основата предполага съществуването и на
нещо извън себе си, което в случая е държав
ната регулация на икономическите отношения.
Въпросът е за съотношението между двете,
т. е. кога регулацията е приложима и какви
са нейните методи.
б. Тя е приложима само когато е необходима
за осъществяването на друга конституционна
ценност (например опазването и възпроизвод
ството на околната среда – чл. 15; правото на
труд – чл. 16; правото на изключителна дър
жавна собственост – чл. 18; защитата срещу
монополизма и нелоялната конкуренция и
защитата на потребителя – чл. 19, ал. 2, предл.
2, 3 и 4; особената закрила на земята – чл. 21,
и др., както и винаги в хипотезите на чл. 57,
ал. 2 и 3 от Конституцията).
Методите на регулацията трябва да съот
ветстват на принципа на свободната стопанска
инициатива. Регулацията следва да зачита
свободата на стопанските субекти, затова
поначало е на икономически ползи и/или
вреди (хоризонтална), а не на ограничения или
отричане на права (вертикална регулация).
в. Срещу регулацията в случая не стои
конституционно защитена цел.
Обратно на приетото с решението, разпо
редбата не защитава здравето на гражданина,
защото не разширява, а ограничава възмож
ността му на избор на лечебно заведение,
в което да може да се лекува за сметка на
здравното осигуряване. Вместо да принадлежи
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на него (хоризонтална регулация), изборът е
предоставен на държавата (вертикална регу
лация на лечебните заведения).
Не е такава цел, нито се постига с оспо
рената разпоредба защитата на имуществото
на задъл ж ителното здравно осиг у ряване.
Имуществото зависи от броя на платимите
от него необходими хоспитализации, и то на
територията на цялата страна, а не от броя
на техните изпълнители. Конституционосъ
образна негова защита може да става чрез
контрола от държавата по чл. 52, ал. 5 от
Конституцията над ненужните хоспитализа
ционни дни или фиктивните хоспитализации,
не чрез ограничаване на броя на техните
изпълнители.
Не е такава цел, най-сетне, териториалното
разпределение на лечебните заведения. При
това, според разпоредбата, то се извършва на
основата на административен акт – НЗК, и
чрез ограничаване на договорната свобода,
т. е. по метода на вертикалната регулация.
3. Противоречие с чл. 19, ал. 2 от Конституцията.
а. Конституционният съд вече е отбелязвал
(Решение № 5 по к. д. № 5 от 2002 г.; Решение
№ 2 по к. д. № 2 от 2004 г.), че еднаквостта
на правните условия, които по чл. 19, ал. 2,
предл. 1 от Конституцията се дължат на сто
панските субекти, се отнася до определена
по еднакви признаци група такива субекти.
Всички изпълнители на медицински услуги
имат разрешение за дейност по чл. 46, ал. 1
ЗЛЗ, затова при осъществяването на дейността
си трябва да са равнопоставени.
б. Като изключва за част от тях възмож
ността да сключват договори с РЗОК, оспо
рената разпоредба създава нееднакви правни
условия за дейност на правно еднакви стопан
ски субекти и с това влиза в противоречие с
посочената конституционна норма.
в. Ограничаването на изпълнителите на
медицински услуги противоречи също и на
изискването на чл. 19, ал. 2, предл. последно
от Конституцията законът да защитава потре
бителя. В интерес на ползвателя на здравната
услуга е да има по-голям, а не по-малък избор
от изпълнители на медицински услуги.
По тези съобра жения разпоредбата на
чл. 34а ЗЛЗ следваше да се обяви за проти
воконституционна.
По оспорването на чл. 37а ЗЛЗ
Първите 7 алинеи на чл. 37а ЗЛЗ са ад
министративнопроизводствени. Те уреждат
процедура за нови лечебни заведения за бол
нична помощ пред националната комисия
за изработване на НЗК преди издаването на
разрешение за осъществяване на лечебната им
дейност. Материалноправна е разпоредбата на
чл. 37а, ал. 8 ЗЛЗ. Според нея при становище
на комисията, че съществуващият брой легла
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за болнично лечение и медицински дейности на
територията на областта превишава конкрет
ните потребности, новото лечебно заведение
за болнична помощ не се включва в НЗК и
не може да сключва договор с Националната
здравноосигурителна каса до актуализацията
на картата по реда на чл. 34, ал. 2 ЗЛЗ.
1. Материалноправната разпоредба, която
е основна в оспорения член, противоречи на
чл. 19 от Конституцията.
Отрицателното становище на комисията не
е основание за отказ по чл. 46, ал. 1 ЗЛЗ за
разрешаване на дейността на новото лечебно
заведение. То е в положението на заварени
те лечебни заведения, за които е изключена
възможността да сключват договори с РЗОК
в резултат на избора по чл. 34а ЗЛЗ. По тази
причина съображенията за противоконститу
ционност, развити в т. 2 и 3 по оспорването
на чл. 34а ЗЛЗ, важат съответно и за чл. 37а,
ал. 8 ЗЛЗ.
Разликата е, че при втората разпоредба
изключването не е резултат и от избор, а от
това, че лечебното заведение е ново, т. е. е
създадено след вече извършен избор. Това
прави още по-явно противоречието є с чл. 19,
ал. 1, 2 и 3 от Конституцията. Забраната,
макар и за определен период от време, за
ск лючването на договор с РЗОК поставя
лечебното заведение в изначално пазарно
неконкурентна среда спрямо заведенията със
сключени договори. Тя не насърчава инвес
тициите, нито стопанската дейност на новите
лечебни заведения, нито пък е в интерес на
потребителя на здравната услуга.
2. Противоконституционността на чл. 37а,
ал. 8 ЗЛЗ налага отмяната и на останалите
оспорени негови алинеи. Въведената с тях
административна процедура обслужва само
противоконституционната разпоредба. При
неприложимостта на последната съгласно
чл. 151, ал. 2, изр. 3 от Конституцията съз
дадените с тези алинеи правни задължения
за новите лечебни заведения и специална
компетентност на комисията по чл. 32, ал. 1
ЗЛЗ остават без законова цел. Така те влизат
в противоречие с прогласения в чл. 4, ал. 1,
изр. 1 от Конституцията принцип на право
вата държава.
Конституционни съдии:
Георги Ангелов
Таня Райковска
На конституционните съдии Румен Ненков
и Кети Маркова
Според нас и двете оспорени разпоредби на
Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) противо
речат на Конституцията, поради което не сме
съгласни с решението, взето от мнозинството
съдии, в неговата цялост. Съображенията ни
са следните:
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1. По силата на Основния закон правото на
гражданите на здравно осигуряване, насочено
към гарантиране на достъпна медицинска
помощ, се реализира при условия и по ред,
които трябва да се определят със закон. В
тази насока изискването на чл. 52, ал. 1 от
Конституцията е недвусмислено, безусловно
и пределно ясно. В очевидно противоречие
с констит у ционната повел я подлежащата
на конституционен контрол разпоредба на
чл. 34а ЗЛЗ прехвърля върху изпълнителната
власт в лицето на Министерския съвет за
дължението с подзаконов нормативен акт да
уреди критериите и реда, по които районните
здравноосигурителни каси сключват договори
с лечебните заведения за болнична помощ и
техни обединения в областите, в които броят
на леглата за болнично лечение надвишава
конкретните потребности от брой легла по
видове, определени с Националната здравна
карта (НЗК). Категорично не споделяме те
зата на мнозинството, че посочената норма
е неотносима към правното регулиране на
здравното осигуряване, тъй като тя е част от
него. За нас няма съмнение, че начинът, по
който се изразходват натрупаните в Нацио
налната здравноосигурителна каса (НЗОК)
средства, чийто основен източник са вноските
на гражданите, а не толкова допълнителната
държавна субсидия, включително и изборът
на най-доброто предложение, направено от
лечебно заведение на пазара на здравните
услуги, са от решаващо значение за качест
вото и достъпността на здравната помощ по
отношение на нейните потребители. С пълна
сила това важи и в случая по чл. 34а ЗЛЗ,
когато по определени количествени показа
тели местните нужди се считат за покрити
от наличната материална база. В защита на
обществения интерес Конституцията изисква
ефективното разпределение и използване на
ограничения финансов ресурс да бъде обез
печено чрез първично установени в закон
основни правила.
Разпоредбата на чл. 34а ЗЛЗ противоречи
също и на чл. 4, ал. 1 от Конституцията,
защото обуславя нелогичност, неяснота и
противоречивост на нормативната уредба, а
по този начин създава и обективни трудности
за правоприлагането. Поставя се въпросът
защо, след като е насочена към създаването
на регламент за изразходване на финансови
средства на НЗОК, нормата се намира в ЗЛЗ, и
то в глава шеста „Национална здравна карта.
Областни здравни карти“, вместо в Закона за
здравното осигуряване (ЗЗО), който в своя
чл. 1, ал. 2 изрично определя здравното оси
гуряване като дейност не само по набирането
на здравноосигурителни вноски и премии, но
и по „… управлението на набраните средства и
тяхното разходване за закупуване на здравни
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дейности...“. Отговорът е в явното намерение
на законодателя да откъсне значителна част
от пазара на здравни услуги от общите поло
жения на съответния отраслов осигурителен
закон. Считаме обаче, че изискването по
чл. 52, ал. 1 от Конституцията за създаване
на законова уредба относно условията и реда,
по които гражданите реализират правата си
на здравно осигуряване, достъпна медицинска
помощ и безплатно ползване на медицинско
обслужване, обхваща пълния обем на съ
ответните обществени отношения, поради
което въвеждането на изключения поначало
е противоконституционно. Аналогична е и
съвсем наскоро изразената позиция на КС по
Решение № 3 от 2016 г. по к.д. № 6 от 2015 г.,
с което е обявена за противоконституционна
разпоредбата на чл. 45, ал. 2 ЗЗО за разделяне
на финансираните от НЗОК здравни дейности
по силата на наредба на министъра на здраве
опазването. Не може да има спор, че правата
на всички граждани на достъп до медицинско
обслужване, гарантирано и финансирано от
НЗОК, са напълно идентични по своя пред
мет и съдържание независимо къде живеят и
дали леглата за болнично лечение в съответ
ната област са недостатъчни или надвишават
конкретните потребности по критериите на
НЗК. Ето защо за нас няма съмнение, че тези
основни обществени отношения не могат да
бъдат регулирани на регионален принцип, и
то с различни по ранг нормативни актове – в
единия случай със закон, а в другия – с под
законов нормативен акт. Не виждаме разумно
основание да се съгласим, че точно основните
критерии за селекция и редът за сключване
на договори със здравноосигурителния ор
ган, могат да бъдат заложени в подзаконов
нормативен акт, а не в закон, както изисква
чл. 52, ал. 1 от Конституцията.
Изразяваме несъгласие с мнозинството
и по подхода на противопоставяне на раз
поредбите на чл. 52, ал. 1 и чл. 52, ал. 3 и 5
от Конституцията. Ако приемем, че нормата
на чл. 52, ал. 1 от Конституцията установя
ва, най-общо казано, правото на здраве на
българските граждани, останалите алинеи
на чл. 52 очертават базисните направления
на правната регулация на това право, вклю
чително и ангажиментите на държавата. Не
намираме основание да приемем, че част от
основните правни средства и механизми, с
които държавата осъществява задължението
си да закриля здравето на гражданите (ал. 3),
могат да бъдат „извадени“ от приложното поле
на конституционното изискване за регулиране
със закон (ал. 1). Не е вярно също, че „няма
конституционна разпоредба, която изрично да
възлага единствено на законодателя да уреди
материята относно реда и условията на фи
нансиране на лечебните заведения като част
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от националната здравна политика“, както е
прието от мнозинството съдии. Първо, чл. 52,
ал. 1 от Конституцията създава именно това
правило, и второ, проблемът се свежда не
до финансирането на лечебните заведения
въобще, а за нормативното регламентиране
на финансовите им отношения с НЗОК по
възлагане, изпълнение и заплащане на съ
ответните медицински дейности. Убедени
сме, че както формирането на т. нар. пакети
на обезпечените от НЗОК медицински дей
ности, така и селекцията на лечебните заве
дения – изпълнители, са въпроси, които са в
обхвата на финансирането на медицинската
помощ с ресурса на НЗОК. Поради това не
може да се прави разлика в подхода при нор
миране на материята, като в единия случай
рангът на нормативния акт да е безусловно
и винаги закон, а в другия – да е допустимо
и отстъпление от този принцип, само защото
конкретната разпоредба е приета като част
на друг закон.
Анализът на оспорената норма води до
извода, че в нарушение на конституционното
изискване за законоустановеност цялостното
нормативно регулиране е прехвърлено от по
лето на Народното събрание в правомощията
на изпълнителната власт. Това е така, защото
издаването на наредбата по чл. 34а ЗЛЗ се
предпоставя от констатациите по НЗК, която
също се приема от Министерския съвет по
предложение на министъра на здравеопазва
нето (чл. 34, ал. 1 ЗЛЗ).
При оценката за конституционност не може
да не се зачитат основаните върху чл. 52, ал. 1
от Конституцията критерии за достъпност и
качество на медицинската помощ, установени
с принципната разпоредба на чл. 59в ЗЗО.
Точно тези критерии успешно са преминали
през контрол за конституционосъобразност
(вж. Решение № 9 от 2010 г. по к.д. № 4 от
2010 г. на Конституционния съд). За съжаление
в случая те са пренебрегнати от законодателя
чрез прилагане на съвсем небезхитростна за
конотворческа еквилибристика, която обаче
не подобава на една правова държава.
2. Изложеното по-горе относно несъвмес
тимостта на чл. 34а ЗЛЗ с принципа на пра
вовата държава важи и за другата оспорена
разпоредба – чл. 37а ЗЛЗ, чието място от
логическа и систематична гледна точка също
е в ЗЗО, тъй като съдържа правила относно
изразходването на средствата на НЗОК.
В своята цялост чл. 37а ЗЛЗ е предназна
чен да обвърже издаването на разрешение
за осъществяване на лечебна дейност на
нови лечебни заведения за болнична помощ
с предварителната оценка на потребностите
на населението от медицинска помощ въз
основа на НЗК. Сърцевината є е в ал. 8, от
която следва, че когато по административен
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ред е установено, че потребностите от легла
за болнично лечение и различните по вид и
ниво на компетентност медицински дейности
са задоволени на територията на определена
област, новосъздадените в същата област
болници не могат да сключват договори с
НЗОК, т.е. ограничава се възможността им
да конкурират заварените „стари“ играчи на
пазара на здравни услуги за усвояване на
създадения чрез механизмите на здравното
обществено осигуряване финансов ресурс.
Наистина Констит у ци ята не изк лючва
възможността за държавно регулиране на
икономическата дейност, което по отноше
ние на осигуряване на здравеопазването и
контрола върху здравните заведения дори е
задължително (чл. 52, ал. 3 и 5). Във връзка
с това въвеждането на законови ограничения
на стопанската инициатива, инвестиционната
дейност и пазарната конкуренция е допустимо,
но само когато е оправдано, с оглед принципа
на чл. 4, ал. 1, изр. 1 от Конституцията, за да
бъдат защитени други висши конституцион
ни ценности. В случая по чл. 37а ЗЛЗ обаче
такава легитимна цел липсва. На практика
разпоредбата възражда и претворява оказа
лите се непродуктивни идеи на плановото
стопанство, присъщи на друг тип общество,
при което икономическата дейност се ад
министрира от държавата, а не се развива
съобразно свободното търсене и предлагане
на стоки и услуги. НЗК се създава на базата
на количествени показатели и може да послу
жи единствено като статистически ориентир
на НЗОК за моментна оценка на здравните
нужди на гражданите с оглед на оптималното
изразходване на публичните средства. Този
ориентир е преходен и нестабилен, предвид
миграцията на населението, дори и само в
пределите на страната, състоянието, динами
ката и диференциацията на самите здравни
кадри, съществуващата болнична база и т.н.
Затова главното предназначение на НЗК
следва да се търси в осигуряването на мини
малните стандарти за достъпна и безплатна
медицинска помощ в съответната област, но
не и като оправдание за неравно третиране
на стопанските субекти само на основата на
разликата в момента на учредяването им, т.е.
за привилегироване на владеещите пазара за
сметка на нововъзникналите конкуренти. В
този смисъл значението на НЗК не може да
се абсолютизира, а още по-малко да служи
като предпоставка за рестрикции.
Според нас НЗК не трябва да се възприема
като средство за институционализиране на
статуквото, и което е още по-лошо – като
преграда за развитието на различните меди
цински дейности в рамките на отделна област,
без да се съобразява, че правото на здравно
осигурения гражданин да избира болнично
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заведение не е и не може да бъде ограни
чавано нито на територията на страната,
нито в рамките на Европейския съюз, чийто
член е Република България (вж. Директива
2011/24/ЕС на Европейск и я парламент и
на Съвета от 9.03.2011 г. за упражняване на
правата на пациентите при трансгранично
здравно обслужване). Във връзка с това се
изкушаваме да илюстрираме бъдещите не
благоприятни последици от прилагането на
чл. 37а ЗЛЗ. Например инвеститор, който
създава ново болнично заведение с отгова
ряща на върховите световни стандарти тех
ника и висококвалифицирани специалисти,
се оказва абсолютно неоправдано лишен от
възможност да кандидатства и се конкурира
за достъп до ресурса на НЗОК само защото
има статуса на новосъздадено медицинско
образувание.
Подлежащата на конституционен контрол
норма без легитимно основание ограничава
и избора на осигурените пациенти на най-до
брото здравно заведение, защото автоматично
изключва онези икономически субекти, на
които предварително е забранено да сключват
договор с НЗОК, дори и да предлагат по-ка
чествена здравна помощ. Като облагодетелства
заварените лечебни заведения за срока на
действие на НЗК, оспореното законодателно
решение не допуска на пазара на здравните
дейности никакви нови изпълнители, дори
да предлагат несравнимо по-високо качество,
по-ниски цени и изобщо значително по-бла
гоприятни условия както за потребителите,
така и за НЗОК като орган, който управлява
публичен финансов ресурс.
Не сме съгласни с тезата на мнозинството,
че чрез оспорената разпоредба държавата
изпълнява задължението си да осигури на
гражданите достъпна и безплатна медицинска
помощ като елементи на тяхното основно
право на здраве, защото установеното сред
ство обективно ги лишава от възможност за
достъп до по-качествено лечение и постигане
на по-високи стандарти на здравните услуги.
В действителност разпоредбата на чл. 37а ЗЛЗ
не само не закриля инвестициите, необхо
дими за осигуряване на качествено здравно
обслужване на гражданите, както повелява
чл. 19, ал. 3 от Конституцията, но обективно
ги препятства. Не споделяме и виждането,
че в случая се конкурират два конституцион
ни принципа – от една страна, защитата на
здравето на хората, а от друга – икономиче
ската свобода на стопанските субекти. Още
по-малко можем да се съгласим с мнозин
ството, че тези два принципа могат да бъдат
противопоставяни на основата на съотноше
нието между легитимна цел, ограничително
средство и съразмерност на ограничението.
В своята цялост закрилата на здравето на
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гражданите и неговото осигуряване обуславят
една безспорно легитимна цел, но в случая
за нейното реализиране не е необходимо
ограничаване на свободната стопанска ини
циатива и конкуренцията. Напротив, точно
честната конку ренция меж ду болничните
заведения, които изпълняват медицински
дейности, както заварени от НЗК, така и
новосъздадени, е онова ефективно средство,
което гарантира обществения интерес от
качествено и достъпно здравеопазване. По
този начин би се изпълнил ангажиментът на
държавата по чл. 52, ал. 5 от Конституцията.
Оспорената разпоредба не предотвратява
злоупотребата с монополизма и нелоялната
конкуренция, напротив, създава изключително
благоприятни предпоставки за тяхното раз
витие. С нея реално и съществено се накър
няват интересите на потребителите – здравно
осигурените граждани, защото гарантираната
обезпеченост в договорните отношения с
НЗОК на заварените от НЗК болнични заве
дения не ги поставя в конкурентни условия,
които да ги стимулират към повишаване на
качеството на предоставяната от тях здравна
помощ. Заключението ни е, че чл. 37а ЗЛЗ
противоречи както на чл. 19, ал. 1 – 3, така
и на чл. 4, ал. 1 и чл. 52 от Конституцията.
Конституционни съдии:
Румен Ненков
Кети Маркова
5221

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 154
ОТ 28 ЮНИ 2016 Г.

за изменение на Постановление № 181 на
Министерския съвет от 2009 г. за определяне
на стратегическите обекти и дейности, които
са от значение за националната сигурност
(обн., ДВ, бр. 59 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 71
и 77 от 2011 г., бр. 67 от 2012 г., бр. 5 и 21 от
2013 г., бр. 107 от 2014 г., бр. 28 и 57 от 2015 г.
и бр. 22 и 27 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В приложението към чл. 1, ал. 1 раз
дел Х се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Румяна Бъчварова
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5252

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 155
ОТ 29 ЮНИ 2016 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерския съвет за 2016 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разхо
ди по бюджета на Министерския съвет за
2016 г. в размер 700 000 лв. за изпълнение на
ангажиментите на областните управители на
областите Бургас, Варна и Добрич по Закона
за устройството на Черноморското крайбрежие
през активния летен сезон.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите по
централния бюджет за 2016 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по Политика в областта на
осъществяването на държавните функции на
територията на областите в България, бюджет
на програма „Осъществяване на държавната
политика на областно ниво“ по бюджета на
Министерския съвет за 2016 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увели
чат показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2016 г.
Чл. 3. Главният секретар на Министерския
съвет да извърши съответните промени по
бюджета на Министерския съвет за 2016 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да из
върши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2016 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на главния секретар на Министер
ския съвет.
§ 3. В Постановление № 369 на Министер
ския съвет от 2015 г. за одобряване на допъл
нителни трансфери за 2015 г. по бюджетите на
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството и на общини (ДВ, бр. 103
от 2015 г.), в чл. 1, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. по бюджета на Столичната община – в
размер 7 500 000 лв., разпределени, както
следва: за разширение на бул. Черни връх
в участъка от бул. Тодор Каблешков до ул.
Флора Кънева – 7 000 000 лв.; за ремонт и
оборудване на Софийска математическа гим
назия „Паисий Хилендарски“ – 500 000 лв.;“.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Румяна Бъчварова
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5258

С Т Р.

36

ДЪРЖАВЕН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 156
ОТ 30 ЮНИ 2016 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери за
закупуване на учебници и учебни помагала
за децата и учениците в общинските детски
градини и училища за 2016 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни транс
фери в размер 18 591 060 лв., разпределени
по общини съгласно приложението, за за
купуване на учебници и учебни помагала
за децата и учениците в общинските детски
градини и училища за 2016 г.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1
да се осигурят за сметка на намаление на
утвърдените разходи по „Политика в област
та на всеобхватното, достъпно и качествено
пред у чилищно и у чилищно образование.
Учене през целия живот“, бюджетна програ
ма „Улесняване на достъпа до образование.
Приобщаващо образование“ по бюджета на
Министерството на образованието и науката
за 2016 г.
(3) Допълнителните трансфери се пре
доставя т по бюд жет и те на общ ини те о т
централния бюджет под формата на обща
су бси д и я за делег и ра н и т е о т д ърж а вата
дейности за сметка на намаление на бю
джетното взаимоотношение на централния
бюджет с бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2016 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2016 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени
по бюджета на Министерството на образо
ванието и науката за 2016 г. и да уведоми
министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извър
ши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните вза
имоотношения на общините с централния
бюджет за 2016 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на ос
нование чл. 109, ал. 3 от Закона за публич
ните финанси и чл. 90, ал. 2 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2016 г. във връзка с чл. 1, 3, 4 и § 2 от
преходните и заключителните разпоредби на
Постановление № 79 на Министерския съвет
от 2016 г. за осигуряване за безвъзмездно
ползване на познавателни книжки, учебници
и учебни комплекти (ДВ, бр. 31 от 2016 г.).

ВЕСТНИК
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§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и
науката и на кметовете на общини.
§ 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. 1
Разпределение на средствата за закупуване на
познавателни книжки, учебници и учебни ком
плекти за общинските детски градини и училища
за учебната 2016/2017 г.
Област

Средства
(в лв.)

Банско

Благоевград

39 589

Белица

Благоевград

33 031

Благоевград

Благоевград

192 652

Гоце Делчев

Благоевград

95 463

Гърмен

Благоевград

53 259

Кресна

Благоевград

8 575

Петрич

Благоевград

144 341

Разлог

Благоевград

67 260

Сандански

Благоевград

103 772

Сатовча

Благоевград

52 647

Симитли

Благоевград

35 331

Струмяни

Благоевград

12 766

Хаджидимово

Благоевград

27 402

Якоруда

Благоевград

32 172

Айтос

Бургас

89 231

Бургас

Бургас

629 008

Камено

Бургас

26 842

Карнобат

Бургас

72 187

Малко Търново

Бургас

7 624

Несебър

Бургас

81 908

Поморие

Бургас

86 219

Приморско

Бургас

15 001

Руен

Бургас

102 255

Созопол

Бургас

36 304

Средец

Бургас

46 961

Сунгурларе

Бургас

38 719

Царево

Бургас

27 353

Аврен

Варна

23 999

Аксаково

Варна

57 856

Белослав

Варна

29 263

Бяла

Варна

8 463

Варна

Варна

922 681

Община
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Област

Средства
(в лв.)

Ветрино

Варна

10 321

Добричка

Добрич

56 551

Вълчи дол

Варна

21 169

Каварна

Добрич

44 280

Девня

Варна

21 860

Крушари

Добрич

13 513

Долни чифлик

Варна

68 022

Тервел

Добрич

43 555

Дългопол

Варна

39 559

Шабла

Добрич

10 251

Провадия

Варна

54 982

Ардино

Кърджали

20 754

Суворово

Варна

19 230

Джебел

Кърджали

19 554

Велико Търново Велико Търново

188 383

Кирково

Кърджали

43 479

Горна Оряховица Велико Търново

105 467

Крумовград

Кърджали

48 459

Кърджали

Кърджали

188 479

Момчилград

Кърджали

35 009

Елена

Велико Търново

22 527

Златарица

Велико Търново

9 142

Лясковец

Велико Търново

26 987

Черноочене

Кърджали

23 083

Павликени

Велико Търново

42 448

Бобов дол

Кюстендил

15 326

Полски Тръмбеш Велико Търново

25 962

Бобошево

Кюстендил

3 247

Свищов

Велико Търново

71 268

Дупница

Кюстендил

112 484

Стражица

Велико Търново

32 527

Кочериново

Кюстендил

6 313

Сухиндол

Велико Търново

4 338

Кюстендил

Кюстендил

122 279

Белоградчик

Видин

21 515

Невестино

Кюстендил

4 899

Бойница

Видин

2 961

Рила

Кюстендил

5 339

Брегово

Видин

7 347

Сапарева баня

Кюстендил

13 611

Видин

Видин

131 008

Трекляно

Кюстендил

1 030

Грамада

Видин

2 640

Априлци

Ловеч

4 248

Димово

Видин

18 305

Летница

Ловеч

10 000

Кула

Видин

6 053

Ловеч

Ловеч

100 871

Макреш

Видин

2 271

Луковит

Ловеч

64 115

Ново село

Видин

3 161

Тетевен

Ловеч

60 045

Ружинци

Видин

11 148

Троян

Ловеч

77 231

Чупрене

Видин

4 718

Угърчин

Ловеч

18 301

Борован

Враца

19 741

Ябланица

Ловеч

24 321

Бяла Слатина

Враца

76 632

Берковица

Монтана

40 623

Враца

Враца

192 279

Бойчиновци

Монтана

19 580

Козлодуй

Враца

55 410

Брусарци

Монтана

8 783

Криводол

Враца

19 536

Вълчедръм

Монтана

22 964

Мездра

Враца

40 824

Вършец

Монтана

22 825

Мизия

Враца

14 847

Георги Дамяново Монтана

1 126

Оряхово

Враца

29 268

Лом

Монтана

Роман

Враца

16 018

Медковец

Монтана

10 548

Хайредин

Враца

8 421

Монтана

Монтана

140 191

Габрово

Габрово

127 564

Чипровци

Монтана

3 943

Дряново

Габрово

18 504

Якимово

Монтана

10 592

Севлиево

Габрово

83 885

Батак

Пазарджик

11 426

Трявна

Габрово

17 820

Белово

Пазарджик

19 762

Балчик

Добрич

47 781

Брацигово

Пазарджик

24 668

35 179

Велинград

Пазарджик

105 458

216 944

Лесичово

Пазарджик

11 503

Генерал Тошево Добрич
Добрич

Добрич

61 082

С Т Р.

38

Община

ДЪРЖАВЕН
Област

Средства
(в лв.)

ВЕСТНИК

БРОЙ 51

Община

Област

Средства
(в лв.)

Пазарджик

Пазарджик

325 573

Кубрат

Разград

39 143

Панагюрище

Пазарджик

50 602

Лозница

Разград

24 090

Пещера

Пазарджик

57 305

Разград

Разград

123 194

Ракитово

Пазарджик

52 537

Самуил

Разград

16 170

Септември

Пазарджик

65 568

Цар Калоян

Разград

9 781

Стрелча

Пазарджик

12 152

Борово

Русе

9 473

Сърница

Пазарджик

13 110

Бяла

Русе

35 325

Брезник

Перник

9 859

Ветово

Русе

28 879

Земен

Перник

4 238

Две могили

Русе

18 872

Ковачевци

Перник

1 357

Иваново

Русе

10 719

Перник

Перник

223 322

Русе

Русе

373 792

Радомир

Перник

44 983

Сливо поле

Русе

21 724

Трън

Перник

10 327

Ценово

Русе

8 774

Белене

Плевен

17 818

Алфатар

Силистра

6 480

Гулянци

Плевен

24 337

Главиница

Силистра

24 512

Дулово

Силистра

79 610

Кайнарджа

Силистра

24 933

Силистра

Силистра

96 248

Ситово

Силистра

11 257

Тутракан

Силистра

28 289

Котел

Сливен

54 448

Нова Загора

Сливен

116 977

Сливен

Сливен

418 127

Твърдица

Сливен

59 929

Баните

Смолян

6 145

Борино

Смолян

6 746

Девин

Смолян

25 876

Доспат

Смолян

26 796

Златоград

Смолян

24 320

Мадан

Смолян

26 071

Долна
Митрополия

Плевен

38 452

Долни Дъбник

Плевен

34 754

Искър

Плевен

15 801

Левски

Плевен

40 944

Никопол

Плевен

15 464

Плевен

Плевен

365 136

Пордим

Плевен

13 784

Червен бряг

Плевен

69 392

Кнежа

Плевен

34 047

Асеновград

Пловдив

159 194

Брезово

Пловдив

15 368

Калояново

Пловдив

20 777

Карлово

Пловдив

131 845

Кричим

Пловдив

29 828

Лъки

Пловдив

3 278

Неделино

Смолян

10 825

„Марица“

Пловдив

87 628

Рудозем

Смолян

24 084

Перущица

Пловдив

13 975

Смолян

Смолян

91 753

Пловдив

Пловдив

970 752

Чепеларе

Смолян

Първомай

Пловдив

70 336

Столична

София-град

Раковски

Пловдив

74 004

Антон

София област

„Родопи“

Пловдив

70 869

Божурище

София област

21 563

Садово

Пловдив

48 431

Ботевград

София област

96 698

Стамболийски

Пловдив

56 436

Годеч

София област

12 178

Съединение

Пловдив

19 265

Горна Малина

София област

13 221

Хисаря

Пловдив

25 222

Долна баня

София област

12 874

Куклен

Пловдив

14 836

Драгоман

София област

8 771

Сопот

Пловдив

33 237

Елин Пелин

София област

64 941

Завет

Разград

24 554

Етрополе

София област

32 788

Исперих

Разград

59 336

Златица

София област

15 327

14 352
3 072 017
3 855
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Област

Средства
(в лв.)

Ихтиман

София област

54 766

Нови пазар

Шумен

46 929

Копривщица

София област

4 972

Смядово

Шумен

14 170

Костенец

София област

33 432

Хитрино

Шумен

10 293

Костинброд

София област

40 618

Шумен

Шумен

236 198

Мирково

София област

5 599

Болярово

Ямбол

8 789

Пирдоп

София област

23 375

Елхово

Ямбол

33 833

Правец

София област

25 116

Стралджа

Ямбол

44 551

Самоков

София област

121 189

„Тунджа“

Ямбол

43 652

Своге

София област

37 928

Ямбол

Ямбол

210 956

Сливница

София област

19 150

Чавдар

София област

2 536

Челопеч

София област

5 198

Братя Даскалови Стара Загора

20 982

Гурково

Стара Загора

16 262

Гълъбово

Стара Загора

28 598

Казанлък

Стара Загора

196 553

Мъглиж

Стара Загора

33 835

Николаево

Стара Загора

27 593

Опан

Стара Загора

3 083

Павел баня

Стара Загора

40 428

Раднево

Стара Загора

47 416

Стара Загора

Стара Загора

413 136

Чирпан

Стара Загора

62 501

Антоново

Търговище

13 471

Омуртаг

Търговище

59 717

Опака

Търговище

13 298

Попово

Търговище

57 522

Търговище

Търговище

142 485

Димитровград

Хасково

112 282

Ивайловград

Хасково

13 956

Любимец

Хасково

34 381

Маджарово

Хасково

2 790

Минерални бани Хасково

13 259

Свиленград

Хасково

53 348

Симеоновград

Хасково

30 523

Стамболово

Хасково

16 867

Тополовград

Хасково

23 529

Харманли

Хасково

74 082

Хасково

Хасково

245 688

Велики Преслав Шумен

26 297

Венец

Шумен

16 528

Върбица

Шумен

27 605

Каолиново

Шумен

33 901

Каспичан

Шумен

18 348

Никола Козлево Шумен

23 759

ОБЩО:

18 591 060

5274

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 157
ОТ 30 ЮНИ 2016 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери
по бюджетите на общините за 2016 г. за фи
нансово осигуряване на дейностите по Модул
„Оптимизиране на вътрешната структура на
училищата, детските градини и самостоятел
ните общежития“ от Национална програма
„Оптимизация на училищната мрежа“, одо
брена с Решение № 271 на Министерския
съвет от 2016 г. за одобряване на национални
програми за развитие на средното образование
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни транс
фери в размер 5 963 147 лв., разпределени по
общини съгласно приложението, за финансово
осигуряване на дейностите по Модул „Опти
мизиране на вътрешната структура на учи
лищата, детските градини и самостоятелните
общежития“ от Национална програма „Оп
тимизация на училищната мрежа“, одобрена
с Решение № 271 на Министерския съвет от
2016 г. за одобряване на национални програми
за развитие на средното образование.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1
да се осигурят за сметка на намаление на
утвърдените разходи по „Политика в област
та на всеобхватното, достъпно и качествено
пред у чилищно и у чилищно образование.
Учене през целия живот“, бюджетна програма
„Осигуряване на качеството в системата на
предучилищното и училищното образование“
по бюджета на Министерството на образова
нието и науката за 2016 г.
(3) Допълнителните трансфери се предос
тавят по бюджетите на общините от централ
ния бюджет под формата на обща субсидия
за делегираните от държавата дейности за
сметка на намаление на бюджетното взаимо
отношение на централния бюджет с бюджета
на Министерството на образованието и нау
ката за 2016 г.

С Т Р.
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Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се на
малят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2016 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2016 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извър
ши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните вза
имоотношения на общините с централния
бюджет за 2016 г.

ВЕСТНИК

Област

БРОЙ 51

Община

Общ размер
на обезщете
нията и оси
гуровките
(в лв.)

Благоевград

Cтрумяни

Благоевград

Xаджидимово

Благоевград

Якоруда

0

Бургас

Aйтос

0

Бургас

Бургас

262 982

Бургас

Kамено

56 941

Бургас

Kарнобат

27 919

Бургас

Mалко Tърново

Бургас

Hесебър

2 108

Бургас

Поморие

35 632

Бургас

Приморско

Бургас

Pуен

49 931

Бургас

Cозопол

59 524

Бургас

Средец

Бургас

Cунгурларе

Бургас

Царево

Bарна

Aврен

Bарна

Aксаково

21 012

Bарна

Белослав

2 163

Bарна

Бяла

Bарна

Bарна

Bарна

Bетрино

0

Приложение
към чл. 1, ал. 1

Bарна

Bълчи дол

0

Bарна

Девня

26 615

Разпределение на средствата по Модул „Оптими
зиране на вътрешната структура на училищата,
детските градини и самостоятелните общежи
тия“ от Национална програма „Оптимизация
на училищната мрежа“ за 2016 г.

Bарна

Долни чифлик

34 311

Bарна

Дългопол

10 498

Bарна

Провадия

4 264

Bарна

Cуворово

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 90, ал. 2 от Закона за дър
жавния бюджет на Република България за
2016 г. във връзка с т. 3 от Решение № 271 на
Министерския съвет от 2016 г. за одобрява
не на национални програми за развитие на
средното образование.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и
науката и на кметовете на общини.
§ 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

Област

Благоевград

Община

Банско

Общ размер
на обезщете
нията и оси
гуровките
(в лв.)

6 778
18 032

7 895

0

480
9 598
0
0

0
159 305

6 345

Bелико Tърново Bелико Tърново

67 467

Bелико Tърново Горна Oряховица

54 803

Bелико Tърново Eлена

8 132

Bелико Tърново Златарица

4 927

20 730

Bелико Tърново Лясковец

8 873

Благоевград

Белица

58 927

Bелико Tърново Павликени

37 883

Благоевград

Благоевград

90 518

Bелико Tърново Полски Tръмбеш

Благоевград

Гоце Делчев

43 846

Bелико Tърново Cвищов

42 909

Благоевград

Гърмен

24 897

Bелико Tърново Cтражица

21 791

Благоевград

Kресна

1 486

Bелико Tърново Cухиндол

0

Благоевград

Петрич

99 033

Bидин

Белоградчик

0

Благоевград

Pазлог

50 199

Bидин

Бойница

0

Благоевград

Cандански

6 856

Bидин

Брегово

Благоевград

Cатовча

84 101

Bидин

Bидин

Благоевград

Cимитли

22 237

Bидин

Грамада

0

13 513
162 233
0
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гуровките
(в лв.)
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Община

Общ размер
на обезщете
нията и оси
гуровките
(в лв.)

Bидин

Димово

0

Kюстендил

Tрекляно

0

Bидин

Kула

0

Ловеч

Aприлци

0

Bидин

Mакреш

0

Ловеч

Летница

4 177

Bидин

Hово село

0

Ловеч

Ловеч

Bидин

Pужинци

Bидин

Чупрене

0

Ловеч

Луковит

0

Bраца

Борован

5 294

Ловеч

Tетевен

5 106

Bраца

Бяла Cлатина

11 203

Ловеч

Tроян

9 196

Bраца

Bраца

70 244

Ловеч

Угърчин

Bраца

Kозлодуй

0

Ловеч

Ябланица

Bраца

Kриводол

2 452

Mонтана

Берковица

Bраца

Mездра

13 897

Mонтана

Бойчиновци

0

Bраца

Mизия

7 635

Mонтана

Брусарци

0

Bраца

Oряхово

0

Mонтана

Bълчедръм

Bраца

Pоман

0

Mонтана

Bършец

7 231

Bраца

Xайредин

0

Mонтана

Георги Дамяново

6 876

Габрово

Габрово

24 760

Mонтана

Лом

Габрово

Дряново

11 814

Габрово

Cевлиево

24 577

Mонтана

Mедковец

Габрово

Tрявна

0

Mонтана

Mонтана

Добрич

Балчик

32 139

Mонтана

Чипровци

0

Добрич

Генерал Тошево

24 247

Mонтана

Якимово

0

Добрич

Добрич

Пазарджик

Батак

Добрич

Добричка

24 404

Пазарджик

Белово

Добрич

Kаварна

29 214

Пазарджик

Брацигово

0

Добрич

Kрушари

0

Пазарджик

Bелинград

67 213

Добрич

Tервел

16 999

Пазарджик

Лесичово

0

Добрич

Шабла

5 267

Пазарджик

Пазарджик

0

Kърджали

Aрдино

16 518

Пазарджик

Панагюрище

0

Kърджали

Джебел

24 450

Пазарджик

Пещера

Kърджали

Kирково

20 841

Пазарджик

Pакитово

22 205

Kърджали

Kрумовград

27 666

Kърджали

Kърджали

77 745

Пазарджик

Cептември

25 090

Kърджали

Mомчилград

13 120

Пазарджик

Cтрелча

7 544

Kърджали

Черноочене

12 361

Пазарджик

Сърница

0

Kюстендил

Бобовдол

8 667

Перник

Брезник

4 492

Kюстендил

Бобошево

0

Перник

Земен

Kюстендил

Дупница

Перник

Kовачевци

Kюстендил

Kочериново

0

Перник

Перник

56 205

Kюстендил

Kюстендил

86 136

Перник

Pадомир

11 399

Kюстендил

Hевестино

7 445

Перник

Tрън

Kюстендил

Pила

10 878

Плевен

Белене

Kюстендил

Cапарева баня

3 123

Плевен

Гулянци

8 549

147 882

25 704

21 875

10 421
0
10 571

0

13 795
0
26 676

0
4 317

0

0
0

0
18 714
5 100
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Община

Общ размер
на обезщете
нията и оси
гуровките
(в лв.)

Плевен

Долна
Mитрополия

5 822

Плевен

Долни Дъбник

7 021

Плевен

Искър

8 210

Плевен

Левски

15 937

Плевен

Hикопол

Плевен

Плевен

Плевен

Пордим

Плевен

Червен бряг

32 304

Плевен

Kнежа

22 924

Пловдив

Aсеновград

62 746

Пловдив

Брезово

Пловдив

Kалояново

26 481

Пловдив

Kарлово

39 695

Пловдив

Кричим

12 811

Пловдив

Лъки

Пловдив

„Mарица“

Пловдив

Перущица

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Първомай

11 502

Пловдив

Pаковски

1 225

Пловдив

„Pодопи“

14 192

Пловдив

Cадово

Пловдив

Стамболийски

Пловдив
Пловдив

Област

0
116 243
0

3 918

0
11 840
0
324 643

0

ВЕСТНИК

Област
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Община

Общ размер
на обезщете
нията и оси
гуровките
(в лв.)

Cилистра

Главиница

0

Cилистра

Дулово

Cилистра

Kайнарджа

Cилистра

Cилистра

Cилистра

Cитово

8 243

Cилистра

Tутракан

1 412

Cливен

Kотел

13 587

Cливен

Hова Загора

43 878

Cливен

Cливен

Cливен

Tвърдица

Cмолян

Баните

6 623

Cмолян

Борино

8 050

Cмолян

Девин

28 878

Cмолян

Доспат

27 943

Cмолян

Златоград

Cмолян

Mадан

10 944

Cмолян

Hеделино

20 428

Cмолян

Pудозем

20 394

Cмолян

Cмолян

78 858

Cмолян
Столична
община
Област Софийска

Чепеларе
Столична
община
Антон

2 845
0
53 217

168 752
0

4 385

3 576
473 150
0

24 363

Област Софийска Божурище

4 368

Cъединение

0

Област Софийска Ботевград

14 683

Xисаря

0

Област Софийска Годеч

3 961

Пловдив

Куклен

7 050

Област Софийска Горна Mалина

9 477

Пловдив

Сопот

Pазград

Завет

Pазград

Исперих

Pазград

Kубрат

Pазград

Лозница

Pазград

Pазград

62 526

Pазград

Cамуил

0

Област Софийска Kопривщица

Pазград

Цар Калоян

0

Област Софийска Kостенец

Pусе

Борово

0

Област Софийска Kостинброд

Pусе

Бяла

33 301

Област Софийска Мирково

Pусе

Bетово

17 189

Област Софийска Пирдоп

0

Pусе

Две могили

0

Област Софийска Правец

42 945

Pусе

Иваново

0

Област Софийска Cамоков

54 441

Pусе

Pусе

65 684

Област Софийска Cвоге

27 140

Pусе

Cливо поле

15 115

Област Софийска Cливница

24 686

0
9 458

Област Софийска Долна баня
Област Софийска Драгоман

0
0

Област Софийска Eлин Пелин

70 592

0

Област Софийска Eтрополе

16 584

0

Област Софийска Златица

37 152

Област Софийска Ихтиман

Pусе

Ценово

0

Област Софийска Чавдар

Cилистра

Aлфатар

0

Област Софийска Челопеч

0
3 167
0
13 954
7 585
14 093

0
0
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Община

Общ размер
на обезщете
нията и оси
гуровките
(в лв.)

Cтара Загора

Братя Даскалови

Cтара Загора

Гурково

Cтара Загора

Гълъбово

0

Cтара Загора

Kазанлък

87 974

Cтара Загора

Mъглиж

Cтара Загора

Николаево

Cтара Загора

Oпан

Cтара Загора

Павел баня

Cтара Загора

Pаднево

Cтара Загора

Cтара Загора

Cтара Загора

Чирпан

Tърговище

Aнтоново

10 499

Tърговище

Oмуртаг

81 504

Tърговище

Oпака

7 785

Tърговище

Попово

38 105

Tърговище

Tърговище

24 193

Xасково

Димитровград

64 328

Xасково

Ивайловград

Xасково

Любимец

Xасково

Mаджарово

0

Xасково

Mинерални бани

0

Xасково

Cвиленград

Xасково

Cимеоновград

Xасково

Cтамболово

Xасково

Tополовград

Xасково

Xарманли

16 251

Xасково

Xасково

52 532

Шумен

Велики Преслав

8 167

Шумен

Венец

4 326

Шумен

Bърбица

Шумен

Kаолиново

Шумен

Kаспичан

5 914

Шумен

Hикола Kозлево

1 258

Шумен

Hови пазар

9 664

Шумен

Cмядово

0

Шумен

Xитрино

0

Шумен

Шумен

41 573

Ямбол

Болярово

27 845

Ямбол

Eлхово

Ямбол

Cтралджа

Ямбол

„Tунджа“

27 929

Ямбол

34 456

Ямбол
5275

0
7 703

8 408
19 484
0
14 682
0
156 526
49 762

0
3 884

18 334
5 961
0
781

0
0

0
0

ВЕСТНИК
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 158
ОТ 30 ЮНИ 2016 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери
по бюджетите на общините за 2016 г. за
стипендии за образователни резултати на
общинските училища
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителни трансфери по
бюджетите на общините в размер 1 449 660 лв.
за изплащане на стипендии за образователни
резултати на общинските училища, разпреде
лени съгласно приложението.
Чл. 2. (1) Средствата по чл. 1 да се осигурят
за сметка на намаление на утвърдените разходи
по бюджета на Министерството на образова
нието и науката по „Политика в областта на
всеобхватното, достъпно и качествено пред
училищно и училищно образование. Учене през
целия живот“, бюджетна програма „Улесняване
на достъпа до образование. Приобщаващо об
разование“ за 2016 г.
(2) Със сумата по чл. 1 да се намалят показа
телите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2016 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоста
вят по бюджетите на общините от централния
бюджет под формата на обща субсидия за деле
гираните от държавата дейности за сметка на
намаление на бюджетното взаимоотношение
на централния бюджет с бюджета на Минис
терството на образованието и науката за 2016 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2016 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши
налагащите се промени по централния бюджет,
включително по 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,
чл. 90, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2016 г. и във връзка с
чл. 2, ал. 5, т. 1 и ал. 6 от Постановление № 33
на Министерския съвет от 2013 г. за условията
за получаване на стипендии от учениците след
завършено основно образование (обн., ДВ, бр. 17
от 2013 г.; изм. и доп., бр. 40 и 62 от 2013 г. и
бр. 8 от 2014 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и на
уката и на кметовете на съответните общини.
§ 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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 159
ОТ 30 ЮНИ 2016 Г.

Приложение
към чл. 1
Разпределение на допълнителните средства за
стипендии за образователни резултати на об
щинските училища
Община

Област

Благоевград
Гоце Делчев
Петрич
Разлог
Сандански
Бургас
Варна
Велико Търново
Видин
Враца
Козлодуй
Габрово
Севлиево
Добрич
Кърджали
Дупница
Кюстендил
Ловеч
Троян
Монтана
Велинград
Пазарджик
Перник
Плевен
Карлово
Пловдив
Разград
Русе
Силистра
Сливен
Златоград
Смолян
Столична
Ботевград
Пирдоп
Правец
Казанлък
Стара Загора
Търговище
Хасково
Шумен
Елхово
Ямбол
ОБЩО:
5276

Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Бургас
Варна
Велико Търново
Видин
Враца
Враца
Габрово
Габрово
Добрич
Кърджали
Кюстендил
Кюстендил
Ловеч
Ловеч
Монтана
Пазарджик
Пазарджик
Перник
Плевен
Пловдив
Пловдив
Разград
Русе
Силистра
Сливен
Смолян
Смолян
София-град
София област
София област
София област
Стара Загора
Стара Загора
Търговище
Хасково
Шумен
Ямбол
Ямбол

Средства
(в лв.)
45 000
24 300
24 450
3 180
21 800
93 620
145 890
43 450
20 200
10 820
4 200
5 300
3 940
21 650
42 620
6 080
3 480
27 100
5 660
24 950
3 240
33 800
20 700
36 840
4 160
162 880
6 280
40 170
7 720
27 080
640
10 680
366 720
4 640
2 000
6 180
15 500
51 410
1 860
18 280
28 140
8 650
14 400
1 449 660
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за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на съдебната власт за 2016 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни раз
ходи в размер 6 867 554 лв. по бюджета на
съдебната власт за 2016 г.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на намаление на бюджетното взаимо
отношение на бюджета на Министерството на
правосъдието с централния бюджет за 2016 г.
Чл. 2. Със сумата 6 867 554 лв. да се на
малят предвидените разходи по бюджета на
Министерството на правосъдието за 2016 г.
по „Политика в областта на правосъдието“,
както следва:
1. по бюд же т н а п р ог ра м а „И н в е с т и
ции на органите на съдебната власт“ – с
6 828 794 лв.;
2. по бюджетна програма „Правна рамка за
функционирането на съдебната система“ – с
38 760 лв.
Чл. 3. Министърът на правосъдието да
извърши налагащите се промени по бюджета
на Министерството на правосъдието за 2016 г.
и да уведоми министъра на финансите.
Ч л. 4. С ъс су мата 6 471 496 л в. да се
намалят показателите по чл. 13, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2016 г.
Чл. 5. Висшият съдебен съвет да извър
ши налагащите се промени по бюджета на
съдебната власт за 2016 г., включително по
показателите по чл. 2, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет за 2016 г., и да уведоми
министъра на финансите.
Чл. 6. Министърът на финансите да из
върши съответните промени по централния
бюджет за 2016 г.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Приходите от наеми от имуществото
на съдебната власт да постъпват по смет
ка на Висши я съдебен съвет считано от
1 юли 2016 г.
§ 2. Постановлението се приема на осно
вание чл. 361 и 362 от Закона за съдебната
власт във връзка с § 80 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за съ
дебната власт (ДВ, бр. 28 от 2016 г.).
§ 3. Постановлението влиза в сила от
1 юли 2016 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5277
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
ГАРАНЦИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ

между Банката за развитие на Съвета на
Европа в качеството на бенефициент и Ре
публика България в качеството на гарант
(Ратифицирано със закон, приет от 43-то
Народно събрание на 20 април 2016 г. – ДВ,
бр. 34 от 2016 г. В сила от 20 юни 2016 г.)
НАСТОЯЩОТО ГАРАНЦИОННО СПОРА
ЗУМЕНИЕ („ГАРАНЦИОННО СПОРАЗУМЕ
НИЕ“) Е СКЛЮЧЕНО МЕЖДУ:
БАНК АТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЪВЕТА
НА ЕВРОПА, меж дународна организация
със седалище: Авеню Клебер 55, 75116 Париж
(Франция), в качеството на бенефициент (на
ричана по-долу „БРСЕ“ или „Бенефициент“),
И
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, представлявана
от Министъра на финансите в качеството
си на гарант (наричана по-долу „Гарант“, а
заедно с БРСЕ – „Страните“ и всяка поот
делно – „Страна“).
С ОГЛЕД НА ТОВА, ЧЕ
(A) Като се има предвид искането за отпус
кане на заем, подадено от Република България
на 15 май 2015 г., одобрено от Администра
тивния съвет на БРСЕ на 12 юни 2015 г.,
(B) Като се има предвид Третият протокол
към Общото споразумение за привилегиите
и имунитетите на Съвета на Европа,
(C) Като се имат предвид Кредитните
правила на БРСЕ, приети с Решение на Ад
министративния съвет на БРСЕ 1562 (2013)
(наричани по-долу „Кредитни правила“),
(D) Като се имат предвид Кредитните
правила, Рамковото споразумение за заем с
референтен номер LD 1862 (наричанo по-долу
„Рамково споразумение за заем“), сключено
между БРСЕ в качеството си на заемодател
и Българската банка за развитие в качество
то си на заемополучател (наричана по-долу
„Заемополучател“) на 23 февруари 2016 г. за
заем, възлизащ на сто и петдесет милиона евро
(наричан по-долу „Заем“) и Споразуменията
за отпускане (съгласно определението за този
термин, съдържащо се в Рамковото споразу
мение за заем), които са сключени или ще
бъдат сключени съгласно и в съответствие с
Рамковото споразумение за заем (Кредитните
правила, Рамковото споразумение за заем и
Договорите за отпускане ще бъдат наричани
заедно „Заемно споразумение“),
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(E) Като се има предвид фактът, че задъл
женията на БРСЕ по Рамковото споразумение
за заем зависят от подписването и предос
тавянето на гаранция от страна на Гаранта
съгласно условията, съдържащи се по-долу,
чрез която Гарантът гарантира надлежното
и своевременно изпълнение от страна на За
емополучателя на всички негови финансови
задължения, произтичащи от Заемното спора
зумение, както и правно становище, издадено
от Министъра на правосъдието, потвържда
ващо в задоволителна за БРСЕ степен и във
формата, съдържаща се в Приложение 2 към
настоящото, че Гаранционното споразумение
е надлежно подписано от упълномощени
представители на Гаранта и че Гаранцията
е действителна, обвързваща и подлежаща
на изпълнение съгласно нейните условия в
юрисдикцията на Гаранта,
(F) Като се има предвид фактът, че Гарантът
декларира, че е добре запознат с условията
на Рамковото споразумение за заем, като
заверено и подписано от страните копие на
това споразумение е представено на Гаранта,
Страните се договориха, както следва:
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЪЛКУВАНЕ
1.1. Изложение
Изложенията от (A) до (Е) (включително)
по-горе представляват неразделна част от
Гаранционното споразумение.
1.2. Определения
Ако в настоящото не е предвидено друго,
термините, дефинирани в Заемното споразу
мение, ще имат същото значение и в Гаран
ционното споразумение.
1.3. Тълкуване
Всяко препращане към Бенефициента или
Гаранта следва да се тълкува, че включва
техните съответни наследници и допустими
правоприемници към съответния момент.
Всяко препращане към Гаранционното спо
разумение, Заемното споразумение или всеки
друг документ или споразумение представлява
препращане към Гаранционното споразумение,
Заемното споразумение или към съответния
друг документ или споразумение, с техните
възможни периодични изменения, новации,
допълнения, разширения или преизчисления.
Заглавията на членовете са поставени
единствено с цел удобство и следователно не
трябва да бъдат вземани предвид при тълку
ване на Гаранционното споразумение.
Думите в единствено число включват и
множествено число и обратното.
Препращанията към „Членове“, „Алинеи“
и „Изложения“ следва да се тълкуват като
препращания към членовете, алинеите и из
ложенията от Гаранционното споразумение.
2. ГАРАНЦИЯ
2.1. Размер и плащане
За целите на Гаранционното споразумение:
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(a) „Работен ден“ означава:
във връзка с плащанията в евро, всеки ден,
в който работи TARGET 2 (Трансевропейска
автоматизирана система за брутен сетълмент
на експресни преводи в реално време 2).
(b) „Искане“ означава писмено искане за
плащане от БРСЕ, адресирано до Гаранта,
изпратено посредством препоръчано писмо
с обратна разписка, уведомяващо, че Заемо
получателят не е платил дадена Гарантирана
сума на нейния падеж, и посочващо Гаранти
раната сума, която трябва да бъде платена на
БРСЕ съгласно Гаранционното споразумение,
сметката, по която съответната сума следва
да бъде платена, и датата на плащане във
формата, съдържаща се в Приложение 1 към
настоящото.
(c) „Падеж“ във връзка с Гарантирана сума
означава падежа за нейното плащане съгласно
Заемното споразумение.
(d) „Гарантирана сума“ или „Гарантира
ни суми“ означава всяка сума по главница,
лихва, комисиона, неустойка, такси, данъци,
налози, разноски и всяка друга сума, за ко
ято се твърди, че е станала дължима към
съответния момент, от Заемополучателя на
БРСЕ съгласно Заемното споразумение до
(но без) Падежа.
С оглед на Заема, предоставен от БРСЕ
съгласно Заемното споразумение, с настоящото
Гарантът гарантира пред БРСЕ заедно със Зае
моополучателя надлежното и точно изплащане
на Гарантираните суми и се задължава пред
БРСЕ, че в случай че Заемополучателят не
заплати Гарантирана сума на БРСЕ на нейния
падеж, Гарантът ще плати въпросната сума
на БРСЕ, както ако беше основният длъжник
на тази сума (наричано по-долу „Гаранция“).
Гарантът ще извърши това плащане на или
преди датата, която е петнадесет (15) дни след
датата на получаване от страна на Гаранта
на Искане от БРСЕ (или на по-късна дата,
падаща се в Работен ден, която е предвидена
в Искането), във валутите, посочени в Заем
ното споразумение, и в размера, посочен в
Искането. При липсата на очевидни грешки
удостоверението, представено от БРСЕ по
отношение на неизпълнение от страна на
Заемополучателя на задължението за пла
щане на Гарантирана сума, ще представлява
достатъчно доказателство срещу Гаранта за
целите на Искането.
2.2. Лихва за забава
В случай че Гарантът не заплати (изцяло
или частично) Гарантирана сума след получа
ване на искане от БРСЕ, Гарантът ще дължи
лихва за забава върху съответните неплатени
суми от падежа, предвиден в Искането, до
датата на получаване на това плащане от
БРСЕ по годишна ставка, равняваща се на

ВЕСТНИК

БРОЙ 51

едномесечния EURIBOR, както са посочени
на датата на падежа по Искането в 11:00 ч.
(местно време в Брюксел, Белгия).
2.3. Естество на гаранцията
С настоящото Страните изрично потвърж
дават и приемат, че Гаранцията представлява
гаранция под формата на поръчителство,
подчиняващо се на членове 2288 и следва
щите от Френския граждански кодекс, както
и на условията, съдържащи се в настоящото
Гаранционно споразумение.
Гарантът се задължава да изпълни неза
бавно своите задължения при получаване на
Искане от БРСЕ, в съответствие с условията
на Гаранционното споразумение, и да заплати
сумите, изискани от БРСЕ по и в съответствие
с Гаранционното споразумение, без каквито и
да било ограничения, удръжки или условия,
без БРСЕ да трябва да представя допълни
телни специални доказателства в подкрепа на
своето искане. БРСЕ няма задължение преди
изпълнение на Гаранционното споразумение
да пристъпва към изпълнение на друго обез
печение, нито да прибягва към изпълнение
върху друга гаранция, която Заемополучателят
или трета страна може да са учредили. С на
стоящото Гарантът неотменимо и изрично се
отказва от всяко право, което може да има,
да изисква от БРСЕ първо да предприеме
действия срещу и да претендира плащане
или да разпредели действия между и срещу
Заемополучателя, или да изпълни гаранция
или обезпечение преди пристъпване към из
пълнение на Гаранцията.
Гаранцията ще бъде кумулативна, в до
пълнение към и независима от всяко друго
обезпечение, което БРСЕ може да притежава
към даден момент за Гарантираните суми,
или всякакви права, правомощия и защити,
предоставени по закон на БРСЕ, и по ника
къв начин не действа така, че по всякакъв
начин да засяга или ненарушава или да бъде
застрашено или засегнато от обезпечителен
интерес или друго право или защита, с които
БРСЕ може да разполага в даден момент в
бъдеще по отношение на Гарантираните суми.
Задълженията на Гаранта са такива като
на първичен длъжник. Нито задълженията на
Гаранта по настоящото, нито правата, право
мощията и защитите, предоставени на БРСЕ
по силата на Гаранционното споразумение или
по закон, няма да бъдат увредени, погасени
или по друг начин засегнати поради:
(a) недееспособност, неправоспособност
или промяна в статута или устройството на
Заемополучателя, БРСЕ или друга страна;
(b) ликвидацията или несъстоятелността
на Заемополучателя или на трета страна;
(c) времева или друга отстъпка, предоста
вена от БРСЕ, или договореност или споразу
мение, приети от БРСЕ, изменящи правата на
БРСЕ по Заемното споразумение, винаги при
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условие, че всички модификации и изменения,
с изключение не измененията, предвидени в
алинея 4(а) и 4(б) от настоящото, ще изискват
предварителното писмено съгласие на Гаранта,
като това съгласие не може да бъде неосно
вателно отказвано; и с настоящото Гарантът
изрично се отказва от всички права, с които
може да разполага, с оглед предявяване на
претенции, че такива модификации и про
мени имат силата на новация по френското
право, поради което освобождават Гаранта
от задълженията му по настоящото;
(d) въздържането или забавянето от стра
на на БРСЕ да упражни своите права срещу
Заемополучателя по Заемното споразумение;
(e) всеки отказ от право или освобожда
ване от задължение на Гаранта или на друго
лице (вк лючително Заемопол у чател я) по
Гаранционното споразумение или Заемното
споразумение; или
(f) всяко друго действие, събитие или без
действие, които, при липсата на настоящата
разпоредба, биха довели до освобождаване,
увреждане или друго засягане на задълженията
на Гаранта, съдържащи се в Гаранционното
споразумение, правата, правомощията и за
щитите, предоставени на Бенефициента по
силата на Гаранционното споразумение.
2.4. Продължаваща гаранция
Страните изрично се договарят, че Гаран
цията представлява продължаваща гаранция
и няма да се счита за удовлетворена, погасена
или засегната, отменена или освободена от
дадено междинно плащане, погасяване или
уреждане на част от Гарантираната сума и
ще запази своето действие и сила, докато не
бъде прекратена съгласно член 10 по-долу.
Никое плащане или освобождаване, което
може да бъде избегнато съгласно разпоредба,
свързана с несъстоятелност, никое извърше
но плащане или освобождаване, което впо
следствие е избегнато, и никое погасяване,
отказ или освобождаване от Гаранционното
споразумение, извършено при позоваване на
такова плащане, няма да представляват ос
вобождаване на Гаранта от отговорност по
Гаранционното споразумение и няма да засягат
или увреждат правото на БРСЕ да получи
плащане от Гаранта в максималната степен,
допустима по Гаранционното споразумение.
Неупражняването или забавата при уп
ражняването от БРСЕ на някое от неговите
права по Гаранционното споразумение и/
или обезпечителен интерес или права и за
щити, с които БРСЕ може да разполага към
момента или в бъдеще срещу Гаранта или
друго лице, няма да действа като отказ или
освобождаване от тях, нито еднократното или
частично упражняване на такова право прави
невъзможно последващото упражняване на
това или на други права.
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2.5. Искане за плащанията
Всички средства, надлежно получени от
БРСЕ съгласно Гаранционното споразумение,
ще бъдат приложени от БРСЕ за удовлетво
ряване на Гарантираните суми. Всяко час
тично плащане, получено от БРСЕ, ще бъде
приложено за задоволяване на Гарантираните
суми в следния ред: такси и разноски, дъл
жима начислена лихва (включително лихва
за забава) и дължима главница.
2.6. Откази от права от Гаранта
Всяко регресно право на Гаранта, с което
той може да разполага по всяко време поради
изпълнение на задълженията си по настоящото
Гаранционно споразумение, включително, но
не само, всяко право:
(a) На обезщетение от Заемополучателя
или за получаване на обезпечение от Заемо
получателя;
(b) За претендиране на принос от всеки
друг гарант за задълженията на Заемополу
чателя и/или
(c) За възползване (изцяло или от части и
независимо дали чрез суброгация или по друг
начин) от правата на Банката по Заемното
споразумение или друга гаранция или обез
печение, приети от Банката съгласно или във
връзка със Заемното споразумение,
доколкото това е допустимо съгласно разпо
редбите на законодателството на Република
България, имащи задължителен ефект, ще
бъдат подчинени на правата на Банката срещу
Заемополучателя да получи или събере всички
Гарантирани суми, докато всички Гарантирани
суми не бъдат неотменимо платени изцяло
или погасени.
2.7. Потвърждение от Гаранта
Гарантът потвърждава, че:
(a) е сключил Гаранционното споразумение
въз основа на собствената си оценка за Заемо
получателя и на предоставените обезпечения, и
(b) не е убеден да сключи Гаранционното
споразумение чрез декларация, представена
от БРСЕ.
БРСЕ няма задължение да докладва на
Гаранта относно финансовото състояние на
Заемополучателя или относно предоставено
обезпечение или какъвто и да било друг въ
прос във връзка с тях.
3. ДЕКЛАРАЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
С настоящото Гарантът декларира и се
задължава пред БРСЕ, както следва:
3.1. Декларации на Гаранта
Гарантът декларира пред БРСЕ, че:
(a) Има право да сключи и изпълни и е
предприел всички необходими действия за
разрешаване на сключването и изпълнението
на Гаранционното споразумение и транзак
циите, предвидени в него (включително чрез
получаване на парламентарно или друго съ
гласие, ако такова се изисква);
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(b) Сключването и изпълнението от негова
страна на транзакциите, предвидени в Гаран
ционното споразумение, не противоречат на
(i) законите на Република България или (ii)
ограничения върху предоставянето на гаран
ции, приложими към него;
(c) При спазване на всички общи принципи
на правото, ограничаващи неговите задъл
жения, Гаранцията представлява законово
обвързващо, действително и подлежащо на
изпълнение задължение на Гаранта;
(d) Гарантът ще предприеме всички дейст
вия, които Бенефициентът може основателно
да изиска, с оглед защита на действителността,
действието и изпълнимостта на Гаранционното
споразумение или правата на Бенефициента
по Гаранционното споразумение, и
(e) Не е страна по съдебно, арбитражно или
друго подобно производство, което може да
засегне неговата възможност да изпълни задъл
женията си по Гаранционното споразумение.
3.2. Задължения на Гаранта
Докато Гаранцията не бъде погасена, Га
рантът следва да:
(a) Изпрати предварително писмено из
вестие до БРСЕ, в случай че възнамерява да
намали своето настоящо пряко или косвено
участие (включително право на глас) в За
емополучателя;
(b) Представя периодично на БРСЕ всяка
друга информация относно своето финансово
състояние, която е вероятно да има отрица
телен ефект върху неговата възможност за
изпълнение на задълженията по Гаранцията
или по разумно искане от БРСЕ, или
(c) Уведоми БРСЕ за всяка икономиче
ска, финансова, политическа, законодателна
или регулаторна промяна, всяко съществено
изменение в неговите закони или за всяко
събитие, което може да има съществено от
рицателно влияние върху действителността
или изпълнимостта на неговите задължения
по Гаранцията или на възможността му да
изпълни задълженията си по настоящото
споразумение.
4. ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАЕМНОТО СПО
РАЗУМЕНИЕ
БРСЕ може да приеме всяко изменение
или промяна на Заемното споразумение, ако:
(a) Изменението или промяната не уве
личават сумите, дъл жими от Гаранта по
Гаранционното споразумение, или не про
менят условията, при които тези суми са
дължими, или
(b) Изменението или промяната се състои
в удължаване на срока за плащане на Гаран
тираната сума до три месеца, или
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(c) Гарантът е дал своето предварително
писмено съгласие за изменението или промя
ната, при условие че това съгласие не може да
бъде неоснователно отказвано или забавяно.
5. ДАНЪЦИ, ТАКСИ И РАЗНОСКИ
Гарантът ще поеме своите собствени раз
ходи, свързани с преговорите, подготовката,
подписването, изпълнението, вписването,
превода или изменението на Гаранцията и,
без това да противоречи на разпоредбата на
член 2 по-горе, следва да обезщети БРСЕ за
всички данъци и налози, заплатени от БРСЕ
във връзка с горното.
Наред с това Гарантът следва да извършва
плащанията по споразумението, без да удър
жа или приспада суми за сметка на данъци
или други такси, независимо дали настоящи
или бъдещи.
Ако дадена сума по отношение на прило
жими данъци и такси трябва да бъде прис
падната, удържана или задържана от суми,
дължими по Гаранционното споразумение, да
подсигури, че БРСЕ ще получи нетна сума,
равняваща се на пълната сума, на която има
право съгласно Гаранционното споразумение.
6. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И ЮРИСДИК
ЦИЯ
6.1. Приложимо право
Гаранционното споразумение се подчиня
ва на правилата на БРСЕ, съдържащи се в
разпоредбата на член 1, алинея 3 от Третия
протокол от 6 март 1959 г. към Общото спо
разумение за привилегиите и имунитетите на
Съвета на Европа от 2 септември 1949 г., и на
второ място, ако е необходимо, на законите
на Франция.
6.2. Юрисдикция
Споровете между Страните, произтичащи
от или във връзка с Гаранционното споразуме
ние, следва да бъдат предявявани за решаване
от арбитраж съгласно условията, предвидени
в Глава 4 от Кредитните правила.
7. НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ
Недействителността, незаконността или
неприложимостта на някоя от разпоредбите
(или част от разпоредба) на Гаранционното
споразумение няма да засегнат действител
ността, приложимостта или законността на
останалите разпоредби на споразумението.
8. ИЗПЪЛНЕНИЕ Н А А РБИТРА Ж НО
РЕШЕНИЕ
Страните се договарят да не се възползват
от привилегии, имунитети или законодател
ство пред който и да било юрисдикционен
или друг орган, независимо дали национален
или международен, за да възразяват срещу
изпълнение на решение, постановено съ
гласно условията на Глава 4 от Кредитните
правила.
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9. ИЗВЕСТИЯ
Всички известия и друга комуникация,
които трябва да бъдат изпратени по силата
на настоящото Гаранционно споразумение
до БРСЕ или до Гаранта, следва да бъдат в
писмена форма и освен ако бъде предвидено
друго, могат да бъдат изпратени по факс или
по пощата и ще бъдат действителни един
ствено (i) ако са изпратени по факс – когато
бъдат получени в четлива форма; или (ii) ако
са изпратени по пощата – когато са връчени
лично или са оставени на съответния адрес,
както е посочен по-долу, или десет (10) Ра
ботни дни, след като са пуснати по пощата
с предплатено писмо в плик, адресиран до
съответното лице на този адрес, и при усло
вие че във всеки случай това известие или
комуникация са адресирани до отдела или
длъжностното лице (ако има такова), посочено
в данните за контакт по-долу:
За БРСЕ:
Банка за развитие на Съвета на Европа
Авеню Клебер 55
F-75116 Париж
Франция
На вниманието на:
Директор, Отдел
		
Проекти
Факс:
+33 1 47 55 37 52
За Гаранта:
Министерство на финансите
ул. Раковски 102
1040 София
България
На вниманието на:
Директор, Дирекция
„Меж д у народни фи
нансови институции и
сътрудничество“
Факс:
+359 3 9859 2402; + 359 2 980 68 63
Всяка комуникация, която ще бъде об
менена, следва да бъде на английски или
френски език или ако е на друг език, да бъде
придружена от официален превод на англий
ски или френски.
10. ВЛ ИЗА Н Е В СИ Л А И СРОК Н А
ДЕЙСТВИЕ
Гаранционното споразумение ще влезе в
сила при (i) подписване на Гаранционното
споразу мение меж д у Ст раните и (ii) по
твърждение от БРСЕ до Заемополучателя и
Гаранта, че БРСЕ е получила заверено копие
от документа за ратификация.
Гаранционното споразумение ще се пре
крати на датата, на която всички Гарантирани
суми са неотменимо и безусловно изплатени
и погасени изцяло в полза на БРСЕ.
11. ЕКЗЕМПЛЯРИ НА ГАРАНЦИОННОТО
СПОРАЗУМЕНИЕ
Гаранционното споразумение е съставено
в два (2) оригинални екземпляра, всеки от
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които има еднаква сила. Всяка Страна полу
чава по един оригинален екземпляр. Страните
изрично се договарят, че след прекратяване
на Гаранционното споразумение съгласно
неговите условия оригиналното Гаранционно
споразумение, което се съхранява от БРСЕ
съгласно настоящия член 11, ще остане соб
ственост на БРСЕ.
В СВИДЕТЕЛСТВО НА ГОРНОТО Стра
ните осигуриха подписване на Гаранционното
споразумение в два (2) оригинални екземпляра
на английски език, като всяка страница е
парафирана от името на Гаранта от [•]пъл
номощника/пълномощниците на Гаранта,
посочени по-долу, и от името на БРСЕ от
упълномощеното от БРСЕ лице, посочено
по-долу.
Подписано за и от името на
ГАРАНТА:
На 29.02.2016 г., София
Владислав Горанов,
Министър на финансите
Подписано за и от името на
БАНК АТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЪВЕТА НА
ЕВРОПА:
На 24.02.2016 г., Париж
Аполонио Руиз Лигеро,
Заместник-управител
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Форма на Искане
[на бланка на Банката за развитие на Съве
та на Европа]
До: [Гаранта]
С препоръчано писмо
с обратна разписка
Искане по Гаранционното споразумение
(както е посочено по-долу)
Уважаема госпожо/господине,
1. Позоваваме се на гаранцията („Гаран
цията“), предоставена от Гаранта в полза на
БРСЕ съгласно гаранционното споразумение
(„Гаранционно споразумение“), копие от което
е приложено към настоящото.
2. Настоящото искане представлява Искане
за целите на Гаранционното споразумение.
3. С настоящото (i) уведомяваме Гаранта,
че сумата от [•] ([ПОСОЧЕТЕ СУМАТА С
ДУМИ]), дължима на БРСЕ съгласно Рам
ковото споразумение за заем, остава дължи
ма и неизплатена от Заемополучателя след
настъпването на [ПОДРОБНИ ДАННИ ЗА
СЪОТВЕТНОТО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ЗА
ЕМНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ] и (ii) изискване
от Гаранта да заплати сумата от [•] ([ПО
СОЧЕТЕ СУМАТА С ДУМИ]) по следната
сметка [ДАННИ ЗА СМЕТК АТА] в рамките
на петнадесет [15 дни/друга по-късна дата],
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считано от датата на получаване на насто
ящото искане от Гаранта, както е видно от
обратната разписка, свързана с него.
4. Прилагаме удостоверение, съдържащо
изчисление на Гарантираната сума, дължи
ма от Заемополучателя след настъпване на
неизпълнението по Заемното споразумение,
описано по-горе.
5. Ако не е предвидено друго, термините
с главни букви, използвани в Искането, имат
същото значение, както в Гаранционното
споразумение.
Подписано за и от името на
БАНК АТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЪВЕТА НА
ЕВРОПА
[ДАТА] в [МЯСТО НА ПОДПИСВАНЕ]
Приложения:
Гаранционно споразумение
Удостоверение от БРСЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
[Форма на правно становище (Гаранционно
споразумение)]
[ПОСТАВЕТЕ БЛАНК А]
Банка за развитие на Съвета на Европа
Авеню Клебер 55
F-75116 Париж
На вниманието на: Отдел Проекти
Копие до:
Служба на Генералния юридически съветник
[ПОСОЧЕТЕ ДАТА]
Относно:
Гаранционно споразумение между Банката за развитие на Съвета
на Европа и [•]
(Реф. №: L/D [•])
Уважаеми г-не или г-жо,
За целите на настоящото становище аз/
ние сме прегледали екземпляр от Гаранцион
ното споразумение и такива други документи,
актове или споразумения, каквито сме счели
за необходимо или желателно да прегледаме,
за да представим това становище.
Термините, дефинирани в Гаранционното
споразумение, ще имат същото значение и в
настоящото, освен ако не е предвидено друго.
Въз основа на горното аз/ние сме на мне
ние, че:
1. П р а в о с п о с о б н о с т, п р а в о м о щ и е и
в лас т. Гара н т ът и ма юри д и ческ а п ра во 
способност, правомощие и власт да сключи
Гаранционното споразумение и да изпълни
задълженията си по него.
2. Вътрешни разрешения. Всички дейст
вия, изискуеми от Гаранта за подписване и
изпълнение на Гаранционното споразумение,
включително всички необходими разрешения
от компетентните му органи, са надлежно и
ефективно предприети.
3. Надлежно подписване и действител
ност. Гаранционното споразумение е надлежно

ВЕСТНИК

БРОЙ 51

подписано от [ПОСОЧЕТЕ ИМЕ НА ПОД
ПИСВАЩОТО ЛИЦЕ(ЛИЦА)] като надлежно
упълномощен представител(и) на Гаранта и
води до учредяване на действителни, обвърз
ващи и подлежащи на изпълнение задължения
за Гаранта.
4. Външни разрешения, обществени съгла
сия и представени документи. С изключение
на ратифицирането от Народното събрание,
което е одобрено на [ПОСОЧЕТЕ ДАТА],
не се изискват други разрешения, съгласия,
лицензи, изключения, заявления, нотариални
заверки, регистрации в [ПОСОЧЕТЕ ИМЕ
НА ЮРИСДИКЦИЯТА ПО УЧРЕДЯВАНЕ
НА ГАРАНТА] във връзка с подписването
или изпълнението на Гаранционното спо
разумение, за да възникнат действителни,
обвързващи или подлежащи на изпълнение
задължения за Гаранта и за да може Гаран
ционното споразумение да представлява до
казателствено средство в [ПОСОЧЕТЕ ИМЕ
НА ЮРИСДИКЦИЯТА ПО УЧРЕДЯВАНЕ
НА ГАРАНТА].
5. Данъци/гербови налози. Подписването на
Гаранционното споразумение не е обвързано
с данъчни задължения или гербови налози в
[ПОСОЧЕТЕ ИМЕ НА ЮРИСДИКЦИЯТА
ПО УЧРЕДЯВАНЕ НА ГАРАНТА].
6. Избор на право. Подчиняването на Гаран
та на правилата на БРСЕ, както е предвидено
в разпоредбите на Член 1, алинея 3 от Третия
протокол (от дата 6 март 1959 г.) към Общото
споразумение за привилегиите и имунитетите
на Съвета на Европа (от 2 септември 1949 г.)
и на второ място на законите на [ПОСО
ЧЕТЕ ЮРИСДИКЦИЯТА Н А ПРАВОТО,
ПРИЛОЖИМО КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО]
е действително и обвързващо за Гаранта съ
гласно законите на [ПОСОЧЕТЕ ИМЕ НА
ЮРИСДИКЦИЯТА ПО УЧРЕДЯВАНЕ НА
ГАРАНТА].
7. Арбитраж. Подчиняването на Гаранта
на Арбитражния съд, както е предвидено в
Глава 4 от Кредитните правила на БРСЕ, с
оглед всички спорове, произтичащи от Га
ранционното споразумение, е действително
и обвързващо за Гаранта. Всяко решение на
този Арбитражен съд подлежи на изпълнение
в [ПОСОЧЕТЕ ИМЕ НА ЮРИСДИКЦИЯТА
ПО УЧРЕДЯВАНЕ НА ГАРАНТА] съгласно
условията на член 3 от Третия протокол (от
дата 6 март 1959 г.) към Общото споразумение
за привилегиите и имунитетите на Съвета на
Европа (от 2 септември 1949 г.).
С уважение,
[•]
[ПОСОЧЕТЕ ИМЕ И ДЛЪЖНОСТ]
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ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРАВИЛНИК

за организация на дейността на Висшия съ
дебен съвет и неговата администрация
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този правилник се уреждат орга
низацията на дейността на Висшия съдебен
съвет (ВСС), структурата, функциите и органи
зацията на работа на неговата администрация.
Чл. 2. (1) Висшият съдебен съвет е посто
янно действащ орган, който представлява
съдебната власт, осигурява и отстоява нейната
независимост.
(2) Дейността на ВСС се осъществява на
принципите на законност, независимост, съраз
мерност, истинност, равенство, самостоятел
ност и безпристрастност, бързина, достъпност,
публичност и прозрачност, последователност
и предвидимост.
(3) Висшият съдебен съвет е юридическо
лице със седалище в София. Той осъществява
правомощията си чрез пленум, съдийска и
прокурорска колегия и се представлява от
един от изборните му членове, определен с
решение на пленума на Висшия съдебен съвет.
(4) Висшият съдебен съвет има кръгъл
печат с изображение на герба на Република
България и с изписани думите „Република
България. Висш съдебен съвет“.
Чл. 3. (1) Висшият съдебен съвет се състои
от двадесет и пет членове, избрани по реда
на Конституцията на Република България и
Закона за съдебната власт (ЗСВ).
(2) Членове на ВСС по право са председа
телят на Върховния касационен съд, предсе
дателят на Върховния административен съд
и главният прокурор.
(3) Единадесет от членовете на Висшия съ
дебен съвет се избират от Народното събрание,
от които шестима – за съдийската колегия, и
петима – за прокурорската колегия.
(4) Органите на съдебната власт избират
от своя състав единадесет членове на Висшия
съдебен съвет, както следва:
а) съдиите избират от своя състав шестима
членове за съдийската колегия;
б) прокурорите избират от своя състав
четирима членове за прокурорската колегия;
в) следователите избират един член за
прокурорската колегия.
(5) Мандатът на изборните членове на ВСС
е пет години. Те не могат да бъдат преизбирани
веднага след изтичане на този срок.
Чл. 4. (1) При осъществяване на своите
правомощия ВСС взаимодейства с президента
на Република България, Народното събрание,
Конституционния съд, Министерския съвет,
министъра на правосъдието и администра
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цията на Министерството на правосъдието,
както и с други централни и териториални
органи на изпълнителната власт.
(2) Висшият съдебен съвет осъществява
сътрудничество със съсловните организации
на съдиите, прокурорите и следователите, на
съдебните служители, с други юридически
лица с нестопанска цел с дейност в областта
на правосъдието и с Гражданския съвет.
(3) При осъществяване на своите право
мощия ВСС се подпомага от администрация.
Г л а в а

в т о р а

ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Раздел I
Правомощия на пленума на Висшия съдебен
съвет
Чл. 5. Пленумът на Висшия съдебен съвет
се състои от всички членове на съвета.
Чл. 6. Пленумът на Висшия съдебен съвет:
1. приема проекта на бюджета на съдеб
ната власт;
2. приема решение за прекратяване на
мандата на изборен член на Висшия съде
бен съвет при условията на чл. 130, ал. 8 от
Конституцията;
3. организира квалификацията на съдиите,
прокурорите и следователите;
4. изслушва и приема годишните доклади
на органите на съдебната власт по чл. 84, т. 16
от Конституцията;
5. управлява недвижимите имоти на съ
дебната власт;
6. прави предложение до президента на
Република България за назначаване и ос
вобождаване на председателя на Върховния
касационен съд, председателя на Върховния
административен съд и на главния прокурор;
7. по предложение на една от колегиите
след съгласуване с министъра на правосъ
дието или по предложение на министъра на
правосъдието, а по отношение на военните
съдилища – след съгласуване с министъра на
отбраната, определя броя, съдебните райони
и седалищата на районните, окръжните, во
енните, административните и апелативните
съдилища и прокуратури, създава и закрива
съдилища и прокуратури, променя тяхното
седалище и определя населените места, в
които се разкриват териториални отделения
към съответния районен съд и към съответ
ната районна прокуратура;
8. по предложение на една от колегиите
след съгласуване с административните ръ
ководители на органите на съдебната власт
определя броя на съдиите, прокурорите и
следователите във всички съдилища, прокура
тури и следствени отдели съобразно степента
на натовареност;
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9. определя броя и структурата на адми
нистрацията на Висшия съдебен съвет и на
Националния институт на правосъдието;
10. определя възнагражденията на съдиите,
прокурорите и следователите;
11. изготвя и внася в Народното събрание
до 31 май годишен доклад за своята дейност
заедно с годишния доклад за дейността на
Инспектората към Висшия съдебен съвет и с
годишните доклади на Върховния касационен
съд, на Върховния административен съд и на
главния прокурор;
12. изготвя и оповестява годишен доклад
за независимостта и прозрачността на дей
ността на органите на съдебната власт и на
собствената си дейност, който предоставя за
обществено обсъждане;
13. дава становища на Министерския съвет
и на Народното събрание по законопроекти,
които се отнасят до съдебната власт;
14. създава постоянни и временни комисии
за подпомагане на дейността си;
15. приема правилник за организацията
на дейността си и за дейността на админи
страцията на Висшия съдебен съвет, който се
обнародва в „Държавен вестник“;
16. създава и поддържа електронен пуб
личен регистър на всички свои решения и
мотивите към тях;
17. в предвидените от закона случаи издава
подзаконови нормативни актове;
18. одобрява автоматизираните информаци
онни системи за органите на съдебната власт
след съгласуване с министъра на правосъди
ето и осигурява системната им интеграция
и оперативната им съвместимост;
19. издава класификатор на длъжностите
в администрацията на ВСС и Националния
институт на правосъдието, а след съгласува
не с главния инспектор – и на Инспектората
към ВСС;
20. определя броя на съдебните служители
в администрацията на ВСС и Националния
институт на правосъдието по предложение на
съответния ръководител;
21. определя с решение изборен член, който
да подписва документите, свързани с изпъл
нението на длъжността представляващ ВСС;
22. организира изграждането и функциони
рането на система за финансово управление
и контрол в органите на съдебната власт и
вътрешния одит при усвояването и админи
стрирането на бюджетните ресурси;
23. осигурява по бюджета на Националния
институт на правосъдието средствата, необ
ходими за провеждане на всички предвидени
в закона обучения;
24. приема мерки за отстраняване на при
чините за нарушенията, основания за дейст
вия по глава трета „а“ от ЗСВ и анализира
изпълнението им;

ВЕСТНИК

БРОЙ 51

25. съгласува образец на регистри за из
ползване на специални разузнавателни сред
ства на основание чл. 34е, ал. 3 от Закона за
специалните разузнавателни средства;
26. приема за сведение отчетния доклад за
дейността на Националното бюро за правна
помощ на основание чл. 17, т. 6 от Закона за
правната помощ;
27. изработва и публикува годишна про
грама за дейността си;
28. решава и други общи за съдебната власт
организационни въпроси.
Раздел ІІ
Правомощия на колегиите на Висшия съде
бен съвет
Чл. 7. Съдийската колегия на Висшия съде
бен съвет се състои от 14 членове и включва
председателите на Върховния касационен съд
и на Върховния административен съд.
Чл. 8. Прокурорската колегия на Висшия
съдебен съвет се състои от 11 членове и
включва главния прокурор.
Чл. 9. Съдийската колегия и прокурорската
колегия осъществяват поотделно и в съот
ветствие с професионалната си насоченост
следните правомощия:
1. назначават, повишават, преместват и
освобождават от длъжност съдиите, проку
рорите и следователите;
2. правят периодични и други атестации
на съдиите, прок у рорите, следователите,
административните ръководители и техните
заместници в органите на съдебната власт и
решават въпроси за придобиване и възстано
вяване на несменяемост;
3. налагат дисциплинарните наказания –
понижаване и освобождаване от длъжност,
на съдиите, прок у рорите, следователите,
административните ръководители и техните
заместници в органите на съдебната власт;
4. определят броя, назначават и освобожда
ват административните ръководители и техни
те заместници в органите на съдебната власт
с изключение на председателя на Върховния
касационен съд, председателя на Върховния
административен съд и главния прокурор;
5. решават въпроси за организацията на
дейността на съответната система от органи
на съдебната власт;
6. правят предложения до пленума на Вис
шия съдебен съвет за определяне на броя на
съдебните райони и седалищата на районните,
окръжните, административните и апелатив
ните съдилища и съответните прокуратури;
7. правят предложения до пленума на Висшия
съдебен съвет за определяне броя на съдии
те, прокурорите и следователите във всички
съдилища, прокуратури и следствени отдели;
8. определят броя на съдебните служите
ли съобразно степента на натовареност – по
предложение на или след съгласуване с ад
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министративните ръководители на органите
на съдебната власт, а за органите, включени
в структурата на прокуратурата на Републи
ка България – и с главния прокурор, като
могат да разкриват нови и да съкращават
длъжности;
9. организират и провеждат конкурсите за
съдийските, прокурорските и следователските
длъжности в предвидените от този закон случаи;
10. възлагат на Инспектората към Висшия
съдебен съвет извършването на проверки, които
са извън годишната програма за дейността му;
11. предлагат на пленума на Висшия съ
дебен съвет становища по законопроекти в
обхвата на своята компетентност;
12. ежегодно анализират и отчитат степен
та на натовареност на органите на съдебната
власт;
13. изискват и обобщават на всеки 6 месеца
информация от съдилищата, прокуратурата
и от Националната следствена служба за
тяхната дейност;
14. издават след съгласуване с комисия „Бю
джет и финанси“ класификатор на длъжностите
на съответните органи на съдебната власт;
15. вземат решения за временно отстра
няване от длъжност на съдии, прокурори и
следователи по чл. 230 и 232 ЗСВ и за възстано
вяването им в предвидените от закона случаи;
16. вземат решения по констатираните
нарушения, установени от Инспектората към
ВСС, при осъществяване на дейностите му
по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 3 ЗСВ;
17. създават постоянни и временни комисии
за подпомагане на дейността си;
18. организират и координират участието
на съдии, прокурори и следователи в между
народното правно сътрудничество;
19. приемат правила за работата си, които
се публикуват на интернет страницата на
Висшия съдебен съвет;
20. преценяват необходимостта от съдебни
помощници и прокурорски помощници в съ
дилищата и в прокуратурите в зависимост от
степента на натовареност на съответния орган;
21. водят и съхраняват кадрово дело за
всеки съдия, прокурор и следовател;
22. прокурорската колегия избира и осво
бождава директора на Националната след
ствена служба.
Раздел IIІ
Правомощия и функции на представляващия
Висшия съдебен съвет
Чл. 10. (1) Висшият съдебен съвет се пред
ставлява от един от изборните му членове,
определен с решение на пленума.
(2) Функциите на представляващия ВСС са:
1. представлява ВСС пред институциите
в страната, в международни форуми и ин
ституции;
2. свиква заседания на пленума на ВСС,
когато председателстващият отсъства;
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3. председателства заседанията на пленума,
когато министърът на правосъдието отсъства;
4. информира обществото за дейността
на ВСС;
5. подписва документите, свързани с из
пълнението на длъжността „член на ВСС“, с
изборните членове на съвета;
6. подписва документите, свързани с из
пълнението на длъжността „главен секретар“;
7. подписва документите, свързани с из
пълнението на длъжностите „ръководител
вътрешен одит“ и „вътрешен одитор“;
8. сключва договори, по които страна е
ВСС, след решение на пленума;
9. представлява ВСС в качеството му на
възложител по реда на Закона за обществе
ните поръчки;
10. след прието решение на пленума за
упълномощаване на експерти за процесуално
представителство подписва акта на упълно
мощаването;
11. обявява със заповед списъка на категори
ите информация, подлежащи на класификация
като служебна тайна, създавана и съхранявана
във ВСС, след решение на пленума на ВСС;
12. организира разпределението на корес
понденцията по вътрешни правила за доку
ментооборота, приети от пленума.
(3) При отсъствие представляващият се
замества от член на ВСС по старшинство,
което се определя от продължителността на
общия юридически стаж.
Г л а в а

т р е т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА ВИС
ШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Раздел I
Комисии към пленума на Висшия съдебен
съвет
Чл. 11. Пленумът на Висшия съдебен съвет
избира от своя състав постоянни и временни
комисии, които подпомагат дейността му.
Чл. 12. (1) В постоянните комисии участват
изборни членове на Висшия съдебен съвет по
равен брой от всяка колегия.
(2) Всяка комисия избира измежду члено
вете си председател и заместник-председател
от различните колегии. Изборен член на ВСС
може да бъде избран за председател или за
местник-председател само на една постоянна
комисия.
(3) Всяка постоянна комисия има техни
чески сътрудник и най-малко един експерт
от администрацията на ВСС. Към комисията
могат да бъдат привличани и външни експерти
и/или консултанти.
(4) Членовете на ВСС, които не са членове
на съответна комисия, могат да участват във
всички нейни заседания, без право да гласуват.
(5) Постоянните комисии могат да създават
работни групи.
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(6) Всяка комисия може да възложи на един
или повече от своите членове осъществява
нето на представителни, проучвателни или
други дейности, свързани с осъществяване
на нейните функции, при осигуряване на
равностойно разпределение на възлаганите
дейности между членовете на комисиите.
(7) Дневният ред, периодичността и про
дължителността на заседанията на комисиите
се определят от тях. Дневният ред и кратките
стенографски протоколи от заседанията се
публикуват на интернет страницата на ВСС.
(8) Постоянните комисии заседават и вземат
решения, ако присъстват повече от половината
от общия брой на членовете им. Комисии
те вземат решение с мнозинство повече от
половината от присъстващите членове при
явно гласуване. Решенията на комисиите се
публикуват на страницата на ВСС.
(9) Постоянната комисия се свиква на за
седание от нейния председател или по искане
най-малко на една трета от членовете є.
(10) Комисиите могат да провеждат съв
местни заседания, когато се разглеждат общи
въпроси. Тези заседания се ръководят по спо
разумение от един от председателите.
(11) При съвместни заседания всяка ко
мисия взема поотделно своето решение по
обсъждания въпрос. При различни становища
всяка комисия прави свой отделен доклад,
като предлага проект на решение.
(12) Постоянните комисии приемат свои
вътрешни правила в съответствие с този
правилник.
Чл. 13. Постоянни комисии на пленума на
Висшия съдебен съвет са:
1. комисия „Бюджет и финанси“;
2. комисия „Управление на собствеността“;
3. Комисия по правни и институционални
въпроси;
4. комисия „Професионална квалификация
и информационни технологии“.
Чл. 14. Комисия „Бюджет и финанси“ се
състои от шестима членове на ВСС – трима
от прокурорската колегия и трима от съдий
ската колегия. Комисията:
1. изготвя краткосрочни и дългосрочни
бюджетни прогнози;
2. предлага правила и процедури за финан
сово управление и контрол в съдебната власт;
3. предлага на ВСС правила и указания,
свързани с дейността на органите на съдебната
власт и администрацията на ВСС;
4. изготвя проект на годишен бюджет на
съдебната власт;
5. изготвя проект на разпределението на
бюджетните средства на органите на съдебната
власт по бюджети;
6. предлага разпределение на бюджетните
средства на органите на съдебната власт по
бюджети;
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7. предлага правила и механизми за опре
деляне размера на трудовите възнаграждения
на членовете на ВСС, съдиите, прокурорите
и следователите и на съдебните служители;
8. изготвя анализи за текущото финансово
състояние на съдебната система и поддържа
финансова статистика;
9. оказва методологическа помощ на ор
ганите на съдебната власт по въпросите на
бюджета, финансовия мениджмънт и финан
совото обслужване;
10. одобрява тригодишен стратегически
план и годишния план за дейността по вътре
шен одит, изготвени от дирекция „Вътрешен
одит“, и ги представя за утвърждаване от ВСС;
11. утвърждава проектни предложения и
контролира усвояването на средства по про
грами по международни и вътрешни проекти,
свързани с Висшия съдебен съвет и съдебната
власт.
Чл. 15. Комиси я „Управление на соб
ствеността“ се състои от шестима членове
на ВСС – трима от прокурорската колегия
и трима от съдийската колегия. Комисията:
1. организира изработването на концепции,
прогнози и програми за инвестиционната
политика на съдебната власт, управлението и
стопанисването на сградния фонд, след което
ги внася за утвърждаване от пленума на ВСС;
2. проучва и анализира необходимостта от
ново строителство, реконструкция, възстано
вяване и основни ремонти за нуждите на съ
дебната власт, включително и предложенията
на органите на съдебната власт;
3. предлага на пленума на Висшия съде
бен съвет за приемане ежегодните програми
на инвестиционната дейност в рамките на
утвърдения бюджет;
4. ежегодно предлага на пленума на ВСС да
приеме анализ на изпълнението на годишните
и дългосрочните разчети за изразходваните
средства с инвестиционно значение;
5. внася съвместно с комисия „Бюджет и
финанси“ в пленума на ВСС предложения за
финансиране от бюджета или от други сред
ства на ново строителство, реконструкция,
възстановяване и основни ремонти за нуждите
на съдебната власт;
6. разглежда предложения и искания за
извършване на текущи и аварийни ремонти в
сградния фонд на съдебната власт и ги внася
в комисия „Бюджет и финанси“ за извършване
на бюджетния разход съобразно изискванията
за изпълнение на бюджета;
7. организира осъществяването на пред
варителен, текущ и последващ контрол по
реализирането на инвестиционната политика,
включително извършването на ново строител
ство, реконструкция, възстановяване и основни
ремонти на сградния фонд на съдебната власт;
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8. предлага на пленума на ВСС проекти
за решения, свързани с придобиване на не
движими имоти и вещни права върху тях за
нуждите на съдебната власт;
9. координира с други органи на изпълни
телната власт осъществяването на съвместни
проекти или международни програми, свър
зани със сградния фонд на съдебната власт;
10. предлага на пленума на ВСС проекти
за решения по разпределяне ползването на
недвижимите имоти, предоставени на съдеб
ната власт, организацията по управлението
и стопанисването на съдебните сгради и ве
домствения жилищен фонд;
11. организира и предлага на пленума
проекти за решения за откриването на про
цедури по възлагане на обществени поръчки
и централизирани доставки, свързани с ин
вестиционната политика и осъществяване на
контрол по изпълнението им;
12. предлага на пленума на ВСС проек
ти за решения, свързани с организацията и
ползването на ведомствения жилищен фонд;
13. осъществява координация и взаимо
действие с другите комисии на пленума на
ВСС по съответни въпроси.
Чл. 16. Комисията по правни и институ
ционални въпроси се състои от осем члено
ве – четирима от прокурорската колегия и
четирима от съдийската колегия. Комисията:
1. изготвя проекти на подзаконови нор
мативни актове в предвидените от закона
случаи, които внася в пленума на ВСС за
окончателно приемане;
2. изготвя становища по проекти на за
кони и на нормативни актове на Министер
ския съвет и на други централни органи на
изпълнителната власт, които се отнасят до
съдебната система;
3. изготвя проект на доклад за дейността
на ВСС, както и становища по внесените от
Върховния касационен съд, от Върховния
административен съд и от главния прокурор
доклади;
4. изготвя проект на становища по дела пред
Конституционния съд, по които ВСС е страна;
5. изготвя становища по съдебни производ
ства със значим обществен интерес, в които
участва ВСС;
6. обобщава постъпили становища на съ
диите, прокурорите и следователите, както и
на съдебните служители, при обсъждане на
проекти на нормативни актове;
7. подготвя проекти на споразумения с
други органи и организации, които подлежат
на последващо утвърждаване от пленума;
8. координира работата на ВСС по изпъл
нение на мерките по механизма за проверка
и сътрудничество;
9. координира изпълнението на дейностите
от компетентност на пленума на ВСС по Стра
тегията за реформа на съдебната система и
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програмата за нейното изпълнение и касаещо
международното сътрудничество;
10. осигурява координацията и взаимо
действието с Гражданския съвет;
11. организира и координира изпълнението
на Комуникационната стратегия на съдебната
власт 2014 – 2020;
12. предлага на пленума решения по въп
роси от международната дейност на ВСС;
13. изготвя проект на годишен доклад за
независимостта и прозрачността на дейността
на органите на съдебната власт и на дейността
на ВСС.
Чл. 17. Комисия „Професионална квали
фикация и информационни технологии“ се
състои от шестима членове – трима от про
курорската колегия и трима от съдийската
колегия. Комисията:
1. разработва проекти за решения на пле
нума, които законът изисква с оглед реали
зирането на електронно правосъдие;
2. определя задължителни квалификаци
онни курсове в случаите на повишаване в
длъжност на съдии, прокурори и следователи
и назначаване на административни ръково
дители;
3. организира квалификацията на съдии,
прокурори и следователи;
4. организира научното разработване на
въпроси, свързани с дейността на ВСС;
5. организира подготовката и провеждането
на научно-практически прояви по отделни
проблеми на работата на ВСС;
6. обсъжда актуални проблемни въпроси
от дейността на Националния институт на
правосъдието, свързани с усъвършенстване
дидактиката на учебния процес и прилага
не на съвременните модерни технологии в
обучението;
7. съдейства за координирането на науч
ните и приложните изследвания на юриди
ческите факултети в страната по проблемите
на организаци ята и фу нк ционирането на
съдебната власт;
8. способства за запознаване с чуж де
странните научни постижения в областта на
информационните технологии с оглед използ
ването им от органите на съдебната власт;
9. подпомага ВСС за изпълнението на
Информационната стратегия на праворазда
вателните органи, включително за реализира
нето на информационните системи (ЕИСПП)
и др. и електронната връзка с органите на
съдебната власт, както и неправителствените
организации и други субекти на гражданското
общество;
10. поддържа делови контакти със сродни
звена към висшите съдебни съвети в други
държави;
11. организира изпълнението на дейностите
по глава ІІ, раздел 1а от ЗСВ.
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Чл. 18. (1) Пленумът на Висшия съдебен
съвет може да създава и временни комисии за
изпълнение на конкретни задачи във връзка
с неговите правомощия. За изпълнение на
определени задачи могат да бъдат привличани
външни специалисти.
(2) Временните комисии преустановяват
съществуването си с изтичането на срока,
за който са създадени, или предсрочно – с
решение на пленума.
Раздел IІ
Комисии към колегиите на Висшия съдебен
съвет
Чл. 19. (1) Дейността на съдийската и на
прокурорската колегия се подпомага съответ
но от постоянна Комисия по атестирането и
конкурсите, от постоянна Комисия по про
фесионална етика.
(2) Броят на членовете на постоянните
комисии по атестирането и конкурсите се
определя от съответната колегия.
Чл. 20. (1) Дейността на съдийската колегия
се подпомага и от постоянна комисия „Съдебна
карта, натовареност и съдебна статистика“.
(2) В случаите, когато комисията по ал. 1
заседава по въпроси, касаещи съдебната кар
та, се уведомява и прокурорската колегия,
която определя свой представител за участие
в заседанието.
Чл. 21. (1) Колегиите на Висшия съдебен
съвет могат да създават и други постоянни
или временни комисии за подпомагане на
тяхната дейност.
(2) Правомощията на комисиите, както и
правилата за дейността им се определят от
съответната колегия на Висшия съдебен съвет.
Раздел IIІ
Заседания на пленума и на колегиите на
Висшия съдебен съвет
Чл. 22. (1) Пленумът и колегиите на Вис
шия съдебен съвет приемат своите актове на
заседания.
(2) Заседанията са публични и се излъчват
пряко в интернет освен в случаите, когато се
обсъждат предложения за налагане на дисци
плинарно наказание или документи, съдър
жащи информация, класифицирана по Закона
за защита на класифицираната информация.
(3) Решенията, приети на закрито заседание,
се обявяват публично.
Чл. 23. (1) Заседанията на пленума се
свикват от председателстващия, а когато той
отсъства – от представляващия ВСС.
(2) Заседанията на пленума могат да се
свикват и по искане на всяка от колегиите
на Висшия съдебен съвет.
(3) Министърът на правосъдието предсе
дателства заседанията на пленума. При не
гово отсъствие пленумът се председателства
от представляващия Висшия съдебен съвет,
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председателя на Върховния касационен съд,
председателя на Върховния административен
съд или от главния прокурор.
(4) При отсъствие на министъра на пра
восъдието на заседанието на пленума може
да присъства определен от него заместникминистър.
(5) Проектът на дневен ред за заседанията
на пленума се изготвя от главния секретар
въз основа на постъпилите предложения на
колегиите, постоянни или временни комисии
и членове на ВСС с приложени към тях пис
мени материали и се съгласува от министъра
на правосъдието. Дневният ред се публикува
на интернет страницата на Висшия съдебен
съвет три дни предварително.
(6) Членовете на пленума и главният ин
спектор се уведомяват за датата, часа и мяс
тото на провеждане на заседанието три дни
предварително, като писмените материали се
публикуват на вътрешната поща в същия срок.
Чл. 24. (1) Въпроси за разглеждане в за
седание на пленума могат да се внасят и от
членове на ВСС.
(2) Органите на съдебната власт и ми
нистърът на правосъдието внасят въпроси
за разглеждане съобразно правомощията си.
(3) Главният секретар внася въпроси, които
са от неговата компетентност.
(4) Координацията по подготовката на
материалите за разглеждане на заседание на
пленума се осъществява от главния секретар.
Чл. 25. Заседание на пленума се провеж
да, ако присъстват повече от половината от
членовете му.
Чл. 26. Допълнения в предварително обя
вения дневен ред могат да се правят в деня
на заседанието по решение на пленума.
Чл. 27. (1) На заседанията на пленума при
обсъждане и гласуване на решенията при
състват главният секретар или определен от
него съдебен служител от администрацията
и стенограф, а в случаите по чл. 24, ал. 4
от правилника – и определен от министъра
заместник-министър.
(2) Главният инспектор на Инспектората
към ВСС участва в заседанията на пленума,
но не участва в гласуването.
(3) По решение на пленума на заседанията
могат да се изслушват и лица, които имат
отношение към разглеждания въпрос.
(4) Поканените да присъстват на заседа
нието могат да участват в дискусията и да
представят справки по обсъжданите проблеми.
Те се вписват в протокола от заседанието.
Чл. 28. Решенията на пленума по чл. 30,
ал. 2, т. 2 и 6 ЗСВ се приемат с мнозинство не
по-малко от седемнадесет гласа, а останалите
решения – с мнозинство повече от половината
от присъстващите членове.
Чл. 29. (1) Гласуването винаги е явно и
лично. Не се допуска гласуване „въздържал се“.
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(2) Явното гласуване се извършва чрез
компютризирана система за гласуване.
(3) Когато не е възможно да се гласува
чрез компютризираната система за гласуване,
гласуването се извършва с вдигане на ръка.
(4) Гласуването чрез компютризирана сис
тема за гласуване става чрез персоналните
компютри на членовете на ВСС.
(5) Разпечатката от компютризираната
система за гласуване става неразделна част
от протоколите на пленума по чл. 35 и се
публикува на интернет страницата на ВСС.
(6) Отчитането на гласуването става ав
томатично. Резултатите от гласуването се
отразяват на персоналните компютри на
членовете на ВСС и на контролно табло,
поставено в залата, осигуряваща обществен
достъп до заседанията на ВСС.
(7) Гласуването с вдигане на ръка се из
вършва след покана от председателстващия за
седанието последователно със „за“ и „против“.
Преброяването на гласовете и отчитането им
се извършват под контрола на председателст
ващия заседанието и се отразяват поименно
в протокола.
(8) Висшият съдебен съвет може да вземе
решение по определени въпроси от дневния
ред да се проведе общо гласуване.
(9) От обявяване на гласуването до завърш
ването му не се допускат изказвания.
(10) Предложенията за прегласуване поради
грешка се предлагат и приемат преди обявя
ване на резултата от гласуването.
Чл. 30. (1) Член на ВСС няма право да
участва в гласуването на решение, което се
отнася лично до него или до негов съпруг
или роднина по права линия, по съребрена
линия до четвърта степен и по сватовство до
трета степен или ако са налице други обстоя
телства, които пораждат съмнение в неговата
безпристрастност.
(2) В случаите по чл. 35, ал. 1 ЗСВ член на
ВСС се отстранява сам, като обявява обстоя
телствата, които са наложили отстраняването.
(3) Когато в дневния ред на заседанието
на ВСС са включени допълнителни точки и
ако са налице обстоятелствата по ал. 1 и 2,
пленумът отлага разглеждането на съответ
ната точка.
Чл. 31. (1) Съдийската колегия се пред
седателства от председателя на Върховния
касационен съд, а при негово отсъствие – от
председателя на Върховния административен
съд, или от най-старшия присъстващ член.
(2) Прокурорската колегия се председа
телства от главния прокурор, а при негово
отсъствие – от най-старшия присъстващ член.
(3) Министърът на правосъдието, а при
негово отсъствие – определен от него замест
ник-министър, и главният инспектор могат да
присъстват на заседанията на колегиите без
право на глас.
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Чл. 32. (1) Заседанията на колегиите се
свикват от председателстващия.
(2) Заседанията на колегиите могат да се
свикват и по искане на трима членове на
съответната колегия.
(3) Членовете на колегиите и главният
инспектор се уведомяват за датата, часа и
мястото на провеждане на заседанието и за
дневния ред три дни предварително, като
им се предоставят и писмените материали
за заседанието. Дневният ред се публикува
на интернет страницата на Висшия съдебен
съвет в същия срок.
Чл. 33. (1) Заседание на съответната ко
легия се провежда, ако присъстват повече от
половината от членовете.
(2) Решенията на съдийската колегия по
чл. 30, ал. 5, т. 1 – 4 ЗСВ се приемат с мнозин
ство не по-малко от осем гласа, а останалите
решения – с мнозинство повече от половината
от присъстващите членове.
(3) Решенията на прокурорската колегия
по чл. 30, ал. 5, т. 1 – 4 ЗСВ се приемат с
мнозинство не по-малко от шест гласа, а
останалите решения – с мнозинство повече
от половината от присъстващите членове, с
изключение на решението по чл. 30, ал. 5,
т. 17 ЗСВ.
(4) Гласуването на решенията винаги е
явно и лично и се провежда по реда на чл. 30
от правилника.
Раздел IV
Оформяне актовете на пленума и на колегиите
на Висшия съдебен съвет
Чл. 34. (1) При провеждане заседанията на
пленума и на колегиите на ВСС се използва
аудиозаписваща техника и се изготвят пълен
и кратък стенографски протокол, които се
публикуват на страницата на ВСС.
(2) Пълният стенографски протокол се
изготвя в срок до седем работни дни след
приключване на заседанието. Протоколът се
подписва от председателстващия заседанието
на пленума или на колегиите.
(3) След приключване на заседанието в
срок най-късно до края на следващия работен
ден се изготвя кратък протокол, в който се
отразяват всички приети решения. Краткият
протокол се съгласува с главния секретар
след подпис от стенографа/ите.
(4) Протоколите от заседанията могат да
бъдат поправяни по решение на пленума или
на колегиите при допусната очевидна факти
ческа грешка. Технически грешки в кратките
протоколи се поправят с разпореждане на
главния секретар въз основа на предложе
ние на вносителя, което е неразделна част
от протокола.
(5) Пълният стенографски протокол, както
и записаните аудионосители се съхраняват от
главния секретар и се ползват само в сградата
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на ВСС. Сроковете за съхранение се определят
с Вътрешните правила за документооборота.
Чл. 35. (1) Актовете на пленума и на ко
легиите се подписват от председателстващия
и се подпечатват с печата на ВСС.
(2) Пленумът и колегиите на ВСС използ
ват еднакъв печат съгласно чл. 16, ал. 5 ЗСВ.
(3) Печатът се полага от главния секретар
или от определено от него лице от админи
страцията на ВСС.
(4) Преписи от приетите решения на пле
нума или на колегиите на ВСС се предоставят
по искане на трети заинтересовани лица след
разрешение на главния секретар.
Чл. 36. След влизане в сила на решението
за назначаване, повишаване, понижаване и
преместване на съдия, прокурор и следовател
ВСС уведомява лицето, което в едномесечен
срок встъпва в длъжност.
Раздел V
Организацията на работата с предложенията
и сигналите
Чл. 37. Предложенията и сигналите, пода
дени до ВСС или колегиите, се разглеждат по
реда на глава осма „Предложения и сигнали“
от А дминистративнопроцесуалния кодекс,
освен ако в ЗСВ не е предвиден друг ред.
Чл. 38. (1) Писмени или устни предло
жения и сигнали, подадени лично или чрез
упълномощен представител по телефон, теле
граф, телекс, факс или по електронна поща,
се регистрират, като се отразяват подателят,
датата на постъпване и въпросът, изложен в
предложението или в сигнала, както и слу
жителите, на които е възложена подготовката
на решението по тях.
(2) Не се разглеждат анонимни предложе
ния или сигнали.
Чл. 39. (1) Постъпилите жалби и сигнали
се разпределят от главния секретар или от
определен от него служител от АВСС към
компетентната комисия на пленума или на
колегиите на ВСС.
(2) Предложенията и сигналите, които не
са в рамките на компетентността на пленума
или колегиите, се докладват на председателите
на съответните комисии по професионална
етика и се препращат на компетентния орган
не по-късно от 7 дни от постъпването им освен
когато има данни, че въпросът вече е отне
сен и до тях. За препращането се уведомява
направилият предложението или сигнала.
Чл. 40. (1) Решени ята по пост ъпилите
жалби, сигнали и предложения се вземат от
компетентната комисия най-късно два месеца
след постъпването им във ВСС и се съобщават
в 7-дневен срок на подателя. В същия срок тя
може да внесе предложението или сигнала за
обсъждане в съответната колегия или пленума.
Решението не подлежи на обжалване.
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(2) За взетото решение се уведомява пода
телят в 7-дневен срок от постановяването му.
(3) Решението се изпълнява в едномесечен
срок от постановяването му. По изключение,
когато това се налага по особено важни при
чини, срокът може да бъде продължен, но с не
повече от два месеца, за което се уведомява
подателят.
Раздел VI
Права и задължения на членовете на Висшия
съдебен съвет
Чл. 41. (1) Членовете на ВСС с изключение
на тези, които упражняват научна и препода
вателска дейност, преустановяват изпълнени
ето на заеманата до избора им длъжност за
времето на мандата им във ВСС.
(2) Времето, през което членовете на ВСС
изпълняват своите функции, се зачита за стаж
по чл. 164, ал. 1 – 7 ЗСВ.
(3) Членовете на ВСС се командироват по
реда на чл. 8, ал. 4 от Наредбата за команди
ровките в страната, приета с ПМС № 72 от
1986 г. (обн., ДВ, бр. 11 от 1987 г.; изм., бр. 21
от 1991 г., бр. 2 от 1994 г., бр. 62 от 1995 г.,
бр. 34 от 1997 г., бр. 40 от 1999 г., бр. 2 от
2008 г. и бр. 2 от 2011 г.).
(4) Членовете на ВСС ползват материалната
база на органите на съдебната власт.
Чл. 42. Изборен член на ВСС спазва кри
териите за несъвместимост, установени в
чл. 18 ЗСВ.
Чл. 43. (1) Член на ВСС е длъжен да при
съства на заседанията на ВСС и на комисиите,
в които е избран.
(2) Член на ВСС може да участва в заседа
нията на постоянна комисия на пленума, на
която не е член, без право да гласува.
Г л а в а
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БЮДЖЕТ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
Чл. 44. Бюджетът на съдебната власт е
самостоятелен и е част от държавния бюджет.
Чл. 45. Висшият съдебен съвет е първосте
пенен разпоредител по бюджета на съдебната
власт.
Чл. 46. Висшият съдебен съвет организира
и ръководи съставянето и изпълнението на
бюджета на съдебната власт.
Чл. 47. Разпоредителите с бюджет от пониска степен по бюджета на съдебната власт
се определят от Висшия съдебен съвет.
Чл. 48. Проектите на бюджет и бюджетните
прогнози за бюджета на съдебната власт се
разработват по органи на съдебната власт.
Чл. 49. Висшият съдебен съвет внася в
Министерския съвет бюджетните прогнози и
проектите на бюджети на съдебната власт в
определените с бюджетната процедура срокове.
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Чл. 50. При разглеждането на законопроек
та за държавния бюджет Народното събрание
изслушва доклад на определен от Висшия
съдебен съвет представител относно бюджета
на съдебната власт.
Чл. 51. По бюджета на съдебната власт се
предвиждат резерви на непредвидени и/или
неотложни разходи. Размерът на резервите се
определя със закона за държавния бюджет за
съответната година и се разходва по решение
на ВСС.
Чл. 52. Висшият съдебен съвет извършва
промени по бюджета на съдебната власт,
включително по бюджетите на второстепен
ните разпоредители с бюджет.
Чл. 53. Висшият съдебен съвет представя
в Министерството на финансите ежемесечно
и на тримесечие отчети за изпълнението на
бюджета на съдебната власт, включително за
сметките за средства от Европейския съюз и
сметките за чужди средства, както и допъл
нителна информация.
Чл. 54. С решение на пленума на Висшия
съдебен съвет се определят членове на коми
сия „Бюджет и финанси“ за разпоредители с
бюджета на съдебната власт с право на първи
подпис и служители от администрацията на
ВСС с право на втори подпис.
Г л а в а

п е т а

ВЪТРЕШЕН ОДИТ
Раздел I
Общи положения
Чл. 55. (1) Към Висшия съдебен съвет е
създадена дирекция „Вътрешен одит“, която
подпомага съдебната власт за постигане на
целите є, като идентифицира и оценява рис
ковете и оценява адекватността и ефектив
ността на системите за финансово управление
и контрол (вътрешния контрол).
(2) Дирекция „Вътрешен одит“ е на пряко
подчинение на ВСС и осъществява дейността
по вътрешен одит в съответствие със Закона за
вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС).
(3) Дирекцията осъществява вътрешния
одит на всички структури, програми, дейности
и процеси във ВСС, Инспектората към ВСС,
органите на съдебна власт и Националния
инст и т у т по правосъдие – разпореди тели
с бюджетни кредити от по-ниска степен, в
съответствие с чл. 13 ЗВОПС.
(4) Вътрешният одит се осъществява чрез
изпълнение на конкретни одитни ангажимен
ти за даване на увереност или консултиране.
(5) Директорът на дирекцията за вътрешен
одит докладва за резултатите от извършените
одитни ангажименти и за цялостната дейност
на дирекцията на ВСС чрез съответната ком
петентна комисия в зависимост от съдържа
нието на резултатите.
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Раздел II
Състав, функции и организация на работата
на дирекция „Вътрешен одит“ във Висшия
съдебен съвет
Чл. 56. Дейността на дирекцията се осъ
щес т вя ва о т р ъковод и т ел на вът реш н и я
одит – директор, и вътрешни одитори – дър
жавен, главен, старши и младши.
Чл. 57. При осъществяване на дейността по
вътрешен одит ръководителят на вътрешния
одит и вътрешните одитори:
1. планират, извършват и докладват дей
ността по вътрешен одит в съответствие с
изискванията на Закона за вътрешния одит в
публичния сектор, стандартите за вътрешен
одит в публичния сектор, Етичния кодекс на
вътрешните одитори, статута на дирекция
„Вътрешен одит“ и правилата за организация
на дейността на дирекция „Вътрешен одит“,
утвърдени от ВСС с решение;
2. изготвят на базата на оценка на риска
тригодишен стратегически план и годишен
план за дейността си, които се утвърждават
от ВСС;
3. изготвят одитен план за всеки одитен
ангажимент, който съдържа обхват, цели,
времетраене и разпределение на ресурсите за
изпълнение на ангажимента, одитния подход
и техники, вида и обема на проверките;
4. предоставят на ВСС и административните
ръководители на органите на съдебната власт
независима и обективна оценка за състоянието
на процес, система или друг обект на одита;
5. проверяват и оценяват съответствието
на дейността със законите, подзаконовите
нормативни актове, вътрешните актове и
договорите; надеждността и всеобхватността
на финансовата и оперативната информация;
създадената организация по опазване на ак
тивите и информацията, ефективността, ефи
касността и икономичността на дейностите;
изпълнението на задачите, договорите, поетите
ангажименти и постигането на целите;
6. консултират ВСС и административните
ръководители на органите на съдебната власт
по тяхно искане, като дават съвети, мнение,
обучение и др. с цел да се подобрят проце
сите на управление на риска и контрола, без
да поемат управленска отговорност за това;
7. ръководителят на одитния екип и вътреш
ните одитори обсъждат с административните
ръководители на органите на съдебната власт,
чиято дейност е одитирана, резултатите от
всеки извършен одитен ангажимент и изготвят
одитен доклад;
8. ръководителят на вътрешния одит и
вътрешните одитори дават препоръки в одит
ните доклади за подобряване на дейността на
одитираните обекти, адекватността и ефек
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тивността на системите за финансово упра
вление и контрол и извършват проверки за
проследяване изпълнението на препоръките;
9. изготвят и предоставят на ВСС годишен
доклад за дейността по вътрешен одит в съ
ответствие с чл. 40, ал. 5 ЗВОПС, който се
включва в доклада по чл. 20, ал. 3 от Закона
за финансовото управление и контрол в пуб
личния сектор;
10. повишават професионалната си квали
фикация и осъществяват контакти с другите
звена за вътрешен одит от организациите
от публичния сектор с цел обмяна на добри
практики.
Раздел III
Статут на вътрешните одитори
Чл. 58. (1) Ръководителят на вътрешния
одит и вътрешните одитори са съдебни слу
жители и се назначават и освобождават от
длъжност от ВСС. Те трябва да отговарят на
изискванията на ЗВОПС.
(2) При осъществяване на дейността по
вътрешен одит в системата на съдебната
власт ръководителят на вътрешния одит и
вътрешните одитори имат правата и спазват
задълженията, предвидени в глава трета,
раздел II от ЗВОПС.
(3) Ръководител ят на вът решни я одит
осъществява административното ръководство
на вътрешните одитори за изпълнение на
одитните ангажименти и цялостната дейност
на дирекцията.
Чл. 59. Назначаването, атестирането и
повишаването в ранг на ръководителя на
вътрешния одит и вътрешните одитори се
извършват съгласно утвърдените от ВСС въ
трешни правила за провеждане на конкурси
за назначаване, атестиране и повишаване
в ранг на вътрешните одитори в дирекция
„Вътрешен одит“ във ВСС.
Чл. 60. Командироването на ръководителя
на вътрешния одит и вътрешните одитори и
ползването от тях на платен или неплатен
отпуск се разрешава от представляващия ВСС.
Чл. 61. (1) Ръководителят на вътрешния
одит и вътрешните одитори осъществяват
своята дейност и в съответствие със ЗСВ,
Кодекса на труда и нормативните актове,
свързани с тях, въз основа на длъжностни ха
рактеристики, утвърдени от ВСС. Те са длъжни
да изпълняват служебните си задължения и
индивидуални отговорности безпристрастно,
точно и компетентно съобразно длъжностната
им характеристика.
(2) Функционалната характеристика, длъж
ностното разписание и типовите характерис
тики на ръководителя и вътрешните одитори
са неразделна част от този правилник.
(3) При служебна необходимост вътрешните
одитори са длъжни да изпълняват служебните
си задължения извън работно време.
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АДМИНИСТРАЦИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕ
БЕН СЪВЕТ
Раздел I
Общи положения
Чл. 62. (1) При осъществяването на своята
дейност администрацията на ВСС се ръководи
от принципите на законност, безпристрастност,
компетентност, отговорност, ефективност,
публичност и прозрачност и спазване на про
фесионалната етика на съдебните служители.
(2) Администрацията на ВСС се ръководи
от главен секретар.
(3) При осъществяване на своите функции
администрацията на ВСС взаимодейства с
органите на съдебната власт и с други дър
жавни и общински институции, невключени
в съдебната система, и юридически лица с
нестопанска цел.
Раздел II
Главен секретар
Чл. 63. (1) За главен секретар на ВСС
може да се назначи лице, което отговаря на
изискването по чл. 164, ал. 2 ЗСВ.
(2) Главният секретар се назначава с реше
ние на ВСС след провеждане на конкурс от
комисия „Съдебна администрация“ при ВСС.
(3) Главният секретар осъществява админи
стративното ръководство на администрацията
за подготовка на заседанията на пленума на
ВСС и колегиите и изпълнение на техните
актове, като:
1. организира подготовката на заседанията
на пленума на ВСС и колегиите;
2. предлага на председателстващия проек
та на дневен ред за заседанията на пленума
на ВСС;
3. осъществява непосредствен контрол
върху дейността на звено „Стенографи“ по
изготвянето на пълния и краткия стенограф
ски протокол от заседанията на пленума и
колегиите;
4. съхранява протоколите и стенограмите
от заседанията на пленума и колегиите;
5. организира изпълнението на решенията
на пленума и колегиите;
6. участва в заседанията на пленума на
ВСС и представя становища по въпроси от
дневния ред от неговата компетентност;
7. може да участва в заседанията на коле
гиите и постоянните комисии при ВСС без
право да гласува;
8. организира и отговаря за поддържането
на интернет страницата.
(4) Главният секретар като работодател на
служителите от администрацията ръководи,
координира и контролира функционирането
на администрацията на ВСС, при което:
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1. назначава, освобождава и командирова
в страната и в чужбина служителите в адми
нистрацията на ВСС;
2. организира и провеж да конку рсите,
атестирането и повишаването в ранг на съ
дебните служители от администрацията на
ВСС съгласно вътрешни правила, утвърдени
от него;
3. утвърждава със заповед поименно щатно
разписание на администрацията на ВСС;
4. утвърждава вътрешни правила за дей
ностите, осъществявани от администрацията;
5. контролира разходите на администра
цията на ВСС;
6. контролира и отговаря за работата с доку
ментите, за тяхното съхраняване и архивиране
и за опазването на служебната информация;
7. определя реда за документооборота,
деловодната и архивната дейност в админи
страцията;
8. поощрява служители от администрацията
на ВСС с отличие или награда за проявени
висок професионализъм, образцово изпъл
нение на служебните задължения и високи
нравствени качества;
9. реализира дисциплинарната отговорност
на служителите за извършени от тях дисци
плинарни нарушения;
10. организира обучението на съдебните
служители и повишаването на тяхната ква
лификация;
11. отговаря за създаването на условия за
нормална и ефективна работа на членовете
на ВСС и на администрацията;
12. организира и контролира дейностите по
поддържане на складовото стопанство, осигу
ряване хигиената на сградата и техническата
поддръжка на инсталациите и съоръженията
в сградния фонд, както и използването и
поддържането на автопарка на ВСС.
(5) Главният секретар осъществява мето
дическо ръководство и контрол по отношение
на съдебните администратори.
(6) Освен посоченото в предходните али
неи при осъществяването на своите функции
главният секретар може да:
1. изисква от органите на съдебната власт,
от централните и териториалните органи на
изпълнителната власт, органите на местното
самоуправление, както и от други органи и
организации, информация и материали, не
обходими за осъществяване правомощията
на ВСС;
2. да участва в срещи и комисии с пред
ставители на други органи или организации
по тяхна покана или по възлагане от ВСС;
3. да осъществява контакти с представители
на органите на съдебната власт, законодател
ната власт, централните и териториалните
органи на изпълнителната власт и органите на
местното самоуправление, на международни
органи и организации, както и с граждани.
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(7) С решение на пленума на ВСС на
главния секретар могат да бъдат възложени
за изпълнение и други функции.
(8) Главният секретар в изпълнение на
правомощията си издава разпореждания и
заповеди, които са задължителни за съдебните
служители от администрацията на ВСС.
(9) Главният секретар при отсъствие може
да делегира свои правомощия на съдебен
служител от администрацията и да определя
неговите функции със заповед.
Раздел III
Фу нк ции и организация на работата на
администрацията на Висшия съдебен съвет
Чл. 64. (1) Съдебните служители, които
подпомагат осъществяването на дейността
на пленума и на колегиите на ВСС по чл. 30
ЗСВ, се структурират в администрация, ор
ганизирана в дирекции, както следва:
1. дирекция „Правна“;
2. дирекция „Бюджет и финанси“;
3. дирекция „Управление на собствеността
на съдебната власт“;
4. дирекция „Съдебни кадри и конкурси
на магистрати“;
5. дирекция „Информационни технологии
и съдебна статистика“;
6. дирекция „Организационно-администра
тивна дейност“;
7. дирекция „Публична комуникация и
протокол“;
8. дирекция „Международна дейност“;
9. дирекция „Атестиране на магистрати“;
10. дирекция „Дисциплинарна дейност“.
(2) В администрацията на ВСС се струк
т у рират като самостоятелни звена отдел
„Европейски и международни програми и
проекти“, звено „Финансови контрольори“ и
звено „Стенографи“.
(3) Дирекциите осъществяват функциите
си чрез отдели, сектори и звена към тях.
(4) В администрацията на Висшия съдебен
съвет могат да се създават и други структур
ни звена.
(5) Структурата на дирекциите се утвърж
дава със заповед на главния секретар.
Чл. 65. (1) Дирекциите се ръководят от
директор, който организира, координира и
контролира изпълнението на възложените
им функции и своевременно док ладва за
осъществяването им.
(2) Директорите на дирекции разпределят
задачите по отдели и сектори по естество и
специфика, като предлагат на главния секре
тар мерки за подобряване организацията на
работа в дирекцията.
(3) Директорите на дирекции своевременно
информират главния секретар за възникнали
проблеми във връзка с осъществяването на
функциите им.
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Чл. 66. (1) Отделите се ръководят от начал
ник на отдел, който организира, координира и
контролира работата на съдебните служители
в съответния отдел и своевременното изпъл
нение на възложените им задачи.
(2) Началникът на отдел разпределя зада
чите в ресорните сектори по естество и специ
фика, като предлага на главния секретар и на
директора на дирекция мерки за подобряване
организацията на работа в отдела.
(3) Началниците на отдели своевременно
информират главния секретар и директора на
дирекция за възникнали проблеми във връзка
с изпълнението на възложените им задачи.
Чл. 67. При изпълнение на своите функции
директорите на дирекциите и началниците на
отдели издават разпореждания.
Чл. 68. Дирекция „Правна“ осъществява
следните функции:
1. във връзка с нормативната дейност:
а) участва в подготовката на проекти на
нормативни актове по прилагането на ЗСВ;
б) участва в изготвянето на становищата
на пленума и на колегиите на ВСС по норма
тивни актове, които се отнасят до съдебната
система и са внесени за утвърждаване или
съгласуване от ВСС;
в) изготвя предложения и становища по
принципни въпроси и решения, методически
указания и стратегии за съдебната система;
г) изготвя анализи, становища, доклади и
проекторешения по възложени от пленума и
колегиите на ВСС въпроси, свързани с уп
ражняване на правомощията му;
2. във връзка с процесуалното представи
телство на ВСС:
а) изготвя искови молби, жалби, възражения
и писмени бележки по съдебни производства,
в които ВСС е страна, и участва в тях по
пълномощие на пленума или колегиите;
б) изготвя жалби, възражения и станови
ща до административни органи и участва в
административни производства пред тях по
пълномощие на пленума или колегиите;
в) по искане на Министерството на пра
восъдието изготвя становища по жалби на
граждани, разглеждани от Европейския съд по
правата на човека срещу Република България;
г) изготвя проекти на становища до Кон
ституционния съд по дела, по които ВСС е
конституиран;
д) изготвя проекти на становища по об
съждани въпроси от пленумите на Върховния
касационен съд и Върховния административен
съд, свързани с организацията на съдебната
власт;
3. във връзка с юридическото осигуряване
дейността на ВСС, комисиите на пленума
или колегиите:
а) осигурява експертно участие в постоян
ните комисии на пленума и/или колегиите;
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б) проучва постъпили жалби, сигнали,
молби и предложения, подготвя становища
по тях и ги докладва в комисиите на пленума
или колегиите, от чиято компетентност са те;
в) осъществява дейности по изпълнение на
приетите стратегии за борба с корупцията и
плана за действие с тях;
г) организира изпълнението на взетите
решения по постъпилите жалби, сигнали и
предложения;
д) изготвя становища и проекти на доку
менти за условията и реда за провеждане на
конкурсите за служители в администрацията
на ВСС;
е) осигурява правно обслужване на дейности
те, свързани с внедряването и развитието на
информационните технологии в органите на
съдебната власт и администрацията на ВСС;
ж) изготвя правни становища по проце
дури и дейности на ВСС и/или на другите
структурни звена в администрацията на ВСС;
з) осъщест вява методи ческа помощ и
координация по отношение на правното об
служване на дейностите в другите дирекции
на администрацията на ВСС;
и) изготвя и съгласува за законосъобразност
проекти на договори, като при несъгласие
представя мотивирано становище;
й) води и поддържа Регистър на договорите,
сключени от пленума или колегиите, извън
тези по чл. 70, т. 3, буква „е“;
к) организира процеса по планиране на
процеду рите за възлагане на обществени
поръчки, по които ВСС е възложител, съо
бразно Вътрешните правила за възлагане на
обществени поръчки;
л) в зависимост от сложността и обема на
обществената поръчка предлага на главния
секретар на ВСС назначаване на работни групи
за изготвяне на документацията за участие
в процедурата, включително техническо за
дание, критерии за допустимост, методика,
показатели за оценка и специфични техни
чески изисквания;
м) комплектува досиета на проведените от
ВСС обществени поръчки, осигурява тяхното
архивиране и поддържа Регистър за проведе
ните процедури през съответната календарна
година, с изключение на тези по чл. 70, т. 3,
буква „е“;
н) изготвя проекти на решения за пре
доставяне или за отказ за предоставяне на
достъп до обществена информация по Закона
за достъп до обществена информация въз ос
нова на представено мотивирано становище
от съответната дирекция за наличието на
информацията и нейния характер.
Чл. 69. Дирекция „Бюджет и финанси“
осъществява функции по изготвяне на проекта
на бюджета на съдебната власт и организира
изпълнението на бюджета, като:
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1. във връзка с бюджетното финансиране:
a) изготвя бюджетите на второстепенните
разпоредители в рамките на утвърдения от
Народното събрание бюджет на съдебната
власт по елементи на ЕБК и предлага за ут
върждаване от ВСС;
б) организира текущото финансиране на
второстепенните разпоредители по бюджета на
съдебната власт съгласно утвърдените бюджети
чрез системата за електронни разплащания
„СЕБРА“, като: ежедневно обработва иници
ираните платежни нареждания; контролира
извършването на разходите на органите на
съдебната власт в рамките на утвърдените
им бюджети; поддържа ежедневен регистър
за усвоените чрез СЕБРА средства по пара
графи на ЕБК;
в) подготвя предложения за извършване на
корекции по бюджетите на второстепенните
разпоредители по искания от органите на
съдебната власт или служебни след експертен
анализ;
г) извършва корекции по бюджетите на
второстепенните разпоредители след утвър
ждаването им от ВСС и своевременно изпраща
актуализираните бюджети на органите на
съдебната власт;
д) изготвя месечното разпределение на
бюд жета на съдебната власт и извършва
актуализацията му съгласно утвърдените от
ВСС корекции;
e) ежемесечно изпраща заявки за субсидия
и лимит за разходи на съдебната власт за
утвърждаване от МФ съгласно ЗДБРБ;
ж) под д ържа рег ис т ър за ежемесеч но
контролиране на изпълнението на бюджета
на органите на съдебната власт по основни
параграфи и подпараграфи на ЕБК;
з) поддържа регистър за разпределението
на допълнително отпуснатите средства по
бюджетите на органите на съдебната власт
по източници;
и) анализира извършените разходи по кри
терии, зададени от ръководството на ВСС;
й) събира и съхранява постъпилата доку
ментация от органите на съдебната власт във
връзка с дължими обезщетения на магистрати
и съдебни служители;
к) събира и съхранява постъпилата доку
ментация от органите на съдебната власт във
връзка с изплащане на дължими обезщетения
по ЗОДОВ;
2. във връзка с финансовите разчети и
анализи:
а) разработва дългосрочни и средносрочни
прогнози за бюджета на съдебната власт;
б) съставя проект на бюджет на съдебната
власт за съответната календарна година на
основата на приетата прогноза;
в) обосновава и методически защитава
проекта на бюджет на съдебната власт;
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г) дава методически указания по изгот
вянето на бюджета на съдебната власт; из
готвя анализи и доклади по становищата на
компетентните държавни органи, свързани с
бюджета на съдебната власт;
д) разпределя утвърдения от Народното
събрание бюджет на съдебната власт за съ
ответната календарна година по органи на
съдебната власт (в т.ч. обобщени бюджети
на съдилищата) по елементи на Единната
бюджетна класификация;
е) изготвя ежемесечна информация за из
пълнението на бюджета на съдебната власт
за предходни периоди и информира Висшия
съдебен съвет;
ж) създава и поддържа информация, свър
зана с бюджета на съдебната власт и неговото
изпълнение;
з) поддържа информация за разпределение
на допълнителните средства по бюджета на
съдебната власт;
и) актуализира бюджета на съдебната власт;
й) изготвя необходима документация за Ми
нистерството на финансите при необходимост
от утвърждаване на допълнителни средства
по бюджета на съдебната власт чрез ПМС,
РМС или корекции между отделни първосте
пенни разпоредители, както и последващите
документи;
к) извършва периодично актуализация на
приходите и разходите, както и на субсидията
по бюджета на съдебната власт, и информира
Министерството на финансите;
л) ежемесечно консолидира и анализира
данни за средствата за работна заплата на
органите на съдебната власт;
3. във връзка със счетоводството и мето
дологията:
а) разработва дългосрочни, средносрочни
и годишни прогнози за бюджета на ВСС и
неговата администрация;
б) разпределя по параграфите на Единната
бюджетна класификация одобрения бюджет на
ВСС и неговата администрация за съответната
година и предоставя същия на пленума на ВСС
за запознаване, като на всяко тримесечие го
информира за изпълнението му;
в) отчита касовото изпълнение на бюджета
на ВСС и неговата администрация и предоста
вя същия на пленума на ВСС за запознаване,
като на всяко тримесечие го информира за
изпълнението му;
г) анализира и контролира разходите за
издръжка на ВСС и неговата администрация
и при необходимост предлага корекция по
отделните параграфи;
д) осъществява финансово-счетоводното
обслужване на ВСС и неговата администрация
съобразно Закона за счетоводството и други
нормативни актове;
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е) организира инвентаризация на активите,
пасивите, вземанията и задълженията на ВСС
и неговата администрация;
ж) изготвя месечни, тримесечни и годиш
ни отчети за касово изпълнение на бюджета,
сметките за средствата от ЕС и сметките за
чужди средства на ВСС и неговата админи
страция;
з) изготвя т римесечните и годишните
оборотни ведомости на ВСС и неговата ад
министрация;
и) осигурява съхраняването на счетовод
ните документи на администрацията на ВСС;
й) организира единна счетоводна отчетност
в системата на ВСС, изготвя единен индиви
дуален сметкоплан на ползваните счетоводни
сметки и подсметки;
к) изготвя обяснителна записка към триме
сечните отчети и годишния финансов отчет, с
която се оповестява прилаганата счетоводна
политика в органите на съдебната власт;
л) приема и обобщава месечните, тримесеч
ните и годишните отчети за касово изпълнение
на бюджета, сметките за средствата от ЕС и
сметките за чужди средства на органите на
съдебната власт и ги представя на Минис
терството на финансите и Сметната палата;
м) приема и обобщава тримесечните и
годишните оборотни ведомости на органите
на съдебната власт и ги представя на Минис
терството на финансите и Сметната палата;
н) поддържа счетоводни регистри по ос
новните показатели на Единната бюджетна
класификация;
о) обработва и осчетоводява документи за
приходите и разходите по Единната сметка
и поддържа кореспонденция с Националната
агенция за приходите;
п) поддържа кореспонденция с органите на
съдебната власт относно освобождаването на
лимити, сторниране и изчистване на обороти
за плащанията, преминали през сетълмент
(СЕБРА);
р) осъществява контрол и анализ върху
финансовата и нефинансовата информация,
представена в периодичните отчети за касо
вото изпълнение на бюджета и годишните
финансови отчети на второстепенните раз
поредители с бюджети;
с) дава методически указания по прила
гането на нормативните актове, свързани с
финансово-счетоводната дейност – изготвя
нето на отчетите за касовото изпълнение на
бюджета (месечни, тримесечни и годишни),
сметките за средствата от ЕС и сметките за
чужди средства и оборотни ведомости, до
всички второстепенни разпоредители с бю
джетни кредити;
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т) на основата на счетоводните отчети
изготвя справки, становища и предложения
за подобряване на финансовата дисциплина
и отчетност;
у) организира изграждането и осигурява
функционирането на система за финансово
управление и контрол в органите на съдеб
ната власт;
ф) провежда периодични семинари за обу
чаване на счетоводните кадри в съдебната
система;
х) осигурява условия за вътрешен и външен
одит във ВСС;
ц) изготвя предложения, становища по
запитвания от органите на съдебната власт,
свързани с прилагането на нормативната
уредба в областта на заплащането на труда
и осигурителните отношения;
ч) оказва методическа помощ на органите
на съдебната власт по въпросите, свързани
със заплащането на труда;
ш) изготвя становища на ВСС във връзка
с въпроси и проблеми, поставени от други ве
домства, контролни и финансови институции.
Чл. 70. Дирекция „Управление на соб
ствеността на съдебната власт“ осъществява
функции:
1. във връзка с инвестиционната политика:
координира цялостната дейност и подпомага
ВСС при осъществяването на правомощията
му по изпълнението на бюджета за капиталови
разходи, като подготвя и предлага проекти на
поименни списъци на обектите за строител
ство и ремонт за съответната година, които
ще се финансират от бюджета на съдебната
власт, като:
а) обобщава и анализира предложенията
на органите на съдебната власт;
б) изготвя проект на годишна инвести
ционна програма на органите на съдебната
власт (по обекти и по вид на капиталовите
разходи) в рамките на утвърдения бюджет на
съдебната власт;
в) изготвя и актуализира цялостната до
кументация за капиталовите разходи по бю
джета на съдебната власт – разчети и отчети
за изразходваните средства с инвестиционно
предназначение;
г) изготвя предложения за финансиране на
обектите за основен ремонт, строителство,
придобиване на дълготрайни материални и
нематериални активи на второстепенните
разпоредители по бюджета на съдебната власт
и по външни програми;
д) изготвя предложения за корекции на
средствата за капиталови разходи по бюдже
та на второстепенните разпоредители при
необходимост;
е) организира и участва в приемателни
комисии за завършените обекти;
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ж) осъществява текущ контрол при изпъл
нението на строително-монтажните работи
и доставки, проверява съставените актове и
строителни книжа на обектите;
2. във връзка с управлението на собстве
ността на съдебната власт: подпомага ВСС при
осъществяването на дейностите по управление,
поддържане и разпореждане с недвижими имо
ти и движими вещи – държавна собственост,
за нуждите на органите на съдебната власт
на територията на Република България, като:
а) води регистър на недвижимите имоти,
стопанисвани и ползвани от органите на съ
дебната власт, като поддържа и актуализира
единна база данни за недвижимите имоти,
предоставени за управление на ВСС;
б) документира собствеността върху недви
жимите имоти, предоставени за управление на
ОСВ, води отчет, изготвя и съхранява архив
по паспортизацията на сградния фонд, по
застраховането на сградите и друго имуще
ство и отразява всички настъпили промени
в собствеността като вид и обем;
в) изготвя и представя становища за оп
тимално разпределение на съдебни сгради,
ползвани от органите на съдебната власт;
г) организира проучвания за съществуващи
възможности за попълване на сградния фонд
с цел оптималното задоволяване нуждите на
ОСВ, като анализира и предлага на ВСС про
цедури по придобиване на собственост върху
сгради и терени, организира процедурите по
придобиването на нови недвижими имоти,
включително и по фактическото им приемане;
д) организира, отговаря и осъществява
контрол за правилното, законосъобразното
и ефективното ползване и стопанисване на
недвижимите имоти, предоставени за упра
вление на ВСС;
е) предлага предприемане на разпоредител
ни действия по отношение на недвижимите
имоти – държавна собственост, предоставени
за управление на ВСС, с цел постигане на
максимална ефективност;
ж) поддържа регистър на имотите от ве
домствения жилищен фонд, организира нас
таняването във ведомствения жилищен фонд
и контролира изпълнението на сключените
наемни договори;
3. във връзка с организацията по възлага
не на обществените поръчки, организирани
във връзка с управление собствеността на
съдебната власт:
а) организира процедурите по възлагане
на обществени поръчки и централизирани
доставки от името на ВСС като първостепенен
разпоредител с бюджетни средства;
б) изготвя техническите задания за възла
гане на проектиране и строителство на нови
обекти и реконструкция на съществуващите
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за доставки на оборудване и техническите
спецификации по процедурите по Закона за
обществените поръчки;
в) осъществява текущ контрол по изпълне
нието на сключените договори за възлагане
на обществените поръчки (срокове, гаранции,
неустойки), включително от органите на съ
дебната власт;
г) изработва проекти на договори за стро
ителен контрол в проектирането и строител
ството, както и за инвеститорски контрол в
строителството;
д) организира провеждането на експертни
технико-икономически съвети за оценка и
приемане на извършените проектни работи;
е) води регистър на сключените договори
по обществени поръчки, поддържа архив и
съставя досиета на проведени обществени
поръчки от ВСС във връзка с дейността на
дирекцията.
Чл. 71. Дирекция „Съдебни кадри и кон
курси на магистрати“ осъществява дейността
си, както следва:
1. във връзка с воденето и съхраняването
на кадровите дела на съдиите, прокурорите и
следователите и съдебната статистика:
а) съставя, води и съхранява кадровото
дело на всеки съдия, прокурор и следовател
в Република България на хартиен носител;
б) води и съхранява на електронен носител
кадровите дела на магистратите от органите
на съдебната власт;
в) осъществява дейността по събиране,
обобщаване и контролиране изготвянето на
щатните разписания на органите на съдеб
ната власт;
г) периодично изготвя справки и подгот
вя предложения до работните комисии при
ВСС за утвърждаване на щатната численост
на органите на съдебната власт от Висшия
съдебен съвет;
2. във връзка с провеждането на конкурси
на магистрати:
а) обезпечава с необходима информация
комисиите при ВСС във връзка с кадровото
състояние на съдебната система и предложе
нията на органите по чл. 38, ал. 3 ЗСВ;
б) организира и провеж да конк у рсите
за младши съдии и младши прокурори, за
първоначално назначаване, конкурсите за
повишаване в длъжност и за преместване на
съдия, прокурор и следовател в органите на
съдебната власт и за избор на администра
тивни ръководители;
в) организира приема и проверката на
документи на кандидатите за всички видове
конкурси;
г) подпомага дейността на конкурсните
комисии при провеждането на насрочените
писмени и устни изпити, както и при събе
седването с допуснатите кандидати;
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д) осигурява техническата организация
при провеждане на конкурсите за магистрати;
е) подготвя отговори и дава становища по
постъпили молби, жалби и предложения от
компетентността на дирекцията;
3. във връзка с назначаването, повишава
нето, преместването, поощряването и осво
бождаването от длъжност на съдия, прокурор,
следовател, административен ръководител и
заместник на административен ръководител
подпомага дейността на комисиите по атес
тирането и конкурсите.
Чл. 72. Дирекция „Информационни тех
нологии и съдебна статистика“ осъществява
дейността си, както следва:
1. във връзка с внедряването на съвременни
те информационни технологии и комуникации:
а) разработва програми за внедряване на
съвременни информационни технологии и
комуникации в администрацията на ВСС и
органите на съдебната власт и организира
тяхното изпълнение;
б) разработва технически задания за внед
ряване на специализиран приложен софтуер
и техническо оборудване във ВСС и органите
на съдебната власт;
в) участва в разработването и прилагането
на методологии, правила и процедури в об
ластта на информационните технологии във
ВСС и органите на съдебната власт;
г) подпомага ВСС при осъществяване на
правомощията му по реализация на страте
гията за компютризация на съдебната власт;
д) подготвя становища по представените
на ВСС проекти за изграждането на инфор
мационни технологии и комуникации;
е) разработва, прилага и контролира из
пълнението на процедури за сигурност на
информационните системи с цел осигуряване
на ефективна защита на информационните
ресурси на ВСС;
2. във връзка със софтуерната и хардуерната
поддръжка и актуализацията на използваните
информационни системи:
а) координира и подпомага планирането на
осигуряването на необходимия им хардуер и
софтуер в органите на съдебната власт;
б) осигурява поддържането и използването
на техническото и програмното оборудване
в администрацията на ВСС;
в) осигурява правилното функциониране
и актуализиране на използваните от ВСС
правноинформационни системи и на интернет
страницата на ВСС;
г) поддържа информационните бази данни
и изправността на компютърната мрежа в
администрацията на ВСС;
д) осигурява функционирането на антиви
русния софтуер;
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e) изготвя указания и методика за работа,
обучаване и подпомагане на служителите
в администрацията на ВСС при работата с
програмни продукти;
ж) съдейства за осигуряване на сигурността
на информационните и комуникационните
системи във ВСС;
з) осигурява поддържането на компютър
ната техника, локалните мрежи и комуника
ционното оборудване във ВСС;
и) организира закупуването на нов хардуер,
въвежда в експлоатация нови устройства и ги
свързва към съществуващата мрежа на ВСС;
3. във връзка с информационното обслуж
ване на дейностите в органите на съдебната
власт:
а) участва в изграждането и актуализира
нето на автоматизираните информационни
системи в органите на съдебната власт;
б) осигурява развитието и управлението на
автоматизираните информационни системи в
органите на съдебната власт;
в) осигурява оперативната съвместимост
между системите по буква „а“, използвани от
органите на съдебната власт;
г) координира дейностите по ефективно
то прилагане на мерките за публичност и
прозрачност във връзка с публикуването на
съдебните актове на съдилищата;
4. във връзка със съдебната статистика:
а) изпраща до районните, окръж ните,
административните, военните, апелативните
съдилища, специализирания наказателен съд и
апелативния специализиран наказателен съд,
до районните, окръжните, военно-окръжните,
апелативните, военно-апелативната, апела
тивната специализирана и специализираната
прокуратура, както и до окръжните следствени
отдели в окръжните прокуратури и следстве
ния отдел в специализираната прокуратура
актуализираните статистически формуляри
и методически указания за попълването им;
б) събира и обработва статистическата
информация;
в) извършва анализи на крайните резултати
след приключване на периодичната обработка
на статистическата информация.
Чл. 73. Дирекция „Организационно-адми
нистративна дейност“ осъществява дейността
си, както следва:
1. във връзка с административното об
служване на заседанията на пленума и на
колегиите:
а) осигурява организационно заседанията
на пленума и на колегиите и други техни
дейности;
б) съхранява актовете на пленума и на
колегиите и материалите към тях;
в) осигурява организационно и технически
дейностите на комисиите към пленума и ко
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легиите и на създадените от тях подкомисии,
работни и експертни групи;
г) оформя технически приетите решения
на пленума и колегиите;
д) осигурява изготвянето и изпращането в
срок 3 работни дни след изготвянето на краткия
стенографски протокол на препис-извлечения
от решенията на пленума и на колегиите на
съответните заинтересовани органи и лица;
е) координира изпълнението на задачите,
произтичащи от решенията на пленума и
колегиите;
ж) осигурява обработване на постъпилите
във ВСС документи от органите на съдебната
власт, министъра на правосъдието и от други
държавни органи и организации;
з) отговаря за работата с класифицирана
информация;
2. по отношение на човешките ресурси:
а) изготвя и актуализира щатното разпи
сание и длъжностните характеристики на
служителите в администрацията;
б) подготвя актовете, свързани с възник
ването, изменението и прекратяването на
трудовите правоотношения;
в) води и съхранява кадровите дела на
членовете на ВСС и служителите от адми
нистрацията;
3. във връзка с деловодното обслужване:
а) организира, осъществява и контролира
движението на входящата, изходящата и въ
трешната кореспонденция;
б) систематизира и съхранява документите
от текущия архив;
в) осигурява информация за получената и
изпратената кореспонденция;
г) експедира входящата и изходящата ко
респонденция;
д) комплектува, съхранява, обработва и
организира използването на текущия и ар
хивния документационен фонд на ВСС;
4. по отношение на дейностите, свързани
с транспортното обслужване и поддръжката
на автомобилите, собственост на Висшия
съдебен съвет:
а) осигурява транспортното обслужване на
членовете на Висшия съдебен съвет и неговата
администрация;
б) организира и контролира дейността по
експлоатация, ремонт, поддръжка и бракува
не на автотранспортната техника на Висшия
съдебен съвет;
в) осигурява регистрацията, застраховането
и годишните технически прегледи на мотор
ните превозни средства;
5. по отношение на материално-техниче
ското осигуряване на Висшия съдебен съвет:
а) осигу рява техническото обслужване
и поддръжка на сградния фонд на Висшия
съдебен съвет, системите и съоръженията и
заявява текущи строително-ремонтни работи;
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б) осигурява условията за снабдяването на
Висшия съдебен съвет с техника, консумативи
и обзавеждане;
в) снабдява с почистващи препарати и
осигурява санитарно-хигиенните условия в
сградата на Висшия съдебен съвет;
г) участва в годишната инвентаризация на
движими вещи.
Чл. 74. Дирекция „Публична комуника
ция и протокол“ осъществява дейността си,
както следва:
1. по отношение на публичната комуни
кация:
а) осигурява експертното обслужване на
ВСС в областта на работата с медиите и об
ществените организации;
б) разработва и осъществява медийната
стратегия на ВСС;
в) осигурява провеждането на информаци
онната политика на ВСС и координацията по
нейното реализиране;
г) осигурява прозрачност и публичност на
дейността на ВСС и на неговата администра
ция и организира нормативно установения
достъп до информация;
д) осъществява мониторинг на публикаци
ите в пресата, свързани със съдебната власт,
и ги анализира;
е) оказва методическа помощ при изработ
ване и провеждане на медийната им политика;
ж) анализира ефективността на медийната
стратегия на ВСС, изготвя периодични отчети
за членовете на ВСС;
з) орга н изи ра п ри необход и мос т след
завършване на заседание пресконференция
(брифинг) на членовете на ВСС и информира
по разглежданите в заседанието въпроси;
и) поддържа архив на медийното отразяване
на работата на ВСС;
й) организира, обобщава, подбира и предос
тавя периодична информация на медиите по
въпросите от дневния ред и работата на ВСС;
к) осигурява достъп до информация на
медиите до работата на комисиите и адми
нистрацията на ВСС по ред, определен с
решение на ВСС;
л) организира, координира и подпомага
изявите на членовете на ВСС в средствата за
масово осведомяване;
м) изготвя експертни становища при учас
тие в работни групи и срещи по международ
ни и междуведомствени проекти, свързани с
връзките с обществеността;
н) при необходимост посредничи между
ВСС или отделни негови членове при връзката
им с други държавни и международни инсти
туции, както и с обществени организации;
о) подпомага представляващия ВСС при
осъществяването на функциите му пред ме
диите и обществените организации;
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п) представя пред медиите официални
изявления от името на съвета след упълно
мощаване;
р) подпомага организирането, изпълнени
ето и координирането на Комуникационната
стратегия на съдебната власт 2014 – 2020;
2. по отношение на протоколната дейност
на ВСС:
а) подпомага организацията на протоколни
представяния на членовете на ВСС;
б) организира приема на граждани в ад
министрацията на ВСС;
в) изпълнява и други протоколни дейности
по възлагане от ВСС и от главния секретар.
Чл. 75. Дирекция „Международна дейност“
осъществява дейността си, както следва:
1. участва организационно в изпълнение
то на ангажиментите на съдебната власт по
Общата позиция на страните – членки на
Европейския съюз, по сътрудничеството в
областта на правосъдието;
2. организира изработването и обобщава
по възлагане от ВСС становища по доклади,
отнасящи се до съдебната власт, изготвени от
институциите на Европейския съюз, между
правителствени организации, местни и чуж
дестранни юридически лица с нестопанска цел;
3. проучва и анализира актовете на европей
ските институции и своевременно информира
ВСС за инициативите, които се отнасят към
съдебната система;
4. подготвя информация и участва по въз
лагане от ВСС в дейността на междуведом
ствени работни групи по въпроси, свързани
с международното сътрудничество в областта
на съдебната система;
5. осъществява взаимодействие със струк
турите на съдебната власт и на държавната
администрация, на централните и териториал
ните органи на изпълнителната власт, местни и
чуждестранни юридически лица с нестопанска
цел и международни институции по въпроси,
свързани с международното сътрудничество
в областта на съдебната система;
6. организира и координира дейности, свър
зани с членството на ВСС и представители
на съдебната власт в Европейската мрежа на
съдебните съвети, Балканската и Евро-среди
земноморската мрежа на съдебните съвети,
Европейската съдебна мрежа по граждански и
търговски дела, Европейската съдебна мрежа,
Съвета за регионално сътрудничество, Кон
султативния съвет на европейските съдии и
други международни организации;
7. при възлагане от комисиите на ВСС за
нуждите на дейността им отправя запитвания
до ЕМСС, превежда и обобщава получените
отговори;
8. осъществява комуникация с чуждес
транни съдебни съвети, изготвя отговори и
разпределя по компетентност запитвания,
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свързани с устройството и функционирането
на съдебната власт в Република България;
9. поддържа и актуализира информацията,
свързана с международната дейност на ВСС,
на интернет страницата на ВСС;
10. извършва превод, поддържа и актуали
зира информацията на английската версия на
интернет страницата на ВСС;
11. подпомага разработването и изпълнени
ето на програми и проекти за международно
сътрудничество във връзка с нуждите на ВСС,
съдебната система и съдебната администрация;
12. води международната кореспонденция
на ВСС и извършва писмени преводи за нуж
дите на членовете на ВСС, администрацията
на ВСС и органите на съдебната власт;
13. организира и координира посещенията
на представители на сходни на ВСС институ
ции и партньорски организации и подготвя
проекти на програмите за пребиваването на
чуждестранни делегации и гости;
14. организира командировките в чужбина
на членовете на ВСС, магистрати, съдебни
служители и експерти, командировани с ре
шение на ВСС;
15. изготвя, поддържа и актуализира ин
формация за нуждите на ВСС за команди
рованите в чужбина лица от органите на
съдебната власт;
16. извършва превод на документи, свързани
с участието на представители на съдебната
власт в международни срещи;
17. организира и координира с Министер
ството на външните работи и Постоянното
представителство на Република България към
ЕС командироването на представители на
съдебната власт като национални експерти
в структурите на ЕС и чуждестранни мисии.
Чл. 76. Дирекция „Атестиране на магист
рати“ осъществява дейността си, както следва:
1. изготвя, поддържа и актуализира ин
формация за предстоящите и приключените
атестации – периодични и за придобиване
на статут за несменяемост – поименно на
магистратите от отделните органи на съдеб
ната власт;
2. подпомага комисиите по атестирането
и конкурсите при осъществяване на пра
вомощията им във връзка с провежданите
атестирания на магистратите и изготвяне на
комплексна оценка, както следва:
а) при атестиране за придобиване статут
на несменяемост на съдии, прокурори и сле
дователи;
б) при периодично атестиране на адми
нистративните ръководители в органите на
съдебната власт с изключение на председате
лите на Върховния касационен съд, Върховния
административен съд и главния прокурор;
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3. води кореспонденцията с администра
тивните ръководители на органите на съ
дебната власт и с атестираните магистрати
при провеждане на процедурите по раздел
IV на глава девета от ЗСВ и Методиката за
атестиране на съдия, прокурор, следовател,
административен ръководител и заместник
на административния ръководител;
4. предоставя постоянна информация по
поставени конкретни въпроси във връзка
с атестирането и кариерното израстване на
магистратите;
5. комплектува и подготвя за доклад на
членовете на комисиите по атестирането и
конкурсите преписките по предложенията за
повишаване в ранг на магистратите;
6. осъществява процесуално представи
телство по дела, образувани по жалби срещу
решения на съответната колегия, относно
приемане на комплексна оценка от атестиране
и/или повишаване на място в по-горен ранг
и възнаграждение;
7. подготвя отговори и дава становища по
постъпили молби, жалби и предложения от
компетентността на дирекцията.
Чл. 77. Дирекция „Дисциплинарна дейност“
осъществява дейността си, както следва:
1. подпомага комисиите по дисципли
нарните производства към колегиите при
разглеждане на предложенията от органите
и лицата по чл. 312 ЗСВ за налагане на
дисциплинарни наказания относно тяхната
допустимост;
2. подпомага комисиите по дисципли
нарните производства към колегиите при
разглеж дане на постъпилите заповеди на
административни ръководители за налагане
на дисциплинарни наказания „забележка“ и
„порицание“ на съдии, прокурори и следо
ватели;
3. във връзка с дисциплинарната дейност
на Висшия съдебен съвет поддържа и акту
ализира следните регистри:
а) вътрешен регистър на дисциплинарните
дела;
б) публичен регистър на дисциплинарните
производства по ЗСВ;
в) вът решен рег ист ър на наказателни
п р ои зводс т ва , о бра з у ва н и с р ещ у с ъ д и я,
прокурор или следовател, както и такива
срещу неизвестен извършител, по които като
обвиняеми са привлечени съдия, прокурор
или следовател;
г) вътрешен регистър на заповедите на ад
министративни ръководители по чл. 327 ЗСВ;
4. създава досиета по образуваните дис
циплинарни дела и преписки по заповеди на
административни ръководители и води цялата
кореспонденция по движението им:
а) съставя протоколи за заседанията на
дисциплинарните състави под диктовката
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на председателя на състава, които са на раз
положение на страните в тридневен срок от
заседанието;
б) изготвя списъци за реда и часовете на
разглеждане на делата и ги поставя на ин
формационното табло;
в) подрежда и номерира по реда на пос
тъпването книжата от заседанията;
г) съставя списъци и писма на лицата за
призоваване, като отбелязва кога и къде са
изпратени съобщенията или отразява начина
на уведомяването им;
д) проверява връщането на съобщенията по
делата и докладва резултата на председателя;
е) в срока за изготвяне на протокола предава
обявените за решаване дела на докладчика,
а тези с изготвени актове дисциплинарни
дела – за насрочване за заседание на Висшия
съдебен съвет;
5. подпомага колегиите на Висшия съдебен
съвет при анализиране и обобщаване на ре
зултатите по дисциплинарните производства;
6. осъществява процесуално представи
телство по дисциплинарни дела и преписки;
7. докладва в комисиите по дисципли
нарните производства постъпилата инфор
мация от ИВСС съгласно чл. 54, ал. 1, т. 5
и чл. 60м ЗСВ;
8. докладва в комисиите по дисциплинар
ните производства постъпилата информация
от административните ръководители по из
вършени проверки в районните, окръжните и
апелативните съдилища и прокуратури.
Чл. 78. Отдел „Европейски и международни
програми и проекти“ осъществява следните
функции:
1. във връзка с планирането, проучването,
подготовката, управлението, изпълнението,
мониторинга и контрола на международни и
европейски проекти:
а) събира актуална информация за възмож
ностите на ВСС да кандидатства с проекти
по различни програми;
б) идентифицира и извършва оценка на
потребностите от външно финансиране на
изпълняваните от ВСС политики и програми
и идентифицира подходящи програми;
в) изгражда интегрирана програмна и про
ектна среда, изпълнявайки координационни
функции по отношение на работата на отдел
ните функционални звена в АВСС и стимулира
интензивно взаимодействие между тях;
г) координира кандидатстването, управле
нието и изпълнението на проектите по про
грами, финансирани от ЕС и други донори, по
които ВСС е бенефициент – съгласно правила
та на съответната програма, регламенти на ЕС
и действащото национално законодателство;
д) анализира необходимостта от привличане
на консултанти при подготовка на проектни
предложения и изпълнение на проектите;
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е) осъществява контрол по изпълнението на
задълженията за устойчивост на резултатите
от проектите;
2. във връзка с разходването на средствата
по одобрените за финансиране проекти:
а) организира, администрира и контролира
подготовката на документите за възлагане на
обществени поръчки съобразно компетент
ността си;
б) организира процеса по провеждане и
възлагане на обществени поръчки в съот
ветствие с приложимите правила на ЕС и
националното законодателство;
в) съхранява цялата документация по про
веждането на всяка процедура за възлагане на
обществена поръчка съобразно изискванията
на съответната програма, но не по-малко от
четири години след приключване изпълнени
ето на договора;
г) води и поддържа регистър на проведе
ните процедури през съответната календарна
година;
д) води и поддържа регистър на договорите,
сключени от ВСС във връзка с изпълнението
на европейски и международни проекти;
е) осъществява координация със съответ
ните финансиращи институции;
ж) осигурява извършването на проверки
от национални и европейски верифициращи,
одитиращи и контролиращи органи и пре
доставя разяснения, уточнения, становища,
възражения и друга информация, изисквани
от тях;
3. във връзка с координиране дейностите
по усвояване на средства по съответните
програми:
а) осъществява методическа помощ на
бенефициентите – органи на съдебната власт,
във връзка с дейността им по европейски и
международни проекти;
б) организира единна система за управление
на проектите на ВСС и органите на съдебна
та власт чрез събиране и структуриране на
наличната информация за всички проектни
предложения, проекти и програми;
в) изготвя становища до ВСС по проектните
предложения на органите на съдебната власт
с оглед избягване на двойно финансиране и
дублиране на дейности;
г) поддържа и актуализира електронен
регистър за всички текущи и приключили
проекти на ВСС и органите на съдебна власт;
д) поддържа досие на одобрените проекти,
по които ВСС е бенефициент, и съхранява и
архивира приключилите проекти съобразно
изискванията на съответната програма;
е) анализира нуждата от обучения в орга
ните на съдебната власт и предлага обучения
за управление на европейски и международни
програми и проекти.
Чл. 79. Звено „Финансови контрольори“
отговаря за организирането и осъществява
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нето на предварителен финансов контрол
за законосъобразност и съответствие, като
разработва правила, политики, процедури и
указания, които да дават разумна увереност,
че са спазени принципите за добро финансово
управление, законосъобразност и прозрачност
при разходване на публичните средства, като:
1. осъществява предварителен финансов
контрол за законосъобразност на всички до
кументи и действия, свързани с финансовата
дейност;
2. прави проверки преди вземането на
решение за поемане на финансови ангажи
менти и извършването на разход съгласно
Вътрешните правила за предварителен кон
трол във ВСС;
3. изразява мнение за законосъобразност
преди поемане на финансови ангажименти
и извършване на разход, като удостоверява
извършения предварителен контрол с подпис
ване на контролен лист за проверка;
4. дава методически указания и препоръ
ки във връзка с предварителния контрол и
ЗФУКПС и следи за изпълнение на норма
тивната уредба, като при промени на същата
дава предложения за нейното прилагане;
5. разработва основни процедури, работни
инструкции и типови документи за актуали
зиране на системите за финансово управле
ние и контрол в частта за осъществяване на
предварителен контрол върху финансовите
средства и разпореждането с активи;
6. участва в предоставянето на информация
за функционирането, адекватност та, ефи
касността и ефективността на системите за
финансово управление и контрол на оторизи
раните контролни органи – Сметната палата,
Агенцията за държавната финансова инспекция
и др., извършващи проверка във ВСС.
Чл. 80. Звено „Стенографи“ организира и
осъществява изготвянето на кратък протокол
и пълна стенограма от заседанията на пленума
и колегиите на ВСС, както и стенограми от
други мероприятия на ВСС.
Раздел IV
Служители в администрацията на Висшия
съдебен съвет
Чл. 81. (1) Дейността на администрацията
на ВСС се осъществява от съдебни служители
по трудово правоотношение.
(2) Съдебните служители в администра
цията на ВСС осъществяват своята дейност
в съответствие със ЗСВ, Кодекса на труда
и нормативните актове, свързани с тях, въз
основа на длъжностни характеристики, ут
върдени от главния секретар.
Чл. 82. (1) Командироването и специали
зацията в чужбина на съдебните служители
се извършва от главния секретар.
(2) Кома н ди рова нет о на сл у ж и т ели в
ст раната и ползването от тя х на платен или
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неплатен отп уск се разрешава от главни я
сек ретар.
Чл. 83. (1) Съдебните служители са длъж
ни да изпълняват служебните си задължения
безпристрастно и точно съобразно функцио
налната и длъжностната им характеристика.
(2) За образцово и точно изпълнение на
служебните задължения съдебните служители
имат право на отличия и награди в съответ
ствие с правила, приети от ВСС.
(3) Съдебните служители могат да образуват
и да членуват в организации, които защитават
професионалните им интереси.
Чл. 84. (1) Допълнителни задължения мо
гат да се възлагат на съдебните служители
временно – до четиридесет и пет работни дни
в годината при служебна необходимост.
(2) При служебна необходимост съдебните
служители са длъжни да изпълняват служеб
ните си задължения извън работно време.
(3) При изпълнение на служебните си задъл
жения съдебните служители се легитимират
със служебна карта с обозначени трите им
имена и длъжност.

ВЕСТНИК
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Комиси я та по п редот вратяване и
установяване на конфликт на интереси и
взаимодействие с Инспектората към ВСС
продължава дейността си по приложението
на ЗПУКИ до влизане в сила на ЗИД на ЗСВ
в частта „Правомощия на Инспектората“.
§ 2. Правилникът се приема на основание
чл. 30, ал. 2, т. 15 от Закона за съдебната власт
с решение на пленума на Висшия съдебен
съвет по протокол № 25 от 16.06.2016 г.
§ 3. Правилникът влиза в сила от датата на
приемането му с решение на пленума на ВСС.
§ 4. Правилникът за организация на дей
ността на Висшия съдебен съвет и неговата
администрация, приет с решение на ВСС
по протокол № 42 от 11.10.2012 г. (обн., ДВ,
бр. 85 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 52 от 2013 г.
и бр. 50 от 2014 г.), се отменя.
Представляващ ВСС:
Димитър Узунов
5116

С Т Р.

72

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 51

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА ,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУК АТА
ЗАПОВЕД № РД-14-58
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 Силистра, Решение № 200
по протокол № 8 от 28.04.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Силистра, становище от Регионалния
инспекторат по образованието – Силистра, и ста
новище 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
закривам СОУ „Юрий Гагарин“ – гр. Силистра,
община Силистра, област Силистра.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уре
дени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото училище е об
щинска собственост и се разпределя със заповед
на кмета на община Силистра.
3. Учениците от СОУ „Юрий Гагарин“ – гр. Си
листра, община Силистра, област Силистра, да
се насочат за обучение към СОУ „Н. Й. Вап
царов“ – гр. Силистра, община Силистра, област
Силистра, при условията на чл. 9 ЗНП.
4. Задължителната документация на СОУ
„Юрий Гагарин“ – гр. Силистра, община Си
листра, област Силистра, да се съхранява в
СОУ „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Силистра, община
Силистра, област Силистра.
На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за На
ционалния архивен фонд документите, обект на
Националния архивен фонд, които са описани
в номенклатурата на делата на закритото учи
лище 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 зна
чение 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 закри
тото училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

ЗАПОВЕД № РД-14-61
от 23 юни 2016 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 20, т. 1, 3 и 4 от
Наредба № 7 от 25.06.20 01 г. за от к риване,
преобразуване, промени и закриване на частни
детски градини и училища и молба от лицето,
получило разрешение за откриване на Частно
начално училище „Ново поколение“ – София,
изменям Заповед № РД-14-153 от 23.08.2012 г.
(ДВ, бр. 69 от 2012 г.), както следва:
1. В изречение първо думите „Частно начално
училище „Ново поколение“ се заменят с „Частно
основно училище „Куест“.
2. В т. 1 думите „начален етап на“ се заличават.
3. В т. 2 накрая се добавя „и свидетелство
за завършено основно образование“.
4. Точка 3 се изменя така: „3. Официални
ят адрес на Частно основно училище „Куест“
е: гр. София, район „Младост“, ул. Димитър
Доспатски 9.“
5. Точка 4 се изменя така: „4. Обучението се
провежда на адрес: гр. София, район „Младост“,
ул. Димитър Доспатски 9.“
За министър:
Д. Стаматов
5256

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗАПОВЕД № ЛС-04-608
от 28 март 2016 г.
На основание чл. 25, а л. 4 от Закона за
администрацията във връзка с чл. 655, ал. 2,
т. 7, предложение второ от Търговския закон и
молба с рег. № 94-Т-41 от 21.03.2016 г. от Тижин
Исмаил Гюлер за изк лючване по собствено
желание от Списъка на лицата, които могат да
бъдат назначавани за синдици в производства
по несъстоятелност по ТЗ нареждам:
Изключвам Тижин Исмаил Гюлер с адрес:
гр. Варна, ул. Генерал Петър Кюркчиев 3, от
Списъка на лицата, които могат да бъдат на
значавани за синдици в производства по несъс
тоятелност по Търговския закон, утвърден със
Заповед № ЛС-И-545 от 14.05.2014 г. (ДВ, бр. 44
от 2014 г.).
Настоящата заповед да се съобщи на Тижин
Исмаил Гюлер за сведение.
Заповедта подлежи на оспорване пред Вър
ховния административен съд по реда на Адми
нистративнопроцесуалния кодекс в 14-дневен
срок от съобщаването.
Влязлата в сила заповед да се обнародва в
„Държавен вестник“.
Министър:
Ек. Захариева

Министър:
М. Кунева
5140

5257
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КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 407-ЛУАИФ
от 15 юни 2016 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 и ал. 7 във
връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комиси
ята за финансов надзор (ЗКФН) и чл. 214 и сл.
във връзка с чл. 195, ал. 2, т. 1 ЗДКИСДПКИ
Комисията за финансов надзор реши:
Вписва УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ – АД,
със седалище и адрес на управление София, бул.
Тодор Александров 141, като лице, управляващо
алтернативни инвестиционни фондове, чиито
активи не надхвърлят установените в чл. 197,
ал. 1 ЗДКИСДПКИ прагове, в регистъра по
чл. 30, ал. 1, т. 7 ЗКФН, воден от Комисията
за финансов надзор.
На основание чл. 13, ал. 3 ЗКФН решението
може да бъде обжалвано по съдебен ред пред
Върховния административен съд на Република
България в 14-дневен срок от съобщаването му.
Обжалването на решението не спира изпълне
нието на индивидуалния административен акт.

5219

Председател:
Ст. Мавродиев

РЕШЕНИЕ № 408-ДФ
от 15 юни 2016 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 и ал. 7 във
връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комиси
ята за финансов надзор (ЗКФН) и чл. 12, ал. 2
ЗДКИСДПКИ Комисията за финансов надзор
реши:
Издава разрешение на у правл яващо дру
жество „Елана Фонд Мениджмънт“ – АД, със
седалище и адрес на управление: София, район
„Средец“, ул. Кузман Шапкарев 4, ет. 2, да ор
ганизира и управлява договорен фонд „Елана
България“.
Вписва на основание чл. 12, ал. 8 ЗДКИСДПКИ
договорен фонд „Елана България“ в регистъра
по чл. 30, ал. 1, т. 4 ЗКФН, воден от Комисията
за финансов надзор (КФН).
Потвърждава проспект за публично пред
лагане на дялове на договорен фонд „Елана
България“ и документ с ключовата информация
за инвеститорите на основание чл. 12, ал. 6
ЗДКИСДПКИ.
Вписва емисията дялове в публичния регис
тър по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН, воден от КФН.
Вписва договорен фонд „Елана България“
като емитент в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3
ЗКФН, воден от КФН.
На основание чл. 13, ал. 3 ЗКФН решението
може да бъде обжалвано по съдебен ред пред
Върховния административен съд на Република
България в 14-дневен срок от съобщаването му.
Обжалването на решението не спира изпълне
нието на индивидуалния административен акт.

5220

Председател:
Ст. Мавродиев

ВЕСТНИК
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НАЦИОНАЛЕН КОМПЕНСАЦИОНЕН
ЖИЛИЩЕН ФОНД
ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 5
от 24 юни 2016 г.
На основание чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ и
във връзка с чл. 16, ал. 3 и 4 от правилника
за прилагането му и решения на общинските
съвети Управителният съвет на НК ЖФ реши:
1. Утвърждава числен състав и председатели
на местни комисии, както следва:
област Кърджали: община Кърджали с предсе
дател Кера Николова Станчева и 7-членен състав;
област Кюстендил: община Дупница с пред
седател Димитър Василев Крекманов и 5-членен
състав;
област Пазарджик: общ и на С еп т ем ври с
председател Васил Иванов Кадийски и 5-чле
нен състав;
област Перник: община Перник с председател
Милан Войнов Миланов и 5-членен състав;
област София-град:
община Банкя с председател Рангел Вълев
Марков и 5-членен състав;
община София с председател Силвия Тошкова
Христова и 37-членен състав.
2. Поименните числени състави на комисиите,
посочени в решенията на общинските съвети,
представляват неразделна част от решението на
Управителния съвет.
3. Новоутвърдените местни комисии действат
през мандата на предложилите ги общински
съвети.
4. Утвърждава промяна в местна комисия
по чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ при община Батак,
област Пазарджик (ДВ, бр. 8 от 2016 г.), като:
освобождава Христо Николов Кълвачев – пред
седател на местната комисия, и утвърждава
Георги Стефанов Харизанов за нов председател
на същата. Промяната е предложена с Решение
№ 100, прието с протокол № 6 от 31.03.2016 г. на
Общинския съвет – гр. Батак. Новоутвърденият
председател на местната комисия е легитимен
да взема управленски решения и подписва про
токоли на същата от деня на обнародване на
решението на Управителния съвет в „Държавен
вестник“ и действа през мандата на предложилия
го общински съвет.
Председател:
Д. Иванов
5148

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 287
от 26 май 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 3 и 5, чл. 108, ал. 2
във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ и Решение № 196
от протокол № 9 от 31.03.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Велико Търново, Решение № 95 от
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протокол 9 от 25.11.2015 г. на Експертния съвет
по устройство на територията при Oбщина Ве
лико Търново Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план за
застрояване на ПИ № 017014 и ПИ № 017015,
местност Вадата, землище на с. Големаните,
община Велико Търново, относно промяна пред
назначението на земеделска земя за неземедел
ски нужди – за „жилищни нужди“ – предвижда
се свободно застрояване на жилищни сгради
при следните устройствени показатели: висо
чина – до 10 м, плътност на застрояване – max
60 %, коефициент на интензивност – Кинт – max
1,2, минимално озеленена площ – min 40 %,
начин на застрояване – свободно, линиите на
застрояване – ограничителни.
2. Одобрява подробни устройствени пла
нове – парцеларни планове за елементите на
техническата инфраструктура – трасе за външно
електрозахранване и трасе за външно водо
снабдяване на жилищни сгради в ПИ № 017014
и ПИ № 017015, местност Вадата, землище на
с. Големаните, община Велико Търново.
3. Одобрява план-схеми за водоснабдяване и
канализация и електрификация за ПИ № 017014
и ПИ № 017015, местност Вадата, землище на
с. Големаните, община Велико Търново.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародване
то в „Държавен вестник“ чрез Община Велико
Търново пред Административения съд – Велико
Търново.
Председател:
В. Спирдонов
5265
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ОБЩИНА НЕСЕБЪР
РЕШЕНИЕ № 242
от 15 юни 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и като взе предвид
мо т и ви, из ложен и в док ла д ната за п иск а и
представените документи – протоколно реше
ние т. 4 от протокол № 11 от 15.10.2015 г. на
ОЕ С У Т – Не с е б ъ р, п и с м о и з х . № 7478 о т
7.11.2014 г. на РИОСВ – Бу ргас, здравно за
к л ючен ие изх. № 53 - 07-236 о т 2 8.07.2 015 г.
на РЗИ – Бу ргас, с та новище изх. № 607 о т
14.08.2015 г. на „БТК“ – ЕАД, и писмо с изх.
№ ТД-2349-1 от 15.09.2015 г. на „ВиК“ – ЕАД,
Бургас, Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
„Външно ел. захранване на жилищна сграда
в ПИ 61056.55.42“, м. Хендек тарла, землище
с. Равда, община Несебър. Трасето започва
о т с ъще с т ву ва щ БК Т П „Варвари 2“ в П И
61056.68.7 – урбанизирана територия, собстве
ност на „Равда Сан Сий“ – ЕООД, преминава
през имот 61056.68.101 – полски път, собственост
на община Несебър, и достига до ново ел. табло
пред имот 61056.55.42 – урбанизирана територия,
собственост на „Абу Мартин“ – ЕООД. Проект
ната дължина на трасето е около 320 м. Опреде
лен е сервитут 0,6 м от страната на сградите и
1,50 м от другата съгласно приложената графична
част и таблици, неразделна част от решението.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Председател:
Р. Кулев
5175

ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
РЕШЕНИЕ № 101
от 31 май 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Лю
бимец, реши:
Одобрява ПУП – ПР за:
– промяна предназначението на терен, пред
виден за озеленяване в нова улична отсечка с
о.т. 1501 – 1502 – 1503, в кв. 102А по плана на
гр. Любимец;
– нова улична отсечка с о.т. 953 – 1501 – 1502 –
1503 (бул. Марица);
– нова улична отсечка с о.т. 1501 – 211 (ул.
Оборище).
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Любимец пред А дминистративния съд – Ха
сково.
Председател:
М. Станкова
5230

ВЕСТНИК

РЕШЕНИЕ № 243
от 15 юни 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, решение т. 18
от протокол № 1 от 3.02.2016 г. от заседание
на ОбЕСУТ – Несебър, писма с изх. № 1365 от
6.03.2015 г. и изх. № 8635, 1365 от 1.07.2015 г.
от РИОСВ – Бургас, здравно заключение изх.
№ 53-07-16 от 2.02.2016 г. от МЗ РЗИ Бургас,
становище рег. индекс № 95-В-30 от 1.02.2016 г.
от „БТК“ – ЕАД, и писмо с изх. № 167644403-1 от
28.01.2016 г. от „ЕВН България Електроразпре
деление“ – ЕАД, Общинският съвет – гр. Не
себър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за еле
менти на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии – обект
„Уличен водопровод“ за поземлен имот с иден
тификатор 51500.56.29 по кадастралната карта
на гр. Несебър, местност Инджекьойско блато,
община Несебър. Трасето на водопровода е с
дължина 131,77 м и преминава през имот с иден
тификатор 51500.56.21 (общински селскостопан
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ски, горски, ведомствен път) по кадастралната
карта на гр. Несебър, местност Инджекьойско
блато, община Несебър. Определен е сервитут
по 3 м от двете страни на оста на водопровода
с изключение при поземлените имоти, които
попадат в урбанизирана територия, като площ
та на сервитутната зона е 0,675 дка и засяга
имот с идентификатор 51500.56.21 (общински
селскостопански, горски, ведомствен път) по
кадастралната карта на гр. Несебър, местност
Инджекьойско блато, община Несебър.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Председател:
Р. Кулев
5176
РЕШЕНИЕ № 246
от 15 юни 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, решение т. 5
от протокол № 2 от 23.02.2016 г. от заседание
на ОбЕСУТ – Несебър, писмо с изх. № 6775 от
13.10.2014 г. от РИОСВ – гр. Бу ргас, здравно
заключение изх. № 53-07-32 от 17.02.2016 г. от
МЗ РЗИ Бургас и становище рег. индекс № 95Е-1288 от 25.11.2015 г. от „БТК“ – ЕАД, Общин
сикят съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за еле
менти на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии – обект
„Външно ел. захранване на шоурум с помещения
за сглобяване на елементи“ в поземлен имот
с идентификатор № 51500.56.29 по кадастрал
ната карта на гр. Несебър, м. Инджекьойско
блато, община Несебър. Трасето на кабела
ниско напрежение започва от съществу ващ
БКТП „Инджекьой 3“ в ПИ 51500.56.53 (НТП
за бензиностанция, газостанция), преминава
през ПИ 51500.56.21 (НТП за селскостопански,
горск и, ведомствен път) и достига до ново
ТЕПО пред ПИ 51500.56.29 (трайно предназ
начение: урбанизирана територия) по КК на
гр. Несебър, м. Инджекьойско блато, община
Несебър. Трасето на ел. кабела е с дължина 54 м.
Определен е сервитут 0,6 м от едната страна и
1,5 м от другата страна спрямо оста на трасето
на кабела. Площта на сервитута е 124 кв. м и
засяга имот с идентификатор 51500.56.21 (НТП
за селскостопански, горски, ведомствен път) по
кадастралната карта на гр. Несебър, местност
Инджекьойско блато, община Несебър.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Председател:
Р. Кулев
5177

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 5
РЕШЕНИЕ № 247
от 15 юни 2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, решение т. 19
от протокол № 1 от 3.02.2016 г. от заседание
на ОЕСУ Т – Несебър, договор за изгра ж да
не и присъединяване на ВиК системи № 310
от 29.09.2014 г., писма изх. № 05-10-187(2) от
25.11.2014 г. и изх. № 7769 от 11.12.2014 г. от
РИОСВ – гр. Бургас, здравно заключение изх.
№ 53-07-56 от 8.03.2016 г. от МЗ РЗИ Бургас,
становище рег. индекс № 95-Ю-13 от 25.09.2015 г.
от „БТК“ – ЕАД, и писмо изх. № 14739072-1 от
9.04.2015 г. от „ЕВН България Електроразпреде
ление“ – ЕАД, и становище рег. № 769000-1423
от 19.02.2015 г. от ОД на МВР – Бургас, сектор
„Пътна полиция“, Общинският съвет – гр. Не
себър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за елемен
ти на техническата инфраструктура извън гра
ниците на урбанизираните територии – обект
„Уличен канал“ за поземлени имоти с идентифи
катори 51500.85.7 и 51500.85.9 по кадастралната
карта на гр. Несебър, местност Кокалу, община
Несебър, като елемент на техническата инфра
структура извън границите на урбанизираните
територии. Дължината на трасето на канала е
общо 185 м. Трасето на уличния канал започва
от съществуващ канал в имот с идентификатор
5150 0.510.70 (НТП за второстепенна улица),
като 115 м от същия продължават в имота, а
останалите 70 м продължават в имот с иденти
фикатор 51500.85.12 (тр. пред. на територията:
земеделска, собственост на община Несебър).
Определен е сервитут по 3 м от двете страни
на оста на трасето на уличния канал. Общата
площ на сервитута е 1,116 дка и засяга 0,686 дка
от имот с идентификатор 51500.510.70 (НТП за
второстепенна улица) и 0,430 дка от имот с
идентификатор 51500.85.12 (тр. пред. на терито
рията: земеделска), по кадастралната карта на
гр. Несебър, местност Кокалу, община Несебър.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Председател:
Р. Кулев
5178
РЕШЕНИЕ № 249
от 15 юни 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1, ІІ изр. ЗУТ във
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и като взе
предвид изложените мотиви в докладната за
писка, Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява проект за изменение на ПУП – ПРЗ
на к.к. Слънчев бряг-запад в частта му по от
ношение на УПИ ІI-580, идентичен с поземлен
имот с идентификатор № 51500.507.492, и УПИ
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ІII-580, идентичен с поземлен имот с идентифи
катор № 51500.507.493 по кадастралната карта на
гр. Несебър, в кв. 1405 по ПУП на к.к. Слънчев
бряг-запад.
Проектът касае обединяване на УПИ ІІ-580
(ПИ 51500.507.492) с площ 675 кв. м и УПИ ІІІ580 (ПИ 51500.507.492) с площ 675 кв. м в ново
образуван УПИ ІІ-492, 493 с площ 1350 кв. м,
въвеждане на устройствена зона „Ок“ и уста
новяване на следните устройствени показатели
за новообразувания УПИ ІІ-492, 493: Плътност
на застрояване – 30 %, Кинт. – 1,5, Максимална
етажност – 5 етажа (Нкорниз 15 м) и минимално
озеленена площ – 50 %.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Председател:
Р. Кулев
5179
РЕШЕНИЕ № 251
от 15 юни 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, решение т. 57
от протокол № 11 от 24.09.2015 г. от заседание
на ОбЕСУТ – Несебър, писмо изх. № 5344 от
29.07.2015 г. от РИОСВ – гр. Бургас, съгласу
вателно писмо на ЕВН – КЕЦ Поморие с изх.
№ 16359785-1/2015 г. и съгласувателно писмо на
„ВиК“ – ЕАД, изх. № ТД-2397-1 от 11.09.2015 г.
Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за еле
менти на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии – обект:
„Външно ел. захранване на Ваканционно селище
за имот с идентификатор 39164.15.61“ – в зем
лището на с. Кошарица, местност Йовче дере,
община Несебър.
Трасето на кабелната линия започва от БКТП
„Сулуджана“ 1, намиращо се в ПИ 39164.15.320,
п р ем и н а в а п р е з и мо т и с и д ен т ифи к ат о ри
39164.15.103 с начин на трайно ползване земедел
ска земя – за селскостопански полски ведомствен
път – общинска собственост, 39164.15.56 с начин
на трайно ползване земеделска земя – дере,
общинска собственост, и 39164.15.62 с начин на
трайно ползване земеделска земя – за селско
стопански полски ведомствен път, общинска
собственост, и достига до имот с идентификатор
39164.15.61 с обща дължина 155 м л., съобразно
приложените чертежи и таблици със съответ
ните цветове, сигнатури, надписи и размери,
неразделна част от решението.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Председател:
Р. Кулев
5180

ВЕСТНИК
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ОБЩИНА РАДОМИР
РЕШЕНИЕ № 155
от 31 май 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Ра
домир, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
застрояване и план регулация (ПУП – ПРЗ) за
изменение на действащия план на с. Чуковец в
обхвата на част от кв. 6 и част от кв. 29, като:
1. Предвидената по действащия план улица
между двата квартала с ОТ 94-93-92-91, за ко
ято регулацията не е приложена и същата не
е реализирана на място, се унищожава. Меж
ду кв. 6 и кв. 29 се предвижда ново трасе на
улица, потвърждаващо съществуващ на място
и в кадастралния план път. Новопредвидената
улица е с ОТ 95-24.
2. Границите на засегнатите урегулирани
поземлени имоти се запазват по съществуващи
имотни граници и се създават придаваеми места
предвид трасето на новопроектираната улица.
3. Проектът се одобрява по сини, червени,
зелени и кафяви цифри и регулационни линии
и по червени прекъснати застроителни линии.
Параметрите на застрояване са за зона малко
етажно жилищно застрояване.
Председател:
Св. Кирилов
5231
72. – Министърът на енергетиката на ос
нование постъпило заявление за проучване на
подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение за
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строител
ни материали, в площ „Симона“, разположена в
землището на гр. Вълчедръм, община Вълчедръм,
област Монтана, описана със следните гранични
точки в координатна система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4753210

8518280

2.

4753220

8518500

3.

4753030

8518630

4.

4752900

8518670

5.

4752820

8518600

6.

4752700

8518420

7.

4752510

8518260

8.

4752330

8518210

9.

4752300

8518100

10.

4752310

8517670

11.

4752590

8517880

12.
5051

4752850

8518220
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16. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява, че на основание
чл. 148, ал. 3, т. 2, буква „в“ и ал. 4, чл. 145, ал. 2,
т. 2, буква „в“ във връзка с чл. 143 и чл. 144, ал. 1
ЗУТ и чл. 3, ал. 2 от Закона за пътищата е издал
Разрешение за строеж № РС-23 от 21.06.2016 г. за
обект: Рехабилитация на път II-29 „Добрич – Кар
дам“ от км 38+100.31 до км 52+168.84, в рамките
на териториалния обхват на транспортната терито
рия, държавна собственост. На основание чл. 149,
ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване от заинтересуваните лица пред Вър
ховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
5226
12. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, отдел „Пуб
лични вземания“, съобщава, че на основание
чл. 253 ДОПК с постановление за възлагане
на недвижим имот № С160022-091-0000069 от
6.06.2016 г. възлага на Христина Христова Ган
джулова следния недвижим имот: парцел IV,
кв. 102 по плана на с. Костенец, с обща площ
на земята – 1732 кв. м, заедно с построения в
имота производствен обект – сграда – цех „Би
това химия“, със застроена площ 1558 кв. м, при
граници на имота: от запад – парцел III, от юг и
изток – парцел VIII, от север – улица с о.т. 352292-353, намиращ се в землището на с. Костенец,
община Костенец.
5196
14. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, отдел „Публич
ни вземания“, съобщава, че на основание чл. 253
ДОПК с постановление за възлагане на недвижим
имот № С160022-091-0000072 от 7.06.2016 г. въз
лага на Спас Калинов Димов следния недвижим
имот: склад за ГСМ и строителни материали,
с масивна стоманено-бетонна конструкция на
един етаж със застроена площ 720 кв. м, ведно
с имотите, в които е изграден, представляващи:
поземлен имот № 1870 с площ 187 кв. м в квартал
100 при граници: зелени площи, имот № 1872,
имот № 1869 и имот № 484, и поземлен имот
с площ 2467 кв. м, съставляващ имот № 484, в
квартал 100, при граници: улица с о.т. 299-78,
имот № 1891, улица с о.т. 79„а“.298, имот № 1870
и зелени площи, като двата имота са включени
в УПИ I по плана на с. Костенец.
5197
67. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, на
основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление
за възлагане № 62 от 25.05.2016 г., издадено от
директора на ТД на НАП – Велико Търново,
възлага на Тодор Димитров Димитров с адрес
с. Борики, община Габрово, ул. Стара планина
48, група № 28/16-2, представляваща поземлен
имот с площ 1100 кв. м, намиращ се в с. Горни
Дъбник, община Долни Дъбник, област Плевен, ул.
Цветан Спасов 3, съставляващ УПИ V-397, кв. 54
по плана на селото, ведно с построените в имота
едноетажна жилищна сграда и две стопански
постройки при съседи: север – УПИ-398 на Мато
Йорданов и Ана Йорданова, УПИ № ІV-399 на Цоло
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Мицов и Гергина Гергова, юг – УПИ № VІ-396 на
Петър Вутков, запад – УПИ № VІІІ-395 на Пенко
Николов, изток – улица, съгласно нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 162,
том IV, рег. № 6943, дело № 687/25.09.2008 г.,
издаден от Иван Иванов – нотариус с район на
действие РС – Плевен, вписан в СВ – Плевен, под
вх. рег. № 15607/25.09.2008 г., акт № 113, том 43,
дело № 10553/2008 г. и Решение № 5 от 7.03.2012 г.
по с.гр.д. № 23/2010 г. по описа на Окръжния
съд – Плевен, а съгласно скица № 281/26.08.2013 г.,
издадена от Община Долни Дъбник, презаверена
на 1.02.2016 г., поземлен имот V-397 в стр. кв. 54
по плана на с. Горни Дъбник с площ по скица
1100 кв.м при съседи: север – ПИ ІІІ-398 – Мато
Маринов и Ана Кръстева, ПИ ІV-399 – Камен
Федев Иванов, юг – ПИ VІ-396 – Асен Михай
лов Кирилов и Анелия Красимирова Стоянова,
изток – улица, за сумата 850 лв. Собствеността
преминава у купувача от датата на постановле
нието, което подлежи на вписване от съдия по
вписванията чрез службата по вписванията.
5020
68. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, на
основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление
за възлагане № 63 от 25.05.2016 г., издадено от
директора на ТД на НАП – Велико Търново,
възлага на Тодор Димитров Димитров с адрес
с. Борики, община Габрово, ул. Стара планина 48,
група № 29/16-2, представляваща стопанска по
стройка, един етаж, с площ 80 кв. м, построена в
УПИ II, обслужваща производствена и стопанска
дейност, кв. 34, по плана на с. Поповци – Гледаци,
община Габрово, с площ за урегулиран поземлен
имот – 3250 кв. м, при граници и съседи: улица
о.т. 109„а“-109„б“-109„в“, УПИ-III, обслужваща
производствена и стопанска дейност, улица
о.т. 105-80, УПИ I, обслужващо производство
и стопанска дейност съгласно НА за продажба
на недвижим имот № 57, том I, рег. № 599, дело
№ 48/21.01.2007 г., на Анна Цонева, нотариус с
район на действие Районен съд – Габрово, с рег.
№ 359, съгласно скица № 81/7.02.2012 г., издадена
от Община Габрово, презаверена на 3.07.2015 г.,
за сумата 1500 лв. Собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението, което
подлежи на вписване от съдия по вписванията
чрез службата по вписванията.
5021
48. – Димит ър Бранков – председател на
Надзорния съвет на Националния осигурителен
институт, на основание чл. 35, ал. 6 от Кодекса за
социално осигуряване обявява следните промени
в състава на Надзорния съвет на Националния
осигурителен институт: освобождават се като
членове на Надзорния съвет Ивайло Георгиев
Калфин и Гълъб Спасов Донев; определят се за
членове на Надзорния съвет Зорница Димитрова
Русинова и Калина Петкова Петкова.
5208
19. – Университетът по хранителни техно
логии – Пловдив, обявява конкурс за приемане
на редовни докторанти по държавна поръчка за
учебната 2016 – 2017 г. съгласно приложението
в съответствие с Решение № 328 от 3.05.2016 г.
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на Министерския съвет и решение на АС на
УХТ, протокол № 3 от 19.02.2016 г., със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вест
ник“. Кандидатите подават следните документи
до ректора на УХТ – Пловдив: 1. заявление за
участие в конкурса (по образец); 2. автобиогра
фия; 3. оригинал и ксерокопие на дипломата
за завършена образователно-квалификационна
степен „магистър“ и приложението към нея; 4.
документ за платена такса за участие в конкурса
(50 лв. за изпита по специалността и 36 лв. за
изпита по чужд език) – плащането се извършва
в касата на УХТ; 5. медицинско свидетелство; 6.
удостоверение от психодиспансер; 7. свидетел
ство за съдимост. Всички документи се подават
в УХТ – Пловдив, бул. Марица 26, не по-късно
от седем работни дни след изтичане на законо
установения двумесечен срок от обнародването
на обявата в „Държавен вестник“; телефони за
справки: 032/643 637; 032/603 809.
Приложение
Прием на редовни докторанти по държавна
поръчка в УХТ – Пловдив, за учебната 2016 –
2017 г.
Ши
фър

Области на висше образова Форма на
ние, професионални направ обучение:
ления и докторски програми редовна

3.

Социални, стопански и правни
науки

3.8.

Икономика
Икономика и управление

4.

Природни науки, математика
и информатика

4.2.

Химически науки

4.3.

Неорганична химия

1

Органична химия

1

Аналитична химия

1

Биохимия

1

Биологически науки
Микробиология

5.

Технически науки

5.1.

Машинно инженерство
Машини и апарати за хранител
ната и вкусовата промишленост

5.2.

2

1

Електротехника, електроника
и автоматика
Автоматизация на производ
ството

5.3.

2

1

Комуникационна и компютър
на техника
Компютърни системи, комплек
си и мрежи

1

5.11. Биотехнологии
Технология на биологично ак
тивните вещества
5.12. Хранителни технологии

2
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Области на висше образова Форма на
ние, професионални направ обучение:
ления и докторски програми редовна
Технология на алкохолните и
безалкохолните напитки

2

Технология на продуктите за
обществено хранене

1

4300
11. – Висшето училище по сигурност и иконо
мика – Пловдив, обявява конкурси за професори:
в област на висше образование 9. Сигурност и
отбрана, професионално направление 9.1. На
ционална сигурност – шест; по професионално
направление 3.8. Икономика – двама; по про
фесионално направление 3.7. Администрация
и управление – четирима, със срок 3 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Докумен
ти – във висшето училище на адрес: Пловдив,
бул. Кукленско шосе 13, тел. 032/622 522.
5262
116. – Висшето училище по сигурност и ико
номика – Пловдив, обявява конкурси за акаде
мични длъжности: професор в научна област 9.
Сигурност и отбрана, професионално направление
9.1. Национална сигурност (международноправни
аспекти) – един; доцент в научна област 9. Си
гурност и отбрана, професионално направление
9.1. Национална сигурност (държава, сигурност
и въоръжени сили) – един, двата със срок 3 ме
сеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документите се подават във висшето училище
на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе 13, тел.
032/622 522.
5223
84. – Институтът по органична химия с Цен
тър по фитохимия при БАН – София, обявява
конкурс за главен асистент по професионално
направление 4.2. Химически науки, научна спе
циалност „Биоорганична химия, химия на при
родните и физиолологично активните вещества“
за нуждите на лаборатория „Химия и биофизика
на белтъци и ензими“ със срок 2 месеца от об
народването в „Държавен вестник“. Справки и
документи: в института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 9,
стая 206, тел. (02) 872 48 17.
5254
5. – Институтът за балканистика с Център
по тракология „Проф. Александър Фол“ при
БАН – София, обявява конкурс за доцент по
професионално направление 2.2. История и ар
хеология, научна специалност „Нова и най-нова
обща история“ за нуждите на секция „Балканите
след Втората световна война“ със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Доку
менти – в института, София, ул. Московска 45,
тел. 02 980 62 97.
5255
70. – Институтът за космически изследвания и
технологии при БАН – София, обявява конкурси
за заемане на следните академични длъжности:
доцент в област на висше образование 4. Природни
науки, математика и информатика, професионално
направление 4.4. Науки за Земята, научна специ
алност „Дистанционни изследвания на Земята и
планетите“ за нуждите на секция „Аерокосмическа
информация“; главен асистент в област на висше
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образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.1.
Физически науки, научна специалност „Физика
на океана, атмосферата и околоземното прос
транство“ за нуждите на секция „Космически
климат“, двата със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Заявления и документи – в
канцеларията на ИКИТ – БАН – София 1113, ул.
Акад. Г. Бончев, бл. 1, стая 413, тел. 02/988 35 03.
5195
331. – Институтът по земеделие – Кюстен
дил, към Селскостопанската академия – Со
фия, обявява конкурс за академична длъжност
главен асистент в професионално направление
6.2. Растителна защита, по научна специалност
„Растителна защита“ (ентомология), със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи за участие в конкурса се
представят в Института по земеделие – Кюстен
дил, ул. Софийско шосе 1, тел. 078 522612.
5222
93. – Община Добричка, област Добрич, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е из
работено изменение на ПУП – план за регулация
на УПИ № І-154, УПИ № ІІ-155, кв. 18, и УПИ
№ ХІІ, кв. 7, по регулационния план на с. Дончево
и образуване на нови четири имота и улица от
о.т. 35 до съществуващ полски път. Проектът за
изменение на ПУП – план за регулация е изложен
за разглеждане в Община Добричка, стая 229,
в сградата на администрацията. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската админи
страция в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
5202

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Разград, на осно
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест на прокурор
от Окръжна прокуратура – Разград, като в него
е посочена за незаконосъобразна разпоредбата
на чл. 48, т. 29, изречение последно от Наредба
№ 7 за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията
на община Лозница, по който е образувано адм.
дело № 74/2016 по описа на Административ
ния съд – Разград, насрочено за 20.09.2016 г. от
10,30 ч. Всеки, който има правен интерес, може
да се присъедини към оспорването или да встъпи
като страна до началото на устните състезания
при всяко положение на делото съгласно чл. 189,
ал. 2 АПК.
5260
Брезнишкият районен съд, 2-ри състав, при
зовава Орландо Енрике Мартинес Бландон като
ответник по гр. д. № 119/2016 г., заведено от
Бойка Станоева Максимова-Мартинес по чл. 49
СК, с неизвестен адрес в България и неизвес
тен такъв в чужбина, да се яви в канцеларията
на съда в двуседмичен срок от обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“ за връчване
препис от исковата молба и приложенията към
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нея. Ответникът да посочи съдебен адрес в стра
ната, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48 ГПК.
5261
Хасковският окръжен съд на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ обявява, че по т.д. № 128/2014 г.
е постановено решение № 68 от 21.03.2015 г., с
което: Прекратява производството по несъстоя
телност по отношение на „Общинско сдружение
на малкия и среден бизнес“ със седалище и
адрес на управление Хасково, ул. Сан Стефано
3, офис 411, БУЛСТАТ 126592478. Постановява
заличаване на „Общинско сдружение на малкия
и среден бизнес“ – в несъстоятелност, от регис
търа на юридическите лица с нестопанска цел
при Хасковския окръжен съд.
5224

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1 . – Уп р а в и т е л н и я т с ъ в е т н а НС С О О
„АИЕСЕК“ – България, на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 27.08.2016 г. в
10 ч. на адрес: София, пл. Народно събрание 10,
Национален студентски дом, при следния дневен
ред: 1. избор на председател на управителния
съвет на Националното студентско сдружение за
образователен обмен „АИЕСЕК“ – България; 2.
избор на заместник-председатели на управителния
съвет на Националното студентско сдружение за
образователен обмен „АИЕСЕК“ – България; 3.
освобождаване от отговорност на управителния
съвет на Националното студентско сдружение за
образователен обмен „АИЕСЕК“ – България; 4.
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.
5269
1. – Управителният съвет на сдружение „Май
сторски риболов“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 29.08.2016 г.
в 16 ч. в София, бул. Тотлебен 34, при следния
дневен ред: 1. отчет на дейността на УС за пе
риода от началото на управленския мандат до
момента; 2. избор на нов УС за периода на новия
управленски мандат; 3. гласуване на промени в
устава на сдружението; 4. разни.
5270
28. – Управителният съвет на сдружение
„Студио 21 на Галерия Лозенец“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 27 от устава в
изпълнение на решение на УС от 29.06.2016 г.
свиква общо събрание на членовете на сдруже
нието на 9.09.2016 г. в 17,30 ч. на адрес: София,
ул. Университетска 1, при следния дневен ред: 1.
отчет за изминалия период и избор на управите
лен съвет и контролен съвет на сдружението; 2.
обсъждане на програма в дългосрочен план на
сдружение „Студио 21 на Галерия Лозенец“. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на явилите се членове.
5271
3. – Управителният съвет на СТХРЛ „Щур
че“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 9.09.2016 г. в 18 ч. във Варна,
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ул. Ангел Кънчев 33А, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на сдружението за 2015 г.;
2. финансов отчет за 2015 г.; 3. приемане на
бюджета за 2016 г.; 4. избор на нов управителен
съвет; 5. други. При липса на кворум в 18 ч. на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ следващ час за начало
на общото събрание е 19 ч.
5242
Великотърновският окръжен съд обявява,
че с определение № 120 от 13.06.2016 г. по ф.д.
3828/1991 г. на основание чл. 26, ал. 1, изречение
второ от ЗЮЛНЦ по писмено искане на една
трета от членовете на сдружението свиква общо
събрание на Фондация „Димитър Апостолов
Ценов“ със седалище и адрес Свищов, ул. Емил
Чакъров 2, на 12.08.2016 г. в 11 ч. в Свищов, ул.
Емил Чакъров 2, в сградата на СА „Д. А. Це
нов“ при следния дневен ред: 1. освобождаване
на управителния съвет на фондацията и избор
на нов управителен съвет; 2. освобождаване
на председателя на фондацията и избор на нов
председател; 3. други.
5225
29. – Управителният съвет на СНЦ АСК
„Бокс“, Сливен, на основание ч л. 26, а л. 1
ЗЮЛНЦ и чл. 26, ал. 1, предл. 1 от устава на
АСК „Бокс“ свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 29.08.2016 г. в 17 ч. в спортна
зала „Асеновец“, Сливен, при следния дневен
ред: 1. промени в управителния съвет на СНЦ
АСК „Бокс“; 2. разни. При липса на кворум на
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основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден, на същото място и при
същия дневен ред в 18 ч.
5243
2. – Управителният съвет на Футболен клуб
„Дреновец“, с. Дреновец, област Ви дин, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчет
но-изборно събрание на 16.08.2016 г. в 14 ч. в
заседателната зала на Кметство Дреновец, ул.
Георги Димитров 117, при следния дневен ред:
1. отчетен доклад за работата на клуба; 2. избор
на нов управителен съвет; 3. разни. Канят се
всички членове да присъстват.
5228
6. – Управителният съвет на сдружение с
нес топанска цел „Футболен клуб „Дунав-98“ –
с. Селановци, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 15.08.2016 г. в
8 ч. в с. Селановци в седалището на сдружението:
ул. Сергей Румянцев – административна сграда,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на сдружението за 2014 – 2015 г.; 2. приемане на
годишен финансов отчет за 2015 г.; 3. вземане
на решения за промяна на наименованието,
седалището и адреса на управление на сдру
жението; 4. вземане на решение за промени в
устава на юридическото лице с нестопанска цел;
5. вземане на решение за избор на управителни
органи – съвет на сдружението; 6. разни.
5241

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-550-05-101 от 21.07.2015 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 60 от 2015 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2016 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация на
обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2016 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Дър
жавен вестник“ за 2016 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.;
за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва абонамент за „Държавен
вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2016 г.:
• „Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, Софи я 1164, ул. Йоан Екзарх 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082,
факс: 02 9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 939-36-74, 981-17-11
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
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