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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за администрацията (обн., ДВ, бр. 130 от 1998 г.;
Решение № 2 на Конституционния съд от
1999 г. – бр. 8 от 1999 г.; изм., бр. 67 от 1999 г.,
бр. 64 и 81 от 2000 г., бр. 99 от 2001 г.; попр.,
бр. 101 от 2001 г.; изм., бр. 95 от 2003 г., бр. 19
от 2005 г., бр. 24, 30, 69 и 102 от 2006 г., бр. 46
и 78 от 2007 г., бр. 43 и 94 от 2008 г., бр. 35
и 42 от 2009 г., бр. 24 и 97 от 2010 г., бр. 69
от 2011 г., бр. 15 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 17
от 2013 г., бр. 19 и 27 от 2014 г., бр. 60 и 96
от 2015 г. и бр. 50 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 13, ал. 1 след думите „минималните изисквания за“ се добавя „степен
на завършено образование и ранг или професионален опит, необходими за“.
§ 2. В чл. 14, ал. 1 накрая се добавя „или
ранг“.
§ 3. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 5:
„(5) Заместник-министрите, посочените в
ал. 4 еднолични органи и техните заместници
и членове на колегиални органи, областните
управители и заместник областните управители трябва да имат висше образование
с минимална образователно-квалификационна степен „магистър“.“
2. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
3. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
думите „чл. 19, ал. 4“ се заменят с „ал. 4“.
4. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея
думите „чл. 19, ал. 4“ се заменят с „ал. 4“.
5. Досегашната ал. 8 става ал. 9.
§ 4. В чл. 61 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 1, 2, 3, 4 и 5 се изменят така:
„1. административните структури и свързаните с тях юридически лица по чл. 19, ал. 8,

структурите по чл. 60, ал. 1 и съветите по
чл. 21, включително за:
а) техните ръководни органи;
б) правилата, свързани с административното обслужване;
в) местата, в които осъществяват дейност;
г) разпределението на служителите по места;
д) работното и приемното време за всяко място;
2. административните услуги, вк лючително вътрешните административни услуги, електронните административни услуги,
регистрационните, лицензионните, разреш и т ел н и т е и с ъгласу ват ел н и т е реж и м и,
включително свързаните с тях образци на
документи, срокове и тарифи;
3. заетите и незаетите длъжности в администрацията;
4. обявленията за конкурсите;
5. служебните и трудовите правоотношения.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Организациите, предоставящи обществени услуги, въвеждат в регистъра по
ал. 1 информация за:
1. техните ръководни органи;
2. обществените услуги, по повод на които се извършват административни услуги;
3. административните услуги, вк лючително вътрешните административни услуги
и електронните административни услуги;
4. местата, в които осъществяват административно обслужване;
5. приемното време за всяко място.“
3. Досегашната а л. 2 става а л. 3 и се
изменя така:
„(3) А дминистративният регистър се поддържа като единна електронна база данни
чрез интегрираната информационна система
на държавната администрация и единната
информационна система за управление на
човешките ресурси в държавната администрация. Данните се вписват от служители,
определени от съответния ръководител по
ал. 1, т. 1. Служителите отговарят за достоверността на въвежданата информация.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
накрая се добавя „и всеки има право на свободен и безплатен достъп до информацията в
него, включително за повторно използване“.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
след думата „регистър“ се добавя „както и
отговорността за неизпълнение на задълженията във връзка с регистъра“.
§ 5. В Закона за изменение и допълнение
на Закона за администрацията (обн., ДВ,
бр. 15 от 2012 г.; изм., бр. 96 от 2015 г.) в § 16
от преходните и заключителните разпоредби
се създава ал. 7:
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„(7) Алинеи 1 и 2 не се прилагат за осигуряването на дейностите по изпълнението и/
или управлението на проекти или програми,
финансирани със средства от Европейските
структурни и инвестиционни фондове или от
други международни финансови институции
и донори, с бенефициент – администрация на
изпълнителната власт. В този случай само
за срока на съответната дейност по проекта
или програмата може да се назначават служители по срочно трудово правоотношение,
ако техните възнаграждения са допустими
за финансиране изцяло със средства от съответния проект или програма. Осигуряването
на дейностите по изпълнението и/или управлението на програми се осъществява чрез
увеличение на числеността на персонала на
администрациите на изпълнителната власт.“
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 7 юли 2016 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
5552
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
държавния служител (обн., ДВ, бр. 67 от
1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110
от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 95 от 2003 г.,
бр. 70 от 2004 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 24, 30 и
102 от 2006 г., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 43, 94
и 108 от 2008 г., бр. 35, 42, 74 и 103 от 2009 г.,
бр. 15, 46, 58 и 77 от 2010 г.; Решение № 12
на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 91
от 2010 г.; изм., бр. 97 от 2010 г., бр. 1, 18 и
100 от 2011 г., бр. 15, 20, 38 и 82 от 2012 г.,
бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 14, 24, 54 и 98 от
2015 г.; Решение № 5 на Конституционния
съд от 2016 г. – бр. 38 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) За прилагането на класификатора по
ал. 2 Министерският съвет издава наредба.
С наредбата се определят:
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1. видовете длъжности и основните им
функции;
2. правилата за изготвяне, утвърждаване
и изменение на длъжностното разписание;
3. правилата за създаване на административни звена;
4. нормативите за численост на администрацията.“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 2. В чл. 7 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1, т. 6 след думите „отговаря на“
се добавя „минималните изисквания за степен на завършено образование и ранг или
професионален опит, както и на“.
2. В ал. 2 се създава т. 7:
„7. работи по друго служебно правоотношение, освен при условията на чл. 16а, ал. 4
или чл. 81б.“
§ 3. В чл. 9а, ал. 2 след думите „провеждане на“ се добавя „централизиран“.
§ 4. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „който включва
централизиран етап и децентрализиран етап“.
2. В ал. 3 думите „81а и 81б“ се заменят
с „81а, 81б и 84а“.
§ 5. В чл. 10а, ал. 2, изречение първо думите „един централен или местен ежедневник
и“ се заменят със „специализиран сайт или
портал за търсене на работа и на интернет
страницата на съответната администрация,
а при липса на такава“.
§ 6. В чл. 10в се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение трето: „Не
се допускат и кандидати, които нямат право
да участват в централизирания етап на конкурса поради ограничението в чл. 10д, ал. 4.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Конкурсната комисия изготвя списъци
на допуснатите и недопуснатите кандидати,
които обявява на интернет страницата на
а д м и н ис т ра ц и я та, а п ри л и пса на та кава – на общодостъпното място по чл. 10а,
ал. 1, т. 5, на седмия ден от крайната дата
за подаване на документите. Не по-късно от
5 работни дни след обявяването на допуснатите и недопуснатите кандидати комисията
информира по реда на изречение първо за
датите, часа и мястото на провеждане на
централизирания етап. Датите на провеждане
на централизирания етап не може да бъдат
по-рано от 7 дни след информирането.“
§ 7. В чл. 10д се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нови ал. 1 – 6:
„(1) Централизираният етап на конкурса
се организира от Института по публична
администрация и се провежда чрез тестове
за определяне нивото на общите компетентности и на основните познания, необходими
за заемането на държавна служба.
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(2) Когато длъжността, за която се провежда конкурс, е ръководна, централизираният
етап включва тест за определяне нивото на
общата компетентност и познания, необходими за заемането на ръководни длъжности.
(3) Когато тестовете по ал. 1 и 2 са успешно
издържани, резултатите от тях са валидни за
срок три години от датата на обявяването им.
(4) Кандидатите не може да се явят на
тест по ал. 1 или по ал. 2 повече от два пъти
в рамките на една година.
(5) Децентрализираният етап на конкурса се провежда от конкурсната комисия по
чл. 10б и има за цел да определи нивото на
специфичните компетентности, професионалните и деловите качества на кандидатите, необходими за заемане на конкретната
длъжност.
(6) До участие в децентрализирания етап
на конкурса се допускат само кандидати,
които са издържали успешно централизирания етап или са с признати за валидни
резултати по ал. 3. Датата, часът и мястото
на провеждането се обявяват на интернет
страницата на администрацията, а при липса на такава – на общодостъпното място по
чл. 10а, ал. 1, т. 5. Датата за провеждане на
децентрализирания етап не може да бъде
по-рано от 5 работни дни след обявяване на
резултатите от централизирания етап.“
2. Досегашната ал. 1 става ал. 7 и в нея в
изречение трето думата „10-дневен“ се заменя
с „5-дневен“, а след думите „провеждането
на“ се добавя „децентрализирания етап на“ и
се създава изречение четвърто: „Класирането
на кандидатите от първо до трето място се
обявява в същия срок на интернет страницата
на администрацията, а при липса на такава – на общодостъпното място по чл. 10а,
ал. 1, т. 5.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 8.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 9 и в нея в
изречение първо след думите „Участвалите
в“ се добавя „децентрализирания етап на“,
а думите „получаването на протокола на
комисията“ се заменят с „публикуването на
класирането по ал. 7“.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 10 и в нея
думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 7“.
6. Досегашната ал. 5 става ал. 11.
7. Досегашната ал. 6 става ал. 12 и в нея
думите „Алинея 5“ се заменят с „Алинея 11“.
§ 8. В чл. 10е, ал. 1 думите „младши експерти“ се заменят с „длъжности за държавни
служители, за заемането на които няма изисквания за професионален опит“, а накрая
се добавя „ал. 1“.
§ 9. В чл. 10ж се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
след думата „конкурсите“ се добавя „включително на тестовете по чл. 10д, ал. 1 и 2
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и мястото на провеждане на централизирания етап“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) С наредбата по ал. 1 се определят
и минималните нива на общите компетентности и основните познания, които кандидатите трябва да покажат, за да са тестовете
по чл. 10д, ал. 1 и 2 успешно издържани.“
§ 10. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 т. 6 се изменя така:
„6. длъжностното ниво, нивото на основната месечна заплата и размера на индивидуалната основна месечна заплата;“.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) В акта за назначаване на хора с трайни
увреждания може да се определят и допълнителни условия за работата от разстояние
съгласно глава пета, раздел VIIIб от Кодекса
на труда.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 11. В чл. 12 се създава ал. 4:
„(4) При прекратяване на служебното правоотношение в срока за изпитване държавният
служител не запазва присъдения ранг.“
§ 12. В чл. 13 ал. 1 се изменя така:
„(1) Когато в специален закон за заемане
на определена длъжност, за която няма изискване за професионален опит, е предвидено
провеждане на предварителен стаж в същата
администрация, се определят стажантски
длъжности.“
§ 13. Създава се чл. 13а:
„Стипендиантска програма
Чл. 13а. (1) Министерският съвет може да
определя списък на специалности, за които
в отделните администрации има недостиг на
експерти и за които могат да се предоставят
стипендии през следващата календарна година. В решението се определят броят и размерът на стипендиите за всяка от включените
в списъка специалности.
(2) Стипендия може да се предоставя на
студенти в български или в чуждестранни
висши училища, завършили трети курс на
обучението.
(3) Подборът на кандидатите за стипендия се извършва от комисия, определена
от органа по назначаването на съответната
администрация.
(4) Органът по назначаването и стипендиантът сключват споразумение, в което се
определят:
1. размерът на месечната стипендия;
2. срокът, в който стипендиантът трябва
да придобие съответната образователно-квалификационна степен;
3. срокът, за който стипендиантът се задължава да работи в съответната администрация,
който не може да е по-кратък от три години.
(5) Органът по назначаването определя наставник на стипендианта между служителите
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в администрацията при спазване на ограниченията по чл. 7, ал. 2, т. 1. Наставникът осъществява контакт със стипендианта, координира провеждането на периодични стажове и
участието му в дейността на администрацията.
Задълженията на наставника се включват в
длъжностната му характеристика.
(6) След приключване на висшето образование, успешно преминаване на теста по чл. 10д,
ал. 1 и проведено от органа по назначаването
събеседване за установяване на специфичните
познания за заемане на конкретната длъжност
стипендиантът се назначава по служебно правоотношение.
(7) При неспазване на сроковете по ал. 4, т. 2
и 3, както и когато тестът по чл. 10д, ал. 1 не е
успешно издържан, стипендиантът възстановява
изплатените стипендии в пълен размер заедно
със законната лихва. Вземанията на държавата
в този случай са частни държавни вземания
и се установяват и събират от Националната
агенция за приходите по реда на Данъчноосигурителния процесуален кодекс.
(8) За прилагането на ал. 1 – 7 Министерският съвет издава наредба.“
§ 14. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) С л у жебно т о п ра во о т ношен ие по
ал. 1 може да възникне без провеждане на
децентрализирания етап на конкурса при
спазване на условията за назначаване и след
като успешно е издържан тестът по чл. 10д,
ал. 1 или 2.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Държавен служител, назначен по заместване, може да бъде преназначен на друга
длъжност в същата администрация при условията на чл. 82, ако по отношение на него е
изтекъл срокът за изпитване и има годишна
оценка от последното оценяване в същата администрация, според която изпълнението на
длъжността напълно отговаря на изискванията
или ги надвишава.“
3. Досегашната ал. 3 става нова ал. 4.
§ 15. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „може“ се добавя „еднократно“, след думите „държавен служител“
се добавя „който отговаря на минималните
и специфичните изисквания, предвидени за
незаетата длъжност“, а накрая се добавя „но
за не повече от 6 месеца“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Органът по назначаването не може да
предлага втори път на един и същ служител
да изпълнява по вътрешно съвместителство
същата длъжност.“
§ 16. Член 16а се изменя така:
„Служебно правоотношение при непълно
работно време
Чл. 16а. (1) Държавният служител може
да бъде назначен при непълно работно време
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само на експертна длъжност. В общинските
администрации може да бъдат назначавани
държавни служители на длъжност „главен
архитект“ при непълно работно време.
(2) Длъжностите, които могат да се заемат
при непълно работно време, се определят в
длъжностното разписание на съответната
администрация. Дневната продължителност
на непълното работно време не може да е
по-кратка от 4 часа и по-дълга от 6 часа.
(3) В слу чаите на ал. 1 не се допуска
преназначаване на друга длъжност на пълно
работно време, както и на същата длъжност,
ако тя бъде определена за заемане на пълно
работно време.
(4) Държавният служител може да бъде назначен в две администрации по служебни правоотношения при непълно работно време след
сключване на писмено споразумение между
него и органите по назначаването в тях. В
споразумението се определя разпределението на работното време по изпълнението на
длъжностите в двете администрации, като
се осигури минималният размер на междудневната почивка по чл. 53.
(5) Органът по назначаването може по
искане на служител, който заема длъжност
при пълно работно време, да го преназначи за
определен период, не по-кратък от три месеца, на същата длъжност при непълно работно
време. В този случай ал. 3 не се прилага.“
§ 17. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „наградите, поощренията“
и запетаята пред тях се заличават.
2. В ал. 4 се създава изречение второ: „Това
право има и лице, чието правоотношение
е прекратено, след отправяне на писмено
искане.“
§ 18. В чл. 21 се създава ал. 4:
„(4) На държавния служител, с негово
с ъгл асие и с р ещ у доп ъ л н и т е л но в ъ зн аграждение, може със заповед на органа по
назначаването да се възлагат допълнителни
задължения във връзка с изпълнението и/
или управлението на:
1. проекти, съфинансирани със средства от
Европейските структурни и инвестиционни
фондове, по които съответната администрация е бенефициент, при условията на чл. 49,
ал. 3 от Закона за управление на средствата
от Европейските структурни и инвестиционни фондове;
2. проекти и програми, финансирани от
други международни финансови институции и
донори, по които съответната администрация
е бенефициент.“
§ 19. В чл. 29, ал. 3 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Декларирането по ал. 1 и 2 се извършва по образци, утвърдени с наредбата
по чл. 8, ал. 2.“
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2. Създава се ал. 4:
„(4) Когато няма промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране, служителят
не подава декларация по ал. 2, за което уведомява писмено органа по назначаването в
срок до 30 април на текущата година.“
§ 20. В чл. 30, т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „освен в предвидените в
закона случаи“.
§ 21. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
1. Заглавието се изменя така: „Право на
обучение“.
2. В ал. 1 думите „повишаване на професионалната квалификация и преквалификация“
се заменят с „обучение за професионално и
служебно развитие“.
3. В ал. 2 думите „повишаване на професионалната квалификация и преквалификация“
се заменят с „обучение за професионално
развитие“.
4. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Държавният служител, изпратен на
обучения с обща продължителност повече
от 20 календарни дни в една календарна година, се задължава да работи в съответната
администрация за период, не по-кратък от
една година след приключване на обученията.
Условията и конкретният срок се уговарят
в писмена форма между органа по назначаването и държавния служител в зависимост
от общата продължителност на обученията
и размера на изразходваните средства от
администрацията.“
5. Създават се нови ал. 4 и 5:
„(4) За отделни обучения с продължителност до 20 календарни дни органът по назначаването може предварително да определи
като задължение за държавния служител
да работ и в съот вет ната а дминист раци я
определен срок.
(5) При прекратяване на правоотношението на основанията по чл. 103, ал. 1, т. 5,
чл. 105 и чл. 107, ал. 1, т. 1 – 4 и 8 или ал. 2
държавният служител възстановява разходите
по обучението.“
6. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея
накрая се добавя „въз основа на установените
потребности от обучение“.
7. Досегашната а л. 5 става а л. 7 и се
изменя така:
„(7) Въз основа на утвърдените годишни
планове и заявки за обучение изпълнителният директор на Института по публична
администрация утвърждава план-график за
обученията, провеждани от Института по
публична администрация.“
8. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и в нея
думите „повишаване на професионалната квалификация и преквалификация“ се заменят
с „обучение за професионално и служебно
развитие“.
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§ 22. Член 35а се изменя така:
„Институт по публична администрация
Чл. 35а. (1) Обучението за професионално и служебно развитие на служителите в
д ържавната а дминист рац и я се п ровеж да
от Института по публична администрация,
който е юридическо лице към Министерския
съвет със седалище в София.
(2) И нс т и т у т ът по п у бл и ч на а д м и н ис т ра ц и я се р ъковод и и п редс та вл я ва о т
изпълнителен директор, който се назначава
и освобождава от министър-председателя.
(3) Изпълнителният директор упражнява
функциите на орган по назначаването по
отношение на държавните служители и на
работодател по отношение на служителите,
рабо т ещ и по т ру дово п равоо т ношение в
института.
(4) Изпълнителният директор може да
създава съвети като експертни консултативни звена за решаване на проблеми от
неговата компетентност, както и работни
групи за изпълнение на конкретни задачи.
Съветите могат да включват представители
на държавната администрация, на неправителствени организации и на висши училища.
(5) Осигуряването на съгласуваност между
политиката за развитие на държавната администрация и дейността на Института по
публична администрация се осъществява от
програмен съвет.
(6) Пр ог ра м н и я т с ъве т с е с ъ с т ои о т
5 членове – председателя на Съвета за административна реформа или определен от
нег о п редс та ви т ел, гла вн и я сек ре тар на
Министерския съвет или определен от него
представител, изпълнителния директор на
Института по публична администрация и
двама представители на научно-експертната
общност.
(7) Програмният съвет по предложение на
изпълнителния директор разглежда и одобрява програмите за обучения на института и
ежегодните цели за дейността на института.
(8) Функциите на програмния съвет и
правилата за неговата работа се определят
с устройствения правилник на Института по
публична администрация.“
§ 23. Член 35б се изменя така:
„Провеждане на обучение
Чл. 35б. (1) Институтът по публична администрация провежда:
1. задължителното обучение за служебно
развитие на постъпилите за първи път на
държавна служба;
2. задължителното обучение за служебно
развитие на назначените за първи път на
ръководна длъжност държавни служители;
3. обучение за професионално развитие на
служителите в държавната администрация.
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(2) Органът по назначаването е длъжен
да представи в Института по публична администрация списък на лицата по ал. 1, т. 1
и 2 в едномесечен срок от встъпването им
в длъжност.
(3) Органът по назначаването е длъжен
да осигури обучението на лицата по ал. 1,
т. 1 и 2 в тримесечен срок от встъпването
им в длъжност.
(4) Висшите държавни служители преминават обучение, провеждано или организирано от Института по публична администрация,
поне веднъж годишно.
(5) Финансирането на обучението се осигурява от средствата по чл. 35, ал. 8.“
§ 24. Създава се чл. 46а:
„Сътрудничество със синдикалните
организации
Ч л. 46а. (1) С ъ с спора з у мен ие меж д у
синдикалните организации на държавните
служители и Министерския съвет се уреждат ст ру к т у рата, обх ват ът и формите на
сътрудничество.
(2) Процедурата за сключването на споразумението и критериите към синдикалните
организации се определят с наредба на Министерския съвет.
(3) Всички проекти на нормативни актове,
свързани със служебните правоотношения,
се съгласуват със синдикалните организации
на държавните служители.“
§ 25. Член 47 се изменя така:
„Право на стачка
Чл. 47. Държавните служители, с изключение на тези по чл. 5, ал. 2, имат право на
стачка при условията и по реда на Закона за
уреждане на колективните трудови спорове.“
§ 26. Създава се чл. 47а:
„Последици от участие в стачка
Ч л. 47а. (1) Държ а вн и я т сл у ж и т ел не
получава възнаграждение за времето, през
което поради участие в стачка е преустановил
изпълнението на служебните си задължения.
(2) За времето, през което участва в законна стачка, държавният служител има право
на обезщетение за сметка на общественото
осигуряване по общия ред.
(3) Времето на участие на държавните
служители в законна стачка се зачита за
служебен стаж.
(4) На държавен служител, който не е
участвал в стачка, но поради стачката на
други държавни служители не е могъл да
изпълнява служебните си задължения, се
заплаща основната му заплата, определена
към момента на започване на стачката.
(5) Държавни ят слу ж ител не отговаря
дисциплинарно и имуществено за участие
в законна стачка.“
§ 27. В чл. 50, ал. 1 след думите „работното
време“ се добавя „в работни дни“.
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§ 28. Създава се чл. 50a:
„Извънреден труд
Чл. 50а. (1) Извънреден е трудът, който
се полага от държавния служител извън установеното за него работно време, освен в
случаите по чл. 50, въз основа на мотивирана
писмена заповед на органа по назначаването.
(2) Относно допустимостта, продължителност та, отчитането и заплащането на
извънредния труд се прилагат съответните
разпоредби на Кодекса на труда.“
§ 29. В чл. 57 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думите „за която се полага“ се поставя точка и текстът докрая се
заличава.
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 3, изречение първо след думите
„органа по назначаването“ се поставя точка
и текстът докрая се заличава.
4. В ал. 4 думите „когато той е поискан
за периода, посочен в графика по ал. 2“ и
запетаята след тях се заличават.
§ 30. В чл. 59 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) По писмено искане на държавния
служител ползването на част от платения
годишен отпуск може да се отложи за следващата календарна година.“
2. Алинея 3 се отменя.
3. В ал. 5 т. 2 се отменя.
§ 31. В чл. 62 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 4 се изменя така:
„4. когато е призован от съд или други
държавни органи като страна, свидетел или
вещо лице;“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Органът по назначаването е длъжен да
освобождава от изпълнение на задълженията
бременна служителка, както и служителка в
напреднал етап на лечение ин-витро за медицински прегледи, когато е необходимо те
да се извършват през работно време.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
думите „т. 1 – 3“ се заменят с „ал. 1, т. 1 – 3
и в случаите по ал. 2“.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 32. В чл. 65 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „повишаване на квалификацията и за преквалификация“ се заменят
с „обучение за професионално и служебно
развитие“ и се създава изречение второ: „В
този случай размерът на отпуска може да
се определи в часове.“
2. В ал. 2 думите „неплатен служебен отпуск, който се признава за служебен стаж“
се заменят с „отпуск при условията и по
реда на Изборния кодекс“.

С Т Р.

8

ДЪРЖАВЕН

§ 33. В чл. 67 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 след думите „допълнителните
възнаграждения“ се добавя „по ал. 7, т. 1 – 5“.
2. В ал. 5, т. 2 думите „и раждане“ се заменят с „раждане и осиновяване“, а накрая
се добавя „по чл. 163 – 164а от Кодекса на
труда“.
3. В ал. 7 се създава т. 6:
„6. допълнително възнаграждение за изпълнение и/или управление на проекти или
програми по чл. 21, ал. 4.“
4. В ал. 9 след думите „възнаграждения
по ал. 7“ се поставя запетая и се добавя
„т. 1 – 5“.
5. Създава се нова ал. 11:
„(11) Размерът на допълнителното възнаграждение по ал. 7, т. 6, както и условията
и редът за получаването му се определят с
нормативен акт на Министерския съвет.“
6. Досегашната ал. 11 става ал. 12.
§ 34. Член 81а се изменя така:
„Преминаване на държавна служба в друга
администрация
Чл. 81а. (1) Държавен служител, който
работи в една администрация и едногодишният срок за изпитване е изтекъл, може да
бъде назначен в друга администрация без
провеждане на конкурс за длъжността, ако
отговаря на условията за нейното заемане.
(2) Всички длъжности, които се заемат
по реда на ал. 1, се обявяват в Информационния портал за мобилност на служителите
в държавната администрация въз основа на
заповед на органа по назначаването или на
определено от него длъжностно лице, в която се посочват длъжността, минималните
и специфичните изисквания, предвидени в
нормативните актове за нейното заемане,
необходимите документи, мястото и срокът
за подаването им, който не може да бъде
по-кратък от 10 дни.
(3) При наличие на повече от един кандидат за заемане на обявена по реда на ал. 2
длъжност органът по назначаването извършва подбор по ред, определен в наредбата по
чл. 10ж, ал. 1.
(4) Н а зн ач а в а не т о с е и зв ърш в а с лед
сключване на писмено споразумение между
определения да заеме длъжността служител
и органите по назначаването на двете администрации. Ако органът по назначаването на
администрацията, в която работи държавният
служител, откаже да подпише споразумението, служителят може да бъде назначен след
сключване на споразумение между него и
другата администрация и след подаването
на едномесечно предизвестие до администрацията, в която работи.
(5) Преминаването по реда на ал. 1 – 4
се извършва след успешно издържан тест по
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чл. 10д, ал. 2, ако служителят се назначава
за първи път на ръководна длъжност.
(6) Алинеи 1 – 5 се прилагат и за служители, назначени по заместване, ако отговарят
на условията по чл. 15, ал. 3.
(7) Служители, назначени при непълно
работно време, не може да преминават на
държавна служба в друга администрация.“
§ 35. В чл. 81в се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нови ал. 4 и 5:
„(4) За периода на изпълнение на длъжност
в институция на Европейския съюз държавният служител има право на редовен платен
годишен отпуск по чл. 56, ал. 1 в размер,
пропорционален на действително отработеното време в изпращащата администрация
през съответната година.
(5) Получените в институциите на Европейск и я съюз оценк и за изпълнението
на длъжността от държавния служител се
признават и/или приравняват на оценки по
този закон при условия и по ред, определени
в наредбата по чл. 76, ал. 11.“
2. Досегашните ал. 4, 5 и 6 стават съответно ал. 6, 7 и 8.
§ 36. В чл. 82 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ:
„Преназначаването на ръководна длъжност,
когато е за първи път за съответния служител, се извършва след успешно преминаване
на теста по чл. 10д, ал. 2.“
2. В ал. 2 думите „длъжност до началник на отдел включително“ се заменят с
„експертна длъжност“, а думите „ранг и“ се
заменят с „ранг или“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Заемането на по-висока длъжност,
включително чрез трансформиране на заета
експертна длъжност в по-висока експертна
длъжност, както и на длъжност, определена
за ключова в администрацията, се извършва
чрез подбор при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет. Критериите за трансформиране на длъжност и
за определяне на ключовите длъжности се
определят с наредбата по чл. 2, ал. 4.“
§ 37. Създава се чл. 82а:
„Временно преназначаване в същата администрация
Чл. 82а. (1) С писмено съгласие на държавния служител той може да бъде преназначен за срок не по-дълъг от 4 години на
друга длъжност в същата администрация, ако
отговаря на минималните и специфичните
изисквания за нейното заемане.
(2) След изтичане на срока по ал. 1 държавни ят сл у ж ител заема предишната си
длъжност. В случаите, когато тази длъжност
е съкратена, му се предлага друга равностой-
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на длъжност по служебно правоотношение
в същата администрация.
(3) Алинеи 1 и 2 се прилагат за служители,
назначени по заместване, ако:
1. по отношение на тях е изтекъл едногодишният срок за изпитване;
2. имат годишна оценка от последното
оценяване в същата администрация, според
която изпълнението на длъжността напълно
отговаря на или надвишава изискванията;
3. срокът на преместването е не по-дълъг от срока на отсъствие на замествания
служител.“
§ 38. В чл. 83 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 след думата „назначаването“ се
добавя „в същото населено място“.
2. Създава се нова ал 3:
„(3) Със съгласието на държавния служител, изразено в писмена форма, той може да
бъде преместен на по-ниска длъжност или
в друго населено място.“
§ 39. В чл. 84 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 се създава изречение второ:
„Заместването не може да е с продължителност повече от 6 месеца за един заместващ.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Когато отсъствието е над 30 дни, се
изисква писменото съгласие на заместника
и със заповедта по ал. 2 се определя допълнителна заплата в размер 50 на сто от минималния размер на основната заплата за
длъжността.“
§ 40. Създава се чл. 84а:
„Споделено изпълнение на длъжност
Ч л. 84а. (1) Д л ъж нос т, оп ределена за
ключова в администрацията, може да бъде
изпълнявана за срок, не по-дълъг от 6 месеца, при условията на споделено изпълнение
едновременно от:
1. държавен служител, който е заемал
същата длъжност до прекратяване на служебното му правоотношение на основание
чл. 106, ал. 1, т. 5 или 5а;
2. служител, определен чрез подбор по
чл. 82, ал. 3 да заеме длъжността и изразил
предварително писмено съгласие да участва
в споделеното изпълнение на длъжността.
(2) По време на споделеното изпълнение
на длъжността служителят по ал. 1, т. 2 изпълнява досегашната си длъжност и длъжността по ал. 1 при условията на вътрешно
съвместителство. След прекратяването на
споделеното изпълнение служителят се преназначава на длъжността по ал. 1.
(3) Органът по назначаването определя със
заповед срока на споделеното изпълнение.
(4) По време на споделеното изпълнение
служителят по ал. 1, т. 1:
1. носи отговорността за изпълнението
на длъжността по ал. 1;
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2. има задължението да предаде знанията
и уменията, необходими за изпълнението
на длъжността, на служителя по ал. 1, т. 2.
(5) За срока на споделеното изпълнение
служителят по ал. 1, т. 1 получава 50 на сто
от заплатата за длъжността, определена по
реда на чл. 67, ал. 4. Служителят по ал. 1,
т. 2 получава заедно със заплатата си и 50
на сто от минималния размер на основната
заплата за длъжността, която се изпълнява
споделено.“
§ 41. В глава четвърта се създава чл. 87б:
„Изменение на служебното правоотношение на
държавен служител с трайни увреждания
Ч л. 87б. С л у жебно т о п ра воо т ношен ие
на държавен служител с трайни увреждания може да бъде изменяно при условията
и по реда на глава пета, раздел VIIIб от
Кодекса на труда.“
§ 42. В чл. 100, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 думата „когато“ се
заличава.
2. Създава се нова т. 1:
„1. по реда на Наказателно-процесуалния
кодекс;“.
3. В т. 2 и 3 в началото се добавя „когатo“.
§ 43. В чл. 106, ал. 1, т. 6 думите „при
наличие на условията по чл. 68 от Кодекса
за социално осигуряване“ и запетаята след
тях се заличават, а след думите „придобил и
упражнил правото си на пенсия“ се добавя
„за осигурителен стаж и възраст“.
§ 44. В чл. 107, ал. 1 се създават т. 9 и 10:
„9. държавният служител е назначен без
конкурс, когато провеждането му е задължително;
10. длъжността по чл. 16а, ал. 1 бъде определена за заемане при пълно работно време.“
§ 45. В чл. 108, ал. 2 след думите „случаите по“ се добавя „чл. 12, ал. 4 и“.
§ 46. В чл. 118, т. 5 навсякъде след думата
„орган“ се добавя „на власт“, а думите „по
чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията,
кмет на община или заместник-кмет на община“ се заличават.
§ 47. В чл. 133 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Орган по назначаването, който е
назначил държавен служител без конкурс,
когато провеждането му е задължително, се
наказва с глоба от 3000 лв., а при повторно
нарушение глобата е в размер от 5000 лв.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
§ 48. Параграф 1 от допълнителната разпоредба се изменя така:
„§ 1. По смисъла на този закон:
1. „жени (служителки) в напреднал етап
на лечение инвитро“ са жени (служителки),
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които са в етап на лечение чрез методите на
асистирана репродукция, включващ периода
от фоликуларната пункция до ембриотрансфера, но не повече от 20 дни.
2. „ключова длъжност“ е длъжност, определена от органа по назначаването, изпълнението на която оказва съществено влияние
за постигането на стратегическите цели и
осъществяването на оперативните дейности
в съответната администрация.“
§ 49. В § 7 от преходните и заключителните
разпоредби думите „за орган по чл. 19, ал. 4
от Закона за администрацията“ се заменят
с „бъде избран или назначен за едноличен
орган на власт, негов заместник или член
на колегиален орган на власт“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 50. Разпоредбата на чл. 107, ал. 1, т. 9
не се прилага за служители, назначени до
влизането в сила на този закон.
§ 51. В Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26
и 27 от 1986 г.; изм., бр. 6 от 1988 г., бр. 21,
30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г.,
бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г.; Решение № 12
на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 69
от 1995 г.; изм., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12
и 28 от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от
1998 г.; Решение № 11 на Конституционния
съд от 1998 г. – бр. 52 от 1998 г.; изм., бр. 56,
83, 108 и 133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от
1999 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от
2002 г., бр. 18, 86 и 95 от 2003 г., бр. 52 от
2004 г., бр. 19, 27, 46, 76, 83 и 105 от 2005 г.,
бр. 24, 30, 48, 57, 68, 75, 102 и 105 от 2006 г.,
бр. 40, 46, 59, 64 и 104 от 2007 г., бр. 43, 94,
108 и 109 от 2008 г., бр. 35, 41 и 103 от 2009 г.,
бр. 15, 46, 58 и 77 от 2010 г.; Решение № 12 на
Конституционния съд от 2010 г. – бр. 91 от
2010 г.; изм., бр. 100 и 101 от 2010 г., бр. 18,
33, 61 и 82 от 2011 г., бр. 7, 15, 20 и 38 от
2012 г.; Решение № 7 на Конституционния съд
от 2012 г. – бр. 49 от 2012 г.; изм., бр. 77 и 82
от 2012 г., бр. 15 и 104 от 2013 г., бр. 1, 27 и
61 от 2014 г., бр. 54, 61, 79 и 98 от 2015 г. и
бр. 8 от 2016 г.) в чл. 107а се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 9:
„(9) На служителите, работещи по трудово
правоотношение в държавната администрация, с тяхно съгласие и срещу допълнително възнагра ж дение, може със заповед на
работодателя да се възлагат допълнителни
задължения във връзка с изпълнението и/
или управлението на:
1. проекти, съфинансирани със средства от
Европейските структурни и инвестиционни
фондове, по които съответната администрация е бенефициент, при условията на чл. 49,
ал. 3 от Закона за управление на средствата
от Европейските структурни и инвестиционни фондове;
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2. проекти и програми, финансирани от
други международни финансови институции
и донори, по които съответната администрация е бенефициент.“
2. Досегашната ал. 9 става ал. 10 и в нея
след думите „допълнителните възнаграждения“ се добавя „по ал. 14, т. 1 – 5“.
3. Досегашните ал. 10 и 11 стават съответно ал. 11 и 12.
4. Досегашната ал. 12 става ал. 13 и в нея
думите „ал. 9“ се заменят с „ал. 10“.
5. Досегашната ал. 13 става ал. 14 и в нея
се създава т. 6:
„6. допълнително възнаграждение за изпълнение и/или управление на проекти или
програми по ал. 9.“
6. Досегашната ал. 14 става ал. 15 и в нея
навсякъде думите „ал. 13, т. 5“ се заменят
с „ал. 14, т. 5“, а думите „ал. 9“ се заменят
с „ал. 10“.
7. Досегашната ал. 15 става ал. 16 и в нея
думите „ал. 13“ се заменят с „ал. 14, т. 1 – 5“.
8. Създава се нова ал. 17:
„(17) Размерът на допълнителното възнаграждение по ал. 14, т. 6, както и условията
и редът за получаването му се определят с
нормативен акт на Министерския съвет.“
9. Досегашните ал. 16, 17, 18 и 19 стават
съответно ал. 18, 19, 20 и 21.
§ 52. Параграф 4, т. 1, § 6, § 7, § 9, § 13
относно чл. 13а, ал. 6 в частта „теста по
чл. 10д, ал. 1 и“ и ал. 7 в частта „както и
когато тестът по чл. 10д, ал. 1 не е успешно
издържан“, § 14 относно чл. 15, ал. 2 в частта
„и след като успешно е издържан тестът по
чл. 10д, ал. 1 или 2“, § 34 относно чл. 81а,
ал. 5 и § 36, т. 1 влизат в сила от 1 януари 2018 г.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 7 юли 2016 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
5553
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
кадастъра и имотния регистър (обн., ДВ,
бр. 34 от 2000 г.; изм., бр. 45 и 99 от 2002 г.,
бр. 36 от 2004 г., бр. 39 и 105 от 2005 г., бр. 29
и 30 от 2006 г., бр. 57 и 59 от 2007 г., бр. 36
и 91 от 2008 г., бр. 80 от 2009 г., бр. 19 и 39
от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 66 и 109
от 2013 г., бр. 49 и 98 от 2014 г., бр. 61 и 101
от 2015 г. и бр. 27 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 3 думите „т. 1 – 3“ се
заменя с „т. 1 – 4“.
§ 2. В чл. 13, ал. 2 думите „по график,
определен от“ се заменят с „от територията
на страната въз основа на заповед на“.
§ 3. В чл. 16, ал. 1 след думата „изпълняват“ съюзът „и“ се заличава.
§ 4. В чл. 21, ал. 1, т. 4 думите „загуби българското си гражданство или“ се заличават.
§ 5. Член 22а се отменя.
§ 6. В чл. 29, ал. 1, т. 3 след думата „сградите“ се поставя запетая и се добавя „съоръженията на техническата инфраструктура
със самостоятелни обекти в тях“.
§ 7. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1, буква „б“ след думите „съоръжения и“ се добавя „техните сервитути
и“ и думите „сградите и самостоятелните
обекти в сгради“ се заменят със „сградите и
съоръженията със самостоятелните обекти
в тях“.
2. Създава се нова ал. 7:
„(7) Специализираните карти и регистри,
съдържащи данни за обектите по чл. 34, ал. 1,
се предават безвъзмездно на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър.“
3. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Органите или лицата по ал. 1 предоставят на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър новите или променените данни за
обектите по чл. 34, ал. 1 в 7-дневен срок от
възникването или от промяната им. Органите
или лицата, които предоставят данните, носят
отговорност за точността и актуалността им.“
4. Създава се ал. 9:
„(9) При предоставяне на скици и справки
от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, съдържащи специализирани данни за
обектите по чл. 34, ал. 1, за предоставянето
им се заплаща от получателите на органите
или лицата по ал. 1 такса, определена с тарифата по чл. 8, ал. 2.“
5. Досегашната ал. 7 става ал. 10.
§ 8. В чл. 34, ал. 1 след думата „инфраструктура“ се добавя „и техните сервитути“.
§ 9. В чл. 37, ал. 3 след думата „постоянен“
се добавя „и/или настоящ адрес“.
§ 10. В чл. 38, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. да означи с трайни знаци границите на
имота си и да опазва знаците от унищожаване;“.
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§ 11. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 след думата „планове“ се добавя
„кадастрални планове, приложени подробни
градоустройствени планове, приложени подробни устройствени планове“;
б) в т. 3 накрая се добавя „или в кадастрални планове, одобрени по реда на § 40 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона
за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 36
от 2004 г.)“.
2. Алинея 4 се отменя.
3. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Когато от събраните данни по реда
на ал. 2 и 3 се установи наличие на документи, удостоверяващи дублиране на носителите на право на собственост, съответно
на друго вещно право, за един и същ имот,
в кадастралния регистър на недвижимите
имоти се записват данните за всички лица
и документи.“
§ 12. В чл. 41а ал. 2 се отменя.
§ 13. В чл. 43, ал. 1 т. 5 и 6 се изменят така:
„5. границите на поземлените имоти в
урбанизираните територии, след анализиране
на данните от:
а) означеното на място състояние в съответствие с правото на собственост;
б) съществуващите на място материализирани граници, когато не са означени по
реда на буква „а“;
в) планове и карти, посочени в чл. 41,
ал. 1, т. 1 и 3;
г) регулационните планове при приложена
дворищна регулация;
6. границите и/или очертанията на сгради
и съоръжения от:
а) планове и карти, посочени в чл. 41,
ал. 1, т. 1 и 3;
б) заснемане на съществуващото на място
състояние.“
§ 14. В чл. 49 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 в изречение първо думите „на
района“ се заличават, а изречение второ се
изменя така: „Заповедта се издава в 14-дневен
срок от приемане на измененията на кадастралната карта и кадастралните регистри по
чл. 48, ал. 2.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.“
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Агенцията по геодезия, картография
и кадастър в 7-дневен срок от обнародването
на заповедта по ал. 1 в „Държавен вестник“
уведомява министъра на правосъдието, министъра на земеделието и храните и кмета
на общината, че са одобрени кадастралната
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карта и кадастралните регистри за съответната територия.“
4. Алинеи 4, 5, 7, 8 и 9 се отменят.
§ 15. В чл. 49а се правят следните изменения:
1. В ал. 3 изречение второ се изменя така:
„Заповедта се издава в 7-дневен срок от
приемане на измененията на кадастралната
карта и кадастралните регистри по ал. 2.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри по ал. 1 не подлежат на
обжалване.“
3. Алинеи 5 и 6 се отменят.
§ 16. Член 49в се отменя.
§ 17. В чл. 51 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 3:
„3. явна фактическа грешка.“
2. В ал. 4 след думите „т. 2“ се добавя „и 3“.
3. Алинея 6 се изменя така:
„(6) При промяна на граници на поземлени имоти и сгради, при създаване на нови
обекти на кадастъра, при допълване на непълноти или поправяне на грешки, както и
при отстраняване на явна фактическа грешка
в кадастралната карта проектът по ал. 5 съдържа и данни от геодезически измервания.“
§ 18. В чл. 52 ал. 1 се изменя така:
„(1) Службата по геодезия, картография и
кадастър издава скица-проект за недвижим
имот, който не е отразен в кадастралната
карта и кадастралните регистри, въз основа
на проект за изменение в случаите на:
1. делба;
2. отчуждаване на част от поземлен имот;
3. промяна на граница по взаимно съгласие
на собствениците;
4. съединяване на поземлени имоти на
различни собственици;
5. снабдяване с акт за придобито по давност право на собственост или друго вещно
право върху недвижим имот;
6. член 19, ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за
издаване на решения за възстановяване на
правото на собственост върху поземлен имот;
7. индивидуализиране на имоти, които са
предмет на прехвърляне, отчуждаване или
придобиване на право на собственост.“
§ 19. В чл. 53 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При наличие на документи, удостоверяващи дублиране на носителите на право
на собственост, съответно на друго вещно
право, за един и същ имот в кадастралния
регистър на недвижимите имоти се записват
данните за всички лица и документи.“
2. В ал. 3 след думите „измененията по“
се добавя „ал. 1, т. 2 и“.
§ 20. В чл. 53а се създава т. 5:
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„5. нанасяне на граници на поземлени
имоти въз основа на:
а) влязъл в сила подробен устройствен
план, одобрен по реда на чл. 16 от Закона
за устройство на територията;
б) прилагане на влезлите в сила неприложени дворищнорегулационни планове по
§ 8, ал. 2, т. 1 от преходните разпоредби на
Закона за устройство на територията;
в) влязъл в сила план за уедряване по
чл. 37е от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;
г) влязъл в сила план на новообразуваните
имоти по § 4к, ал. 6 във връзка с ал. 11 от
преходните и заключителните разпоредби
на Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи.“
§ 21. Създава се чл. 53б:
„Чл. 53б. (1) Явната фактическа грешка
се отстранява от Агенцията по геодезия,
картография и кадастър по заявление от заинтересовано лице или при установяването
є от службата по геодезия, картография и
кадастър.
(2) Явната фактическа грешка се отстранява въз основа на проект за изменение на
кадастралната карта и кадастралния регистър
на недвижимите имоти, изработен от правоспособно лице, по възлагане от Агенцията
по геодезия, картография и кадастър или по
възлагане на заинтересовано лице.
(3) Обхватът на проекта включва всички
поземлени имоти, засегнати от установената
явна фактическа грешка.
(4) Агенцията по геодезия, картография и
кадастър изпраща проекта за изменение на
кадастралната карта и кадастралния регистър
на недвижимите имоти по ал. 2 на директора
на областна дирекция „Земеделие“ за съгласуване относно обезщетяване по реда на чл. 10б
от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, съответно на чл. 6 и § 8
от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за възстановяване на собствеността
върху горите и земите от горския фонд. При
липса на основание за обезщетяване директорът на областна дирекция „Земеделие“ връща
проекта с мотивирано становище.
(5) Измененията в кадастралната карта
и кадастралния регистър на недвижимите
имоти по чл. 51, ал. 1, т. 3 се извършват със:
1. заповед на началника на службата по
геодезия, картография и кадастър, когато
изменението засяга до 50 поземлени имота;
2. заповед на изпълнителния директор
на Агенцията по геодезия, картография и
кадастър, когато изменението засяга повече
от 50 поземлени имота.
(6) За обезщетяване на засегнатите лица
по реда на чл. 10б, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
или чл. 6 и § 8 от преходните и заключител-
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ните разпоредби на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите
от горския фонд заповедта, придружена от
скицата-проект, се изпраща на общинската
сл у жба по земеделие. Ск ицата-проект за
отстраняване на явната фактическа грешка
съдържа данни за площта на територията,
за която се дължи обезщетение по реда на
чл. 10б, ал. 1 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи, съответно
по чл. 6 и § 8 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за възстановяване
на собствеността върху горите и земите от
горския фонд.
(7) Заповедта по ал. 5, т. 1 се съобщава на
заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс и подлежи на
обжалване в 14-дневен срок от съобщаването
є пред административния съд по местонахождение на имота.
(8) Заповедта по ал. 5, т. 2 се съобщава по
реда на чл. 35, ал. 3 и подлежи на обжалване
в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния
съд по местонахождение на имота.
(9) Обжалването на заповедта по ал. 7 и
8 не спира изпълнението є, освен ако съдът
не постанови друго.“
§ 22. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Когато непълнотата или грешката е
свързана със спор за материално право, тя
се отстранява след решаване на спора по
съдебен ред. При необходимост съдът може
да възложи на вещо лице, правоспособно
по кадастър, изработване на комбинирана
скица с координати на граничните точки.
Влязлото в сила съдебно решение, придружено от проект за изменение, изготвен от
правоспособно лице по кадастър, е основание
за изменение на кадастралната карта по реда
на чл. 53а, т. 1.“
2. В ал. 4, изречение първо думите „кадастралните регистри“ се заменят с „кадастралния регистър“.
3. В ал. 5 думите „кадастралните регистри“ се заменят с „кадастралния регистър“.
4. Създава се ал. 7:
„(7) При нанасянето в кадастралната карта
и кадастралния регистър на недвижимите
имоти на имот, чието право на собственост
е възстановено по реда на чл. 10, ал. 7 от
Закона за собствеността и ползването на
земеделск ите земи, се при лага редът по
ал. 1 – 6.“
§ 23. В чл. 54а, ал. 1 изречение второ се
изменя така: „Собственикът предоставя на
службата по геодезия, картография и кадастър проект за определяне на границите,
изработен от правоспособно лице.“
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§ 24. В чл. 54б думите „кадастралните
регистри“ се заменят с „кадастралния регистър“, а думите „по чл. 53а“ се заличават.
§ 25. В чл. 55 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Административен орган, лице с публични функции или организация, предоставяща обществени услуги, получили от Агенцията по геодезия, картография и кадастър
електронна скица или схема от кадастралната
карта и кадастралните регистри, могат да я
разпечатат и да удостоверят идентичността
на съдържанието на оригинала с разпечатаното копие. Разпечатаното копие се ползва
само за провежданите от тях производства.“
2. Създават се ал. 7 – 12:
„(7) Общинските служби по земеделие
подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър извън административните
центрове на областите при административното обслужване на потребителите на кадастрална информация за земеделски и горски
територии с одобрени кадастрална карта и
кадастрални регистри, като:
1. приемат и обработват за явлени я за
извършване на а дминист рат ивни усл у ги,
определени с наредбата по чл. 58, ал. 1, и
предоставят на заявителите изработените от
службите по геодезия, картография и кадастър
официални документи по ал. 2;
2. издават на хартиен носител официални
документи по ал. 2, получени в електронен
вид чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра, и ги предоставят
на заявителите.
(8) Агенцията по геодезия, картография
и кадаст ър може да ск лючва споразу мения с общини за съвместно обслужване на
потребителите на кадастрални услуги и за
издаване на хартиен носител на официални
документи по ал. 2, получени в електронен
вид чрез отдалечен достъп до информационна
система на кадастъра.
(9) В случаите по ал. 7 и 8 изпълнителният директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър оправомощава със
заповед служители на общинските служби по
земеделие и на общинските администрации,
определени от министъра на земеделието и
храните, съответно от кмета на общината.
Редът и условията за определяне на лицата,
за оправомощаването и за прекратяването
на правомощи ята им, както и за у ведомяването на министъра на земеделието и
храните, съответно на кмета на общината,
за прекратяването се определят в наредбата
по чл. 58, ал. 1.
(10) Оправомощените лица издават на
хартиен носител от името на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър получените в
електронен вид официални документи по ал. 2.
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(11) Условията и редът за предоставяне на
услуги от органите по ал. 7 и 8 се определят
с наредбата по чл. 58, ал. 1, като условията
и редът за предоставяне на услуги от органите по ал. 7 се съгласуват от министъра на
земеделието и храните.
(12) За търсене и разглеждане на кадастралната карта чрез отдалечен достъп до
информационната система на кадастъра и
имотния регистър не се заплаща държавна
такса.“
§ 26. В чл. 58 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите „ал. 4“ се заменят с
„ал. 5“.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Министерството на земеделието и
храните за изпълнение на правомощия, произтичащи от закон, безвъзмездно предоставя
на земеделските стопани данните, получени
по ал. 3.“
3. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно
ал. 5 и 6.
§ 27. В чл. 59 се създава ал. 4:
„(4) Партидата е документ с оповестително
действие. Тя няма характер на доказателство
за вписаните факти, обстоятелства и права.“
§ 28. В чл. 65 се създава ал. 4:
„(4) До издаването на заповед по чл. 70
Агенцията по вписванията изготвя електронна партида и електронно партидно дело за
централния архив по чл. 58б, ал. 1, т. 4 при
всяко вписване, отбелязване или заличаване
на акт по чл. 110 – 115 от Закона за собствеността, засягащ имот с идентификатор.
Електронната партида се изготвя с наличните
данни по вписания акт и предоставените
данни за имота от Агенцията по геодезия,
картография и кадастър и има значение на
помощно средство за последващото изготвяне
на имотните партиди по ал. 3 и по чл. 59.“
§ 29. В чл. 89 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Доп уснат и очеви д н и фа к т и че ск и
грешки и непълноти в партидите по чл. 65,
ал. 3 и 4 се поправят или отстраняват по
разпореждане на съдия по вписванията по
искане на заинтересованите лица, на нотариус или служебно.“
§ 30. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. „самостоятелен обект в сграда или в
съоръжение на техническата инфраструктура“
е обособена част от сградата или съоръжението, която е обект на собственост и има
самостоятелно функционално предназначение;“.
2. Точка 9 се изменя така:
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„9. „явна фак т и ческа г решка“ е несъответствието в границите на поземлените
имоти между урбанизирана и неурбанизирана територия, получено при обединяване
на данните по чл. 41, ал. 1, както и несъответствие в границите на съществуващите
на местността (терена) трайни топографски
обекти с естествен или изкуствен произход
в неу рбанизирана територи я, определени
чрез геодезически измервания и границите
им от планове и карти, одобрени по реда
на Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и
земите от горския фонд, когато разликите
в координатите на определящите ги точки
са по-големи от допустимите в наредбата
по чл. 31;“.
3. Точка 16 се изменя така:
„16. „непълноти или грешки“ са несъответствия в границите и очертанията на
недвижимите имоти в кадастралната карта
за урбанизирана територия спрямо действителното им състояние;“.
4. В т. 17 думите „чл. 35, ал. 2, чл. 45 и
чл. 49, ал. 1“ се заменят с „чл. 35, ал. 2 и
чл. 45“, думите „землище, част от землище“ се
заменят с „населено място, част от населено
място“ и след думите „район по“ се добавя
„смисъла на чл. 18, ал. 1, съответно по“.
5. Създава се т. 21:
„21. „неурбанизирани територии“ са землища и част от землища извън границите
на урбанизираните територии на населените
места и на селищните образувания, за които
са създадени планове и карти, одобрени по
реда на Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и
земите от горския фонд.“
§ 31. В преходните и зак лючителните
разпоредби се правят следните изменения
и допълнения:
1. В § 4, ал. 1, т. 4 думите „чл. 54, ал. 3“
се заменят с „чл. 54а, ал. 3“.
2. В § 6:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) До издаването на заповедта по чл. 35,
ал. 1 Агенцията по геодезия, картография и
кадастър определя териториите, в които кадастралната карта и кадастралните регистри
се създават чрез използване на данните от
картите и плановете по чл. 41, ал. 1, т. 1,
съответно териториите, в които данните се
набират чрез геодезическ и измервани я и
изчисления, като оценява картите, плановете, регистрите и другата документация,
одобрени по реда на отменения Закон за
единния кадаст ър на Народна република
България, отменения Закон за териториално
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и селищно устройство, за съответствието им
с изискванията за съдържание и точност,
определени с наредбата по чл. 31.“;
б) в ал. 2, изречение първо след думата
„предават“ се добавя „безвъзмездно“ и думите
„при условията на чл. 8, ал. 5“ се заличават;
в) в ал. 4 изречение първо се изменя така:
„Органите на държавната власт и на местното самоуправление предават на службата по
геодезия, картография и кадастър копия от
всички актове, с които се признава, установява или възстановява право на собственост
и друго вещно право върху недвижими имоти, в 30-дневен срок от поискването им или
от обнародването в „Държавен вестник“ на
заповедта по чл. 35, ал. 1.“;
г) в ал. 8 след думата „създаването“ се
добавя „и поддържането“;
д) в ал. 9 накрая се добавя „или се отчуждават по съответния ред“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 32. (1) В тримесечен срок от влизането
в сила на този закон производството по създаване на кадастрална карта и кадастрални
регистри за неурбанизирани територии се
смята за открито за всички землища, за
които не е издадена заповед по чл. 35, ал. 1.
(2) Общинската служба по земеделие предава на службата по геодезия, картография
и кадастър в 14-дневен срок от поискването
одобрените планове, карти и регистри по
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване
на собствеността върху горите и земите от
горския фонд, които не са предадени по реда
на § 6, ал. 1, т. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за кадастъра
и имотния регистър до влизането в сила на
този закон. Плановете, картите и регистрите
към тях се предоставят безвъзмездно.
(3) Данните по ал. 2 се предоставят в
цифров вид във формата по чл. 12, т. 5.
§ 33. (1) Получените данни по § 32, ал. 2
се преобразуват в кадастрална карта и кадастрални регистри от Агенцията по геодезия,
картография и кадастър съгласно изискванията на наредбите по чл. 26, ал. 4 и чл. 31.
(2) Изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър издава
заповед за одобряване на кадастралната карта
и кадастралните регистри за неурбанизираната територия, която влиза в сила от деня
на обнародването є в „Държавен вестник“.
(3) Агенцията по геодезия, картография и
кадастър в 7-дневен срок от обнародването
на заповедта по ал. 2 уведомява министъра
на земеделието и храните и министъра на
правосъдието, че са одобрени кадастралната
карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия.
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(4) Кадастралната карта и кадастралните
регистри, създадени по реда на ал. 1 – 3, се
изработват в цифров вид и копие на състоянието им към момента на одобряване
се съхранява в цифров вид в Агенцията по
геодезия, картография и кадастър.
(5) Наличие на несъответствия в границите
на поземлените имоти между урбанизирана
и неурбанизирана територия се установява
при обединяване на данните от одобрената
кадастрална карта за неурбанизираната територия в производството по създаване на
кадастрална карта за урбанизираната територия. Отстраняването на несъответствията
се извършва по реда на чл. 44а.
§ 34. Започнатите производства по създаване на кадастрална карта и кадастрални
регистри към момента на влизане в сила на
този закон се довършват по досегашния ред.
§ 35. Започнатите, но незавършени производства до датата на влизане в сила на
кадастралната карта и кадастралните регистри, създадени по реда на § 33, по изменение
на основните кадастрални данни и данните
за правото на собственост и другите вещни
права върху обектите на кадастъра в картата
на възстановената собственост и регистрите
към нея се довършват при условията и по
реда на този закон и наредбата по чл. 31.
§ 36. До създаване на специализирани
карти по чл. 32 собственикът, съответно
възложителят, е длъжен да предостави на общинската администрация данни за строежи,
които не са обект на кадастралната карта.
Строежите не се въвеждат в експлоатация,
преди собственикът, съответно възложителят,
да представи удостоверение от общинската
администрация, че данните са предоставени
в необходимия вид и обем за отразяването
им в кадастралните планове.
§ 37. (1) Всички вписвания, отбелязвания
и заличавания в персоналните партиди на
лицата, направени по реда на Закона за
собствеността и Правилника за вписванията
(обн., Изв., бр. 101 от 1951 г.; изм., бр. 30 от
1955 г., ДВ, бр. 82 от 1996 г., бр. 86 от 1997 г.,
бр. 14 от 2000 г., бр. 5 и 16 от 2001 г., бр. 69
от 2004 г., бр. 67 от 2005 г., бр. 22 от 2008 г.,
бр. 63 и 92 от 2014 г.) преди влизането в
сила на заповедите по чл. 70 и 73, запазват
своето действие.
(2) Книгите в службите по вписванията,
съставени или изготвени до датата на влизане в сила на този закон на традиционен
носител, се съхраняват безсрочно.
(3) Делата, партидите, регистрите и картотеките в службите по вписванията, съставени
или изготвени до датата на влизане в сила
на този закон на традиционен носител, се
съхраняват до тяхното пълно цифровизиране,
но не по-малко от 30 години от влизане в
сила на този закон.
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§ 38. В срок един месец от влизането в сила
на този закон министърът на регионалното
развитие и благоустройството и министърът
на правосъдието привеждат актовете по прилагането му и функционалностите на информационната система на кадастъра и имотния
регистър в съответствие с него.
§ 39. (1) В срок един месец от влизането в
сила на този закон министърът на земеделието и храните и министърът на регионалното
развитие и благоустройството предприемат
необходимите действия за изменение на устройствените правилници на Министерството
на земеделието и храните, на второстепенните
разпоредители с бюджет към министъра на
земеделието и храните и на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър относно
структурата и числеността на двете администрации.
(2) Министърът на финансите да извърши
необходимите промени по бюд жетите на
Министерството на регионалното развитие
и благоустройството и на Министерството
на земеделието и храните за 2016 г. считано
от влизането в сила на промените на устройствените правилници по ал. 1.
§ 40. Агенцията по геодезия, картография
и кадастър и общинските служби по земеделие извършват необходимите технически и
организационни действия за обезпечаване на
изпълнението на § 25:
1. за територии с одобрени кадастрална
карта и кадастрални регистри – в едногодишен срок от влизането в сила на този закон;
2. за територии с кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени след влизането
в сила на този закон – в едномесечен срок от
одобряването им.
§ 41. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19
от 2011 г.; изм., бр. 43 от 2011 г., бр. 38, 60, 82
и 102 от 2012 г., бр. 15, 27, 66 и 109 от 2013 г.,
бр. 28, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 60, 79 и 100
от 2015 г. и бр. 13 и 15 от 2016 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 55, ал. 3 т. 1 се изменя така:
„1. скица на имота или извадка за група
поземлени имоти от кадастралната карта
или от картата на възстановената собственост, извадка от кадастралния регистър на
недвижимите имоти или от картата на възстановената собственост с данни за имотите
и партиди за тях;“.
2. В чл. 56, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. скица на имота от кадастралната карта
или от картата на възстановената собственост,
извадка от кадастралния регистър на недвижимите имоти или от картата на възстановената
собственост с данни за имотите и партиди
за тях или комбинирана скица, съдържаща
същите данни;“.
3. В чл. 62, ал. 3 т. 1 се изменя така:
„1. скица на имота или извадка за група
поземлени имоти от кадастралната карта
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или от картата на възстановената собственост, извадка от кадастралния регистър на
недвижимите имоти или от картата на възстановената собственост с данни за имотите
и партиди за тях;“.
4. В чл. 63, ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. скица на имота от кадастралната карта
или от картата на възстановената собственост,
извадка от кадастралния регистър на недвижимите имоти или от картата на възстановената
собственост с данни за имотите и партиди
за тях или комбинирана скица, съдържаща
същите данни;“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 7 юли 2016 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
5554

УКАЗ № 245
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 Изборния
кодекс, приет от ХLIІI Народно събрание на
13 юли 2016 г.
Издаден в София на 18 юли 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Изборния кодекс
(обн., ДВ, бр. 19 от 2014 г.; изм., бр. 35,
53 и 98 от 2014 г., бр. 79 от 2015 г. и бр. 39
от 2016 г.)
§ 1. В чл. 13 се създават нови ал. 2, 3 и 4:
„(2) Ръководителите на дипломатическите
и консулските представителства определят
местоположението на избирателните секции
извън страната въз основа на териториалното разпределение на българската общност в
съответното място.
(3) Организациите на българските граждани в съответното място може да правят
предложение за местоположението на избирателните секции извън страната до ръководителите на дипломатическите и консулските
представителства. Предложението се прави
не по-късно от 25 дни преди изборния ден
и се публикува незабавно на интернет страницата на съответните дипломатически и
консулски представителства.
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(4) Ръководителите на дипломатическите
и консулските представителства може да определят местоположението на избирателните
секции извън страната въз основа на предложенията по ал. 3.“
§ 2. Член 14 се изменя така:
„Образуване на избирателни секции извън
страната
Чл. 14. (1) Избирателните секции извън
страната се образуват в дипломатическо или
консулско представителство, освен в случаите
по ал. 2 и 3.
(2) В местата в държавите – членки на
Европейския съюз, извън дипломатическо
или консулско представителство, се образуват
избирателни секции при наличие на не помалко от 60 избиратели, подали заявление по
чл. 16, ал. 1.
(3) С решение на Централната избирателна
комисия по преценка на ръководителите на
дипломатическите и консулските представителства в местата в държавите, които не са членки
на Европейския съюз, извън дипломатическо
или консулско представителство, се образуват
избирателни секции въз основа на не по-малко
от 60 избиратели, подали заявление по чл. 16,
ал. 1. Ръководителите на дипломатическите и
консулските представителства на Република
България, въз основа на териториалното разпределение на българската общност, отдалечеността на избирателните секции и изискването
на ал. 5, изпращат мотивирано предложение
до Централната избирателна комисия не покъсно от 25 дни преди изборния ден.
(4) Алинея 3 не се прилага при избори за
членове на Европейския парламент от Република България.
(5) Общият брой на избирателните секции,
които се образуват в една държава, не може
да надвишава 35.“
§ 3. В чл. 18, ал. 1 изречение второ се изменя така: „Органите на изпълнителната власт
и другите институции осъществяват дейности
от организационен и технически характер по
осигуряването на избирателните комисии,
включително с бюлетини, изборни книжа,
техника, консумативи и други материали.“, а в
изречение трето думата „Осигуряването“ се заменя с „Отпечатването“.
§ 4. В чл. 54 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Заседанията на Централната избирателна комисия“ се заменят с
„Всички заседания на Централната избирателна
комисия, включително работните заседания“,
а след думaта „излъчват“ се добавя „в цялост
със звук и картина“.
2. В ал. 2, изречение първо след думите
„заседанията си“ се добавя „включително
от работните заседания“, създава се ново
изречение второ: „От деня на насрочване на
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съответния вид избор до един месец след
обявяването на резултатите от изборите Централната избирателна комисия публикува
пълните стенографски протоколи не по-късно
от 24 часа от приключване на съответното
заседание.“, а досегашното изречение второ
става изречение трето.
3. В ал. 3 след думата „комисията“ се добавя „включително от работните заседания“,
а накрая се добавя „както и дневния ред, по
който е протекло заседанието, в т.ч. и времеви
индекс, позволяващ визуализирането на видеозаписа от заседанието по части съобразно
точките от дневния ред“.
§ 5. В чл. 325, ал. 5 думите „и 4“ се заменят
с „4 и 5“.
§ 6. В чл. 371, ал. 6 думите „и 4“ се заменят
с „4 и 5“.
Заключителни разпоредби
§ 7. В Закона за административно-териториалното устройство на Република България
(обн., ДВ, бр. 63 от 1995 г.; Решение № 8 на
Конституционния съд от 1996 г. – бр. 51 от
1996 г.; изм., бр. 27, 33 и 154 от 1998 г., бр. 10
и 69 от 1999 г., бр. 57 от 2000 г., бр. 67 и 80 от
2003 г., бр. 46 от 2005 г., бр. 63 от 2007 г., бр. 36
от 2008 г., бр. 9 и 95 от 2011 г., бр. 66 от 2013 г.,
бр. 19, 98 и 107 от 2014 г. и бр. 39 от 2016 г.)
в чл. 16, т. 1 числото „400“ се заменя с „350“.
§ 8. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 13 юли 2016 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
5835

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 240
На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията на Република България и чл. 11, ал. 3 от
Закона за Националната служба за охрана
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам полковник Юлиан Василев
Харалампиев от длъжността заместник-началник на Националната служба за охрана.
Изпълнението на указа възлагам на началника на Националната служба за охрана.
Издаден в София на 13 юли 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
5876

С Т Р.

18

ДЪРЖАВЕН

УКАЗ № 241
На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията на Република България и чл. 11, ал. 1 от
Закона за Националната служба за охрана
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам подполковник Емил Симеонов Тонев на длъжността заместник-началник
на Националната служба за охрана.
Изпълнението на указа възлагам на началника на Националната служба за охрана.
Издаден в София на 13 юли 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
5877

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 173
ОТ 13 ЮЛИ 2016 Г.

за приемане на Наредба за администриране
на нередности по Европейските структурни
и инвестиционни фондове
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за администриране на нередности по Европейските
структурни и инвестиционни фондове.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

НАРЕДБА

за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра на постъпилите сигнали и установени
нередности, засягащи средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове
(ЕСИФ), редът за извършване на проверка
за установяване на нередност и докладването
на нередностите пред дирекция „Защита на
финансовите интереси на Европейския съюз“
(АФКОС) в структурата на Министерството
на вътрешните работи.
(2) Извършването на дейностите, посочени
в ал. 1, представлява администриране на нередности.
(3) С наредбата се определя и редът за
осъществяване на конт рола от дирек ци я
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„АФКОС“ по прилагането на процедурите
за администриране на нередности, засягащи
средства от ЕСИФ.
Чл. 2. Отговорни за прилагането на дейностите по чл. 1, ал. 2 са:
1. ръководителите на Управляващите органи
(УО) на оперативните програми, ръководителят
на УО на Програмата за развитие на селските райони и на Програмата за морско дело и
рибарство;
2. ръководителят на програмите за европейско териториално сътрудничество;
3. изпълнителният директор на Държавен
фонд „Земеделие“;
4. ръководителите на междинните звена.
Г л а в а

в т о р а

ОБСТОЯТЕЛСТВА, ПОДЛЕЖАЩИ НА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ПОСТЪПИЛИТЕ
СИГНАЛИ И УСТАНОВЕНИ НЕРЕДНОСТИ,
РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА ЗА
УСТАНОВЯВАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ И ДОКЛАДВАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ
Чл. 3. Процедурите за администриране на
нередности включват:
1. регистриране на сигнал за нередност;
2. проверка за установяване на нередност
или липса на нередност;
3. издаване на първа писмена оценка за установяване на нередност или липса на нередност;
4. регистриране на нередност;
5. докладване на нередност;
6. корективни действия и последващото им
проследяване;
7. приключване на процедурата по администриране на нередност;
8. други действия, изпълнението на които
е от значение за правилното администриране
на нередността.
Раздел I
Регистриране на сигнал за нередност
Чл. 4. (1) Процедурите по администриране
на нередности започват по инициатива на орган
по чл. 2 или по сигнал.
(2) Всяко лице може да подаде сигнал за
нередност във връзка с изпълнението на програми и проекти, съфинансирани от ЕСИФ.
(3) При наличие на достатъчно данни за
извършена нередност служителите на органите
по чл. 2 са задължени да подават сигнали за
нередности до ръководителя на структурата и/
или до компетентното вътрешно звено, отговорно за проверката на получените сигнали в
съответната институция.
Чл. 5. Когато във връзка с осъществяваната
дейност органите по Закона за управление на
средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) установят
достатъчно данни за извършена нередност, те
подават сигнал за това до съответния орган
по чл. 2.
Чл. 6. При наличие или съмнение за конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 от

БРОЙ 57

ДЪРЖАВЕН

Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври
2015 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна
на Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1605/2002 на
Съвета (ОВ, L 298/1 от 26 октомври 2012 г.)
на служителите по нередности, отговорни за
проверката на получения сигнал, или на други
служители, на които е възложено извършването
на проверката по сигнала, с лице, за което се
отнася сигналът за нередност, информацията
се подава от орган по чл. 2 до един или до
няколко от следните органи:
1. ресорния заместник-министър или ръководител на ведомство, когато същият не е
орган по чл. 2;
2. директора на дирекция „АФКОС“;
3. Европейската служба за борба с измамите
(ОЛАФ) към Европейската комисия.
Чл. 7. (1) Ръководителите на органите по
чл. 2 осигуряват възможност за подаване на
сигнали за нередности на своите интернет
страници, на посочена електронна поща, факс
или по друг начин, който съответната администрация е оповестила на официалната си
интернет страница.
(2) Постъпилите сигнали се регистрират в
деловодната система на съответната администрация.
(3) Сигналите за нередности могат да са
устни или писмени. Служителят, приел устен
сигнал, го документира и регистрира в деловодната система на съответната администрация.
Чл. 8. (1) След регистриране в деловодната
система на съответната администрация постъпилите сигнали се предоставят незабавно
на ръководителя на съответния орган по чл. 2
или на упълномощено от него лице.
(2) Ръководителят на органа по чл. 2 или
упълномощеното от него лице възлага на съответния компетентен служител да извърши
проверка по постъпилия сигнал.
Чл. 9. (1) Служителят, на когото е възложено
извършването на проверката по сигнала, или
служителят по нередностите в съответния административен орган в срок до три работни дни
от възлагането въвежда обстоятелствата, подлежащи на вписване в електронна система, когато
е възможно, или в регистър на постъпилите
сигнали и установените нередности, засягащи
средства от ЕСИФ (Регистъра), поддържан в
електронен формат, съгласно приложение № 1.
(2) Обстоятелства, открити на по-късен етап
и подлежащи на вписване, се въвеждат в срок
до три работни дни от откриването им.
(3) Когато обстоятелствата се въвеждат
в Регистъра, копие от същия се изпраща на
електронен носител на дирекция „АФКОС“ в
сроковете по чл. 19, ал. 2.
(4) Когато обстоятелствата се въвеждат в
електронна система, Регистърът се генерира
автоматично чрез справка от електронната
система и предоставя информацията за сигналите като съдържание и форма съгласно
приложение № 1.
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(5) За програмите по § 2, т. 1 – 9 от допълнителните разпоредби информацията за сигналите се въвежда в модул „Проверки“, подмодул
„Сигнали за нередности“ в Информационната
система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в РБ 2014 – 2020 (ИСУН 2020).
(6) За програмата по § 2, т. 10 от допълнителните разпоредби информацията за сигналите се въвежда в Интегрираната система за
администриране и контрол (ИСАК).
(7) Ръководителите на органите по чл. 2
следят за своевременното актуализиране и
попълване на информацията за сигналите за
нередност.
Раздел II
Проверка за установяване на нередност или
липса на нередност
Чл. 10. (1) След регистрирането на сигнал за
нередност лицето, на което е възложена проверката по сигнала, извършва всички необходими
действия за установяване на изложените в него
обстоятелства.
(2) Проверката по сигнал за нередност
приключва в срок до 3 месеца от датата на
получаването на сигнала с първата писмена
оценка по чл. 14.
(3) При правна и фактическа сложност
ръководителят на органа по чл. 2 може еднократно да удължи срока на проверката с
до 3 месеца. Удължаването на срока се прави
след мотивирано писмено искане на лицето,
на което е възложена проверката, в което се
излагат причините, обуславящи фактическата
и правната сложност на случая.
(4) Органите на държавна власт и органите
на местното самоуправление, както и техните
администрации са длъжни да оказват съдействие
при осъществяване на проверките по сигнали
за нередности.
Чл. 11. Органите по чл. 2 образуват преписка на електронен или хартиен носител по
всеки сигнал. Когато преписката се поддържа
на хартиен носител, относимите документи се
подреждат в хронологичен ред.
Чл. 12. (1) Всеки сигнал за нередност,
който не се отнася до дейността на административната структура, в която е получен, се
препраща до тази, за чиято дейност се отнася,
като се уведомява подателят на сигнала, ако
е посочен адрес.
(2) В случаите, в които сигналите за нередност съдържат информация за съмнение
за измама, в която участват органи по чл. 2,
сигналът се подава на съответните правоохранителни органи с копие до директора на
дирекция „АФКОС“.
Чл. 13. (1) Компетентни органи по установяване на наличието или липсата на нередност са:
1. ръководителите на органите по чл. 2;
2. съдът.
(2) Ръководителите на органите по чл. 2
утвърждават или предлагат за утвърждаване от
ръководителите на ведомствата и администра-
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циите, част от които са, вътрешни правила за
администриране на нередности в ръководените
от тях администрации.
(3) Вътрешните правила по ал. 2 се публикуват на интернет страниците на програмите
по § 2 от допълнителните разпоредби.
Чл. 14. (1) Установяването на наличие или
липса на нередност се обективира в първа писмена оценка на компетентния орган по чл. 13,
ал. 1, т. 1 или в съдебен акт. Първата писмена
оценка съдържа мотивирано заключение въз
основа на конкретни факти, че е извършена
или не е извършена нередност, без да се засяга
възможността това заключение впоследствие
да бъде преразгледано или отменено в хода на
административната или съдебната процедура.
(2) Когато първа писмена оценка се издава
от компетентния орган по чл. 13, ал. 1, т. 1,
тя съдържа:
1. наименованието на органа, който я издава;
2. наименование на документа с отбелязване
на правното основание за издаването му;
3. описание на извършените действия и
посочване на нарушената правна норма;
4. финансовото изражение на нередността;
5. дата на издаване и подпис на лицето,
издало първата писмена оценка, с посочване
на длъжността му.
(3) За първа писмена оценка по ал. 1 се счита
и решението за определяне на финансова корекция по чл. 73, ал. 1 ЗУСЕСИФ, когато същото
съдържа всички реквизити, посочени в ал. 2.
(4) Когато първата писмена оценка е издадена от орган по чл. 13, ал. 1, т. 1, препис от
същата се предоставя на засегнатите лица в
тридневен срок от издаването є.
Раздел IІI
Регистриране и докладване на нередности.
Използване на информационни системи за
докладване на нередности
Чл. 15. (1) Информацията за установените
по реда на чл. 14 нередности се въвежда в
срок до три работни дни от датата на издаване на акта по чл. 14, ал. 1 или чл. 14, ал. 3 в
електронна система, когато е възможно, или
в Регистъра, поддържан в електронен формат
съгласно приложение № 1.
(2) Когато обстоятелствата се въвеждат
в Регистъра, копие от същия се изпраща на
електронен носител на дирекция „АФКОС“ в
сроковете по чл. 19, ал. 2.
(3) Когато информацията за установените
нередности се въвежда в електронна система,
Регистърът се генерира автоматично чрез
справка от електронната система и предоставя
информацията за нередностите като съдържание
и форма съгласно приложение № 1
(4) За програмите по § 2, т. 1 – 9 от допълнителните разпоредби информацията за
нередностите се въвежда в модул „Проверки“, подмодул „База данни нередности“ в
ИСУН 2020.
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(5) За програмата по § 2, т. 10 от допълнителните разпоредби информацията за нередностите
се въвежда в ИСАК.
(6) За програмите по § 2, т. 11 от допълнителните разпоредби информацията за нередностите се въвежда в информационни системи,
създадени и поддържани за тях, съгласно § 5
от допълнителните разпоредби на ЗУСЕСИФ.
(7) Ръководителите на органите по чл. 2
следят за своевременното актуализиране и
попълване на информацията за нередностите.
Чл. 16. (1) Органите по чл. 2 поддържат
досие за всяка установена нередност на електронен или хартиен носител. Когато досието
се поддържа на хартиен носител, относимите
документи се подреждат в хронологичен ред.
(2) Досието на нередността съдържа цялата
относима документация, събрана във връзка
със съответната нередност, и задължително
включва:
1. преписката по сигнала за нередност съгласно чл. 11;
2. документацията по извършената проверка,
в т. ч. всички писмени доказателства по случая;
3. първата писмена оценка за установяване
на нередността съгласно чл. 14;
4. извадки от одиторски доклади, когато е
приложимо;
5. всякакъв вид кореспонденция, свързана с
нередността, включително относимата кореспонденция с бенефициентите;
6. информация, свързана със съдебни дела
и действия на правоохранителните органи,
когато е приложимо;
7. финансова информация за нередността,
включително за възстановяването на дължимите суми;
8. друга относима информация.
(3) Досието по нередността носи националния идентификационен номер, под който
е регистрирана съответната нередност.
(4) В случаите на делегиране на правомощия
от Управляващ орган на Междинно звено досиетата по установените нередности се поддържат
от съответното междинно звено.
Чл. 17. (1) За всяка нова нередност по
програмите по § 2, т. 1 – 9 от допълнителните разпоредби ИСУН 2020 генерира пореден
национален идентификационен номер. Националният идентификационен номер се съставя
по правилата, разписани в § 3, т. 1 от допълнителните разпоредби.
(2) За всяка нова нередност по програмата
по § 2, т. 10 от допълнителните разпоредби
Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна
агенция (ДФЗ – РА), дава пореден национален идентификационен номер. Националният
идентификационен номер се съставя по начин,
указан във вътрешните правила за работа на
Разплащателната агенция.
(3) За всяка нова нередност по програмите
по § 2, т. 11 от допълнителните разпоредби
органите по чл. 2, т. 2 дават пореден национален идентификационен номер. Националният
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идентификационен номер се съставя по правилата, разписани в § 3, т. 2 от допълнителните
разпоредби.
Чл. 18. Органите по чл. 2 прилагат вътрешни
правила за докладване на нередности, утвърдени
на основание чл. 13, ал. 2.
Чл. 19. (1) Органите по чл. 2 класифицират
нередностите според механизма на докладването по следните признаци:
1. нередности, попадащи под прага за докладване до ОЛАФ, представляващ 10 000 евро
финансово изражение на нередността принос
от фондовете;
2. нередности, попадащи в изключенията за
докладване до ОЛАФ, съгласно приложимото
законодателство на ЕС;
3. нередности, подлежащи на докладване
до ОЛАФ.
(2) Всички нередности по ал. 1 се докладват
до дирекция „АФКОС“ на тримесечна база в
следните срокове:
1. за първото тримесечие на текущата година – 30 април на текущата година;
2. за второто тримесечие на текущата година – 31 юли на текущата година;
3. за третото тримесечие на текущата година – 31 октомври на текущата година;
4. за четвъртото тримесечие на текущата година – 31 януари на следващата година.
(3) Нередностите по ал. 1, т. 3 се докладват
незабавно на дирекция „АФКОС“, когато има
основание да се счита, че те могат да имат
отражение извън територията на страната.
Чл. 20. (1) Органите по чл. 2 докладват до
дирекция „АФКОС“ в сроковете по чл. 19, ал. 2
всички нови нередности, последващите действия
и съществените промени по вече докладвани в
предходни периоди нередности по чл. 19, ал. 1.
(2) Нередностите по ал. 1 се докладват,
както следва:
1. за програмите по § 2, т. 1 – 8 от доп ъ л н и т ел н и т е разпоредби – до д и рек ц и я
„АФКОС“ и до ръководителя на сертифициращия орган в Министерството на финансите, а
за програмата по § 2, т. 9 от допълнителните
разпоредби – до дирекция „АФКОС“ и до ръководителя на сертифициращия орган в ДФЗ – РА
чрез въвеждането им в ИСУН 2020;
2. за програмата по § 2, т. 10 от допълнителните разпоредби – до дирекция „АФКОС“чрез
въвеждането им в ИСАК;
3. за програмите по § 2, т. 11 от допълнителните разпоредби – до дирекция „АФКОС“чрез
изпращане на копие на електронен носител от
регистъра на постъпилите сигнали и установените от тях нередности, създаден и поддържан
за съответната програма.
(3) Всички нови нередности, последващите
действия и промените по вече докладвани нередности по чл. 19, ал. 1, т. 3 се докладват по
електронен път до дирекция „АФКОС“ и чрез
предоставения от ОЛАФ достъп до електронната
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система за управление на нередности (IMS) в
сроковете по чл. 19, ал. 2 съгласно приложимото законодателство на ЕС.
(4) Когато за съответния период няма установени нередности и/или регистрираните в
предходни периоди нередности са приключени,
органите по чл. 2 декларират тези обстоятелства
пред дирекция „АФКОС“.
(5) Когато за съответния период няма настъпила съществена промяна по вече докладвани
нередности, органите по чл. 2 декларират това
обстоятелство пред дирекция „АФКОС“.
(6) При докладване по ал. 1, 2 и 3 и при
деклариране по ал. 4 и 5 органите по чл. 2 изпращат до дирекция „АФКОС“ писмо съгласно
приложение № 2 за програмите по § 2, т. 10 – 11.
(7) За програмите по § 2, т. 1 – 9 от допълнителните разпоредби информацията по ал. 6
се генерира чрез справка от ИСУН 2020.
(8) Междинните звена, когато има такива,
докладват до дирекция „АФКОС“ чрез управляващите органи.
Чл. 21. (1) Дирекция „АФКОС“ проверява
получените уведомления за нередности по
чл. 20, ал. 3 за съответствие с изискванията на
ОЛАФ относно попълването на уведомленията
и при необходимост ги връща за коригиране.
В срок до 3 работни дни уведомленията с
отразените корекции се изпращат отново на
дирекция „АФКОС“.
(2) Дирекция „АФКОС“ изпраща на ОЛАФ
в рамките на втория месец считано от края на
всяко тримесечие всички проверени и коригирани уведомления за нередности по чл. 20, ал. 3.
(3) Дирекция „АФКОС“ незабавно изпраща
на ОЛАФ нередностите по чл. 19, ал. 3.
Чл. 22. (1) Едновременно с изпращането до
ОЛАФ дирекция „АФКОС“ предоставя информацията по чл. 21, ал. 2 и 3 и на министъра
на земеделието и храните като компетентен
орган по смисъла на чл. 2а от Закона за подпомагане на земеделските производители – по
отношение на контрола върху дейността на
Разплащателната агенция при извършването
на всички плащания със средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони и Европейския фонд за морско дело
и рибарство.
(2) Предоставянето на информацията по
ал. 1 се извършва, като дирекция „АФКОС“
осигурява достъп до електронната система за
управление на нередности, предоставена от
ОЛАФ.
Чл. 23. Дирекция „АФКОС“ дава методически указания на органите по чл. 2 по прилагането на процедурите по чл. 3.
Чл. 24. Дирекция „АФКОС“ предоставя
обобщена информация за докладваните до
ОЛАФ нередности на годишна база в доклада за
дейността на Съвета за координация в борбата
с правонарушенията, засягащи финансовите
интереси на ЕС.
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Чл. 25. (1) За целите на докладването,
отчитането и наблюдението на установените
нередности управляващите органи на оперативните програми, съфинансирани от ЕСИФ,
и на Програмата за морско дело и рибарство
2014 – 2020 използват ИСУН 2020.
(2) В ИСУН 2020 сумите се посочват в лева.
(3) На служителите от дирекция „АФКОС“ –
МВР, определени със заповед на директора на
дирекция „АФКОС“, се предоставя достъп до
ИСУН 2020.
Чл. 26. (1) За целите на докладването,
отчитането и наблюдението на установените
нередности по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 се използва ИСАК.
(2) В ИСАК сумите се посочват в лева.
(3) Дирекция „АФКОС“ получава достъп
до ИСАК.
Чл. 27. (1) За докладването на нередности до
ОЛАФ се използва системата за управление на
нередности IMS (Irregularity Management System).
(2) Националните информационни системи
се съвместяват със системата за управление на
нередности IMS.
(3) Ползването на системата за управление на
нередности IMS се координира на национално
ниво от дирекция „АФКОС“ в съответствие с
указанията на ОЛАФ.
(4) В IMS сумите се посочват в евро.
Раздел IV
Корективни действия и последващото им
проследяване
Чл. 28. При установяване на нередност органите по чл. 2, отговорни за прилагането на
чл. 3, са длъжни:
1. да уведомят компетентните органи в случаите на подозрение за извършено престъпление;
2. след установяване на недължимо платените
и надплатените суми, както и на неправомерно
получените или неправомерно усвоените средства да предприемат корективни действия в
сроковете, предвидени във вътрешните правила
по чл. 13, ал. 2, по доброволно и/или принудително събиране на средствата, дължими към
Европейската комисия и националния бюджет;
3. да осигурят проследяване на изпълнението
на корективните действия – при наличието на
такива, в т.ч. на възстановяването на дължимите суми и за хода на съдебни и/или други
процедури;
4. да уведомят за нарушения на бюджетната
дисциплина финансовите контролни органи,
когато е приложимо.
Раздел V
Приключване на процедурата по администриране на нередности
Чл. 29. (1) Решението за приключване на
процедурата по администриране на нередност
се обективира в писмен акт на компетентните
органи по чл. 2 в случаите на:
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1. възстановяване от бенефициента на недължимо платените и надплатените суми, както
и неправомерно получените или неправомерно усвоените средства, включително лихвите
върху тях;
2. приключване на започната процедура по
административноправен или съдебен ред с влязъл в сила административен или съдебен акт;
3. приключила административна процедура
на контролен орган, без в това число да се
включват органите, администриращи европейски средства – когато проверката на контролния
орган или на органа, оторизиран да направи
ревизия на заключението, е приключила, без
да са установени нарушения;
4. при изпълнение на задължения на бенефициента, неизпълнението на които е било
основание за регистриране на нередността;
5. заличаване на длъжника от съответния
регистър, с което се отнема неговата правосубектност;
6. когато нередността е открита преди
извършване на плащания по проекта от управляващия орган или междинното звено и
бенефициентът поеме финансовите последици
от нередността или поиска да бъде прекратен
договорът за безвъзмездна финансова помощ;
7. установяване на факти, опровергаващи основанията за установяване на нередността – нередността се приключва чрез прекратяване;
8. отпадане на възможността за принудително събиране на недължимо платените и
надплатените суми, както и неправомерно
получените или неправомерно усвоените средства, включително лихвите върху тях;
9. извършена финансова корекция по чл. 71,
ал. 5 ЗУСЕСИФ.
(2) Решението за приключване на процедурата по администриране на нередността по
ал. 1 съдържа:
1. наименованието на органа, който го издава;
2. наименование на акта с отбелязване, че се
издава на основание чл. 29, ал. 1 от наредбата;
3. фактическите и правните основания за
приключване на процедурата по администриране на нередността;
4. дата на издаване и подпис на лицето,
издало акта, с посочване на длъжността му.
(3) При възникване на нови обстоятелства
разглеждането на случая може да се възобнови.
Решението за възобновяване на процедурата по
администриране на нередност се обективира в
писмен акт на компетентните органи по чл. 2.
Решението за възобновяване на процедурата по
администриране на нередност съдържа:
1. наименованието на органа, който го издава;
2. наименование на акта с отбелязване, че се
издава на основание чл. 29, ал. 3 от наредбата;
3. фактическите и правните основания за
възобновяване на процедурата по администриране на нередността;
4. дата на издаване и подпис на лицето,
издало акта, с посочване на длъжността му.
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КОНТРОЛ
Чл. 30. При осъществяване на дейността
си дирекция „АФКОС“:
1. извършва административни проверки и
контрол относно прилагането на процедурите
за администриране на нередности от органите по чл. 2, отговарящи за управлението
и/или контрола на средствата от ЕСИФ,
включително изпълнението на задълженията
на съответните отговорни лица;
2. анализира резултатите от административните проверки по т. 1.
Чл. 31. (1) При осъществяване на административно-контролните си функции дирекция „АФКОС“ извършва първоначални
и последващи проверки.
(2) Първоначалните проверки се извършват
във всички органи по чл. 2, отговарящи за
управлението и/или контрола на средства от
ЕСИФ. Проверките се извършват от служители на дирекция „АФКОС“ след писмено
уведомление до проверяваната административна структура от директора на дирекцията.
(3) При необходимост в проверките могат
да участват външни експерти.
Чл. 32. (1) За резултатите от проверките се
изготвя доклад с констатации, препоръки и
срокове за изпълнение. Докладът се изпраща
на ръководителя на проверяваната административна структура, който в 15-дневен срок
може да даде писмено становище.
(2) В случай че ръководителят на проверяваната административна структура не
изпрати писмено становище в срока по ал. 1,
докладът се счита за окончателен.
(3) В едномесечен срок от постъпване на
писменото становище се изготвя окончателен доклад. При необходимост директорът
на дирек ци я „АФКОС“ може да назначи
допълнителна проверка за изясняване на
становището на ръководителя на съответната
структура, след която в едномесечен срок се
изготвя окончателен доклад.
(4) В зависимост от констатациите в окончателния доклад директорът на дирекция
„АФКОС“:
1. дава препоръки на ръководителя на
проверяваната административна структура
и съответни срокове за тяхното изпълнение;
2. при наличие на данни за извършено
нарушение изпраща сигнал до компетентните
органи за търсене на административнонаказателна и/или дисциплинарна отговорност
по съответния ред;
3. при наличие на данни за извършено
престъпление изпраща сигнал до съответните
правоохранителни органи;
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4. представя информация за констатациите
от проверката и направените препоръки на
заседание на Съвета за координация в борбата
с правонарушенията, засягащи финансовите
интереси на Европейския съюз.
(5) В случай че докладът по ал. 1 съдържа констатации относно нередност и/
или съмнение за измама, в която участва
ръководителят на проверяваната структура,
докладът се предоставя само на органите
по чл. 7 ЗУСЕСИФ и/или на съответните
правоохранителни органи.
(6) Ръководителят на проверяваната административна структура в срок до два месеца от даването на препоръките е длъжен
писмено да уведоми директора на дирекция
„АФКОС“ за предприетите действи я във
връзка с изпълнението им.
Чл. 33. Служители от дирекция „АФКОС“
могат да извършват последващи проверки
по спазване и изпълнение на препоръките,
направени в доклада по чл. 32, ал. 1.
Чл. 34. При извършване на проверки по
чл. 30 и 31 от дирекция „АФКОС“ служителите в проверяваните административни
с т ру к т у ри с а д л ъ ж н и с ъ о бра зно свои т е
правомощия:
1. да оказват съдействие на проверяващите;
2. да осигуряват на проверяващите свободен достъп до служебните помещения и
до цялата документация, включително до
съхраняваната в електронен формат;
3. да предоставят в определените от проверяващите срокове изисканата информация,
включително справки, сведения, копия на
док у менти и дру ги, които се отнасят до
предмета на проверката.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Достатъчно данни за извършена нередност“ са налице, когато може да се направи
основателно предположение за извършена
нередност.
2. „Нередност“ съгласно определението,
дадено в чл. 1, параграф 2 от Регламент
на Съвета (ЕО, Евратом) № 2988/95 от 18
декември 1995 г. за закрилата на финансовите интереси на Европейските общности,
означава всяко нарушение на разпоредба на
правото на Общността в резултат на действие
или бездействие от икономически оператор,
което е имало или би имало за резултат нарушаването на общия бюджет на Общностите
или на бюджетите, управлявани от тях, или
посредством намаляването или загубата на
приходи, произтичащи от собствени ресурси, които се събират направо от името на
Общностите или посредством извършването
на неоправдан разход. Специфичните опре-
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деления за нередност и системна нередност
относно програмите по ЕСИФ са посочени
в Регламент № 1303/2013.
3. „Сигнал за нередност“ е постъпила,
вк лючително от анонимен източник, информация за извършена нередност. За да
п редс та в л я ва си г на л за неред нос т, та зи
информация като минимум трябва да дава
ясна референция за конкретния проект, финансиращата програма, административното
звено и описание на нередността.
4. „Съмнение за измама“ е нередност,
даваща основание за образуване на административно или съдебно производство на
национално ниво с цел да се определи съществуването на определено умишлено поведение, по-специално измама, така, както
е посочено в член 1, параграф 1, буква „а“
от Конвенцията от 26 юли 1995 г., приета
на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за защитата на финансовите
интереси на Европейските общности „по
отношение на разходите“ е всяко умишлено
действие или бездействие, свързано със:
а) използването или представянето на
фалшиви, неточни или непълни декларации
или документи, което води до злоупотреба
или незаконно присвояване на средства от
общия бюджет на Европейския съюз или от
бюджети, управлявани пряко от Европейския
съюз или от негово име;
б) прикриване на информация в нарушение на конкретно задъл жение, имащо
същия ефект;
в) разходване на такива средства за цели,
различни от тези, за които са били отпуснати
първоначално.
5. „Съществена промяна“ е налице, когато
във връзка с докладваните нередности:
а) е необходимо информацията да се коригира или да се добави нова информация;
б) има развитие относно започването,
п ри к л юч в а не т о и л и п р ек р ат я в а не т о н а
процедури или производства за налагане на
административни мерки, административни
наказания или наказателни санкции.
§ 2. Наредбата се прилага за следните
програми:
1. Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020;
2. Оперативна прог рама „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014 – 2020;
3. Оперативна програма „Инициатива за
малки и средни предприятия“ 2014 – 2020;
4. Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020;
5. Оперативна прог рама „Транспорт и
транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020;
6. Оперативна програма „Околна среда“
2014 – 2020;
7. Оперативна п рог рама „Разви т ие на
човешките ресурси“ 2014 – 2020;
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8. Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020;
9. Програма за морско дело и рибарство
2014 – 2020;
10. Програма за развитие на селските
райони 2014 – 2020;
11. Програмите за европейско териториално сътрудничество 2014 – 2020.
§ 3. Нац иона лни я т и ден т ификац ионен
номер се съставя, както следва:
1. За оперативните програми – от инициалите на оперативната програма и добавена
цифра 20 след тях (за Оперативна програма
„Добро управление“ – ОПДУ20, за Операт и вна п рог рама „Инова ц и и и кон к у рентоспособност“ – ОПИК 20, за Оперативна
програма „Инициатива за малки и средни
п редп ри я т и я“ – ОПИП20, за Операт ивна
програма „Региони в растеж“ – ОПРР20, за
Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ – ОПТИ20, за Оперативна програма „Околна среда“ – ОПОС20,
за Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – ОПЧР20, за Оперативна
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ – ОПНО20, за Програма за
морско дело и рибарство – ПМДР20), от
последните две цифри от годината на установяване на нередността, от инициалите на
фонда (за Европейския фонд за регионално
развитие – ЕФРР, за Европейския социален
фонд – ЕСФ, за Кохезионни я фонд – КФ,
за Европейския фонд за морско дело и рибарство – ЕФМДР), от поредния номер на
регист рираната нередност за прог рамата
от четири символа; от поредния номер на
уведомлението, започващ от 1. Отделните
елементи се раздел ят с д ясна нак лонена
черта. Пример: ОПИК20/16/РР/0001/1.
2. За програмите за европейско териториално сътрудничество – от инициалите на
страната, от последните две цифри от годината на установяване на нередността, добавена
абревиатура INTERREG, от инициалите на
програмата, от поредния номер на регистрираната нередност за програмата от четири
символа, от поредния номер на уведомлението, започващ от 1. Отделните елементи се
разделят с дясна наклонена черта. Пример:
BG/16/INTERREG BG-GR/0001/01.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 4. Наредбата се приема на основание
чл. 69, ал. 6 от Закона за управление на
средствата от Европейските структурни и
инвестиционни фондове.
§ 5. В тримесечен срок от влизането в
сила на наредбата се утвърждават вътрешните
правила по чл. 13, ал. 2 за администриране
на нередности.

тримесечие

година

ТримеПро- Фонд
сечие на грапоследва- ма
що докладване

го- триди- мена сечие

Тримесечие на
първоначално
докладване

Управляващ
орган/
междинно
звено

Име
на
проекта

Квалификация
на
нередността

номер
от
ИСУН

Приложени
практики
при
извършване
на нередността

Рег.
№ и
дата
на
акта
за
установяване
на
нередността

Замесени
лица
(ФЛ –
ЮЛ)

Сума
на
разходите
Европейско
съфинансиране
(лева)

Сума
на
разходите
Национално
съфинансиране
(лева)

Сума
на
разходите
БФП
(лева)

Сума
на
разходите
частно
съфинансиране
(лева)

Обща
сума
на
разходите
(лева)

Замесени Описание Източлица
на наруник на
друга ре- (ФЛ/ЮЛ) шението сигнала
гистрация

Номер на проекта

номер друот
га
ИСУН регистрация

Номер на
проекта

Д ат а н а р е - Про- Фонд УпраИме
г и с т р и р а н е гравляващ
на
на сигнала в ма
орган/ проделоводството
междин- екта
на структурата
но звено

Сума
на
нередния
разход –
Дял
на
ЕС
(лева)

Сума
на
нередния
разход –
Национално
съфинансиране
(лева)

Сума
на
нередния
разход
БФП
(лева)

Платена
част
от
нередния
разход –
Дял
на
ЕС
(лева)

Платена
част
от
нередния
разход –
Национално
съфинансиране
(лева)

Статус
на
дълга

Административни
процедури

Наказателни
процедури

Състояние
на
случая
(активен,
приключен
или
прекратен)

Рег.
Ко№
мени
тари
дата
на
акта
за
приключване
на
нередността

Коменустановена номер на ус- тари
нередност т а нов ен ат а
(да/не)
нередност

Резултат от проверката

Платена
част
от
нередния
разход –
БФП
(лева)

Пред- Състояние Рег. № и
приети на сигнала дата на
дейст(активен
акта по
вия по или прикчл. 14
сигнала
лючен)
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Национален
номер
на
случая

№
на
сигнала

Приложение № 1
към чл. 9, ал. 1 и чл. 15, ал. 1
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Приложение № 2
към чл. 20, ал. 6
Относно: Докладване на нередности за __ тримесечие на 20___ г. по програма/фонд/инструмент
„__________“
1. Установени нови нередности:
1.1. подлежащи на докладване до ОЛАФ и въведени в IMS:
1.2. неподлежащи на докладване до ОЛАФ:
1.2.1. Под прага за докладване:
1.2.2. Изключения от докладване:
2. Последващи действия, промени по вече докладвани нередности в предходни периоди:
2.1. подлежащи на докладване до ОЛАФ и въведени в IMS:
2.2. неподлежащи на докладване до ОЛАФ:
2.2.1. Под прага за докладване:
2.2.2. Изключения от докладване:
3. Няма последващи действия, промени по вече
докладвани нередности в предходни периоди:
3.1. подлежащи на докладване до ОЛАФ:
3.2. неподлежащи на докладване до ОЛАФ:
3.2.1. Под прага за докладване:
3.2.2. Изключения от докладване:
4. Всички нередности, докладвани до момента
до дирекция „АФКОС“ в предходни периоди, са
приключени:
Да
Не
 яма нередности, докладвани до момента до
Н
дирекция „АФКОС“.
5. Електронната версия на актуализирания регистър на постъпилите сигнали и установените
от тях нередности е в ИСАК/записана на CD и е
приложена към писмото.
Забележка.
В т. 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 3.1, 3.2.1 и 3.2.2 се
посочват националните идентификационни номера
на нередностите или се изписва „няма“.
5808

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 174
ОТ 14 ЮЛИ 2016 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. за изплащане на стипендии по
Програмата на мерките за закрила на деца
с изявени дарби от държавни и общински
училища през 2016 г., приета с Постановление
№ 68 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ,
бр. 28 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер 3375 лв. за изплащане на
стипендии на ученици от общинските училища
и на ученици от държавните училища, финансирани чрез бюджета на Министерството
на земеделието и храните.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:

ВЕСТНИК

БРОЙ 57

1. по бюджета на общините – 1620 лв.,
разпределени съгласно приложението;
2. по бюджета на Министерството на земеделието и храните – 1755 лв. за изплащане
на стипендии, отпуснати през 2015 г.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури
за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2016 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2
да се увеличат разходите по „Политика в
областта на земеделието и селските райони“, бюджетна програма „Образование“ по
бюджета на Министерството на земеделието
и храните за 2016 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се
увеличат показателите по чл. 23, ал. 3, т. 2
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2016 г.
Чл. 4. Министърът на земеделието и храните да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на земеделието
и храните за 2016 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши 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 и чл. 90, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г.
във връзка с чл. 2 от Постановление № 68 на
Министерския съвет от 2016 г. за приемане
на Програма на мерките за закрила на деца
с изявени дарби от държавни и общински
училища през 2016 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на земеделието и храните 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
Приложение
към чл. 1, ал. 2, т. 1
№
по
ред

Община

Област

Сума за
стипендии,
отпуснати
през 2015 г.
(лв.)
810

1.

Тутракан

Силистра

2.

Благоевград

Благоевград

810

ОБЩО:

1620

5838
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175
ОТ 14 ЮЛИ 2016 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери
за 2016 г. по бюджетите на общини за покриване на част от транспортните разходи
за доставка на хляб и основни хранителни
продукти за 2016 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в общ размер до 702 113 лв. по бюджетите
на общини за покриване на част от транспортните разходи за доставка на хляб и основни
хранителни продукти за 2016 г. в планински
и малки селища с население до 500 жители
(без курортите).
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят по
общини съгласно приложението.
Чл. 2. (1) Финансирането на дейностите
по чл. 1 се извършва на два етапа:
1. авансово в размер 50 на сто от одобрения
размер съгласно приложението по чл. 1, ал. 2
след влизането в сила на постановлението;
2. окончателно – в срок до 15 декември
2016 г., на базата на действително извършените разходи.
(2) Информацията по ал. 1, т. 2 се представя в Министерството на финансите при
условия и по ред, определени от министъра
на финансите.
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Чл. 3. Кметовете на съответните общини
осъществяват контрола върху изпълнението
на дейностите по доставка два пъти седмично на хляб и основни хранителни продукти
в планинските и малките селища и по предоставянето и разходването на средствата по
предназначение при спазване на Закона за
обществените поръчки.
Чл. 4. Средствата по чл. 1, ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените средства в
централния бюджет за 2016 г.
Чл. 5. 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 и чл. 90, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите 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
Приложение
към чл. 1, ал. 2

Код

Община

1

2

Планински и малки селища с население до 500 жители (без курортите)

Брой
селища

3

4

5101 БAHCKO

Гостун, Обидим, Места, Кремен,
Осеново

5103 БЛAГOEBГPAД

м. Дол но Дем и рево (Бис т ри ца),
м. Горно Дем и р ево (Бис т ри ца),
м. Долно Брезово (Бистрица), м. Горно Брезово (Бистрица), м. Реката
(Бистрица), м. Бреньово (Бистрица),
м. Калаузка (Бистрица), м. Гьошевска (Бист рица), м. Юру чка (Бистрица), м. Влаховци (Бистрица),
м. Серезлийска (Бистрица), м. Милово (Бистрица), м. Пържово (Горно
Хърсово), м. Шоповци (Горно Хърсово), м. Новоселци (Горно Хърсово),
м. Панчовци (Горно Хърсово), м. Горни Двояци (Горно Хърсово), м. Пешовска (Делвино), Делвино, м. Мишовска (Марулево), м. Мановска

Брой
Брой Обща дълСума
населе- маршжина на
(лв.) за
ние в
рути маршрутите второто
малки
(км) при две полугои плазареждания
дие на
нински
в седмицата 2016 г.
селища
за второто
полугодие на
2016 г.
5

5

6

621

1

7

8

6 968,0

4 878
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Код

Община

Планински и малки селища с население до 500 жители (без курортите)

Брой
селища

1

2

3

4

(Марулево), м. Усойци (Марулево),
м. Долномалци (Марулево), м. Кацарск а (Марулево), м. К а л и н ц и
(Марулево), м. Баталска (Марулево), м. Радевска (Марулево), Обел,
м. Сукалинци (Габрово), м. Габерци
(Габрово), Дебочица, м. Гергьовска
(Дебочица), м. Домозетци (Дебочица), м. Таушанци (Падеш), м. Бе
зинци (Падеш), м. Чуковци (Падеш)
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Брой
Брой Обща дълСума
населе- маршжина на
(лв.) за
ние в
рути маршрутите второто
малки
(км) при две полугои плазареждания
дие на
нински
в седмицата 2016 г.
селища
за второто
полугодие на
2016 г.
5

6

7

8

36

1 305

7

13 780,0

9 646

2

85

2

1 508,0

1 056

Малки Цалим, Голем Цалим, Бождово, Любовка, Горна Сущица, Сугарево, Долени, Рожен, Любовище,
Кашина, Пиперица, Лехово, Бельово,
Храсна, Ковачево, Черешница, Златолист, Кръстилци

18

236

7

20 618,0

14 433

5110 CATOBЧA

Долен, Крибул, Фъргово, Боголин,
Жижево

5

2 123

3

8 652,8

6 057

5111 CИMИTЛИ

Ракитна, Мечкул, Сенокос, Сушица, Брестово, Сухострел, м. Горна
Железница (Железница), Тросково,
Докатичево, Горно Осеново

10

553

5

12 272,0

8 590

5202 БУPГAC

Миролюбово, Брястовец, Твърдица,
Димчево, Изворище, Извор, Драганово, Братово

8

2 364

7

15 340,0

10 738

5204 KAPHOБAT

Железник, Деветинци, Козаре

3

128

2

3 575,5

2 503

5205 MAЛKO
TЪPHOBO

Близнак, Бръшлян, Бяла вода, Визица, Евренозово, Заберново, Калово,
Младежко, Сливарово, Стоилово

10

223

2

22 464,0

15 725

5206 HECEБЪP

Емона, Приселци, Раковсково, Паницово, Козница

5

148

2

5 512,0

3 858

5211 CPEДEЦ

Светлина, Загорци, Орлинци, Суходол, Малина, Радойново, Зорница,
Белила, Проход, Бистрец, Кубадин,
Сливово, Пънчево, Факия, Момина
църква, Долно Ябълково, Горно Ябълково, Варовник, Богданово, Голямо
Буково, Кирово, Росеново, Граничар,
Тракийци, Белеврен, Вълчаново,
Синьо Камене, Гранитец

5104 ГOЦE
ДEЛЧEB

Делчево, Добротино

5109 CAHДAHCKИ

28

2 224

6

28 277,6

19 794

5212 CУHГУPЛAPE Есен, Ведрово, Босилково, Завет

4

682

2

2 392,0

1 674

5302 AKCAKOBO

Радево, Водица

2

134

1

4 420,0

3 094

5307 BЪЛЧИ ДOЛ

Искър, Кракра

2

72

2

1 300,0

910

5309 ДOЛHИ
ЧИФЛИK

Бърдарево, Булаир

2

256

1

3 016,0

2 111

5310 ДЪЛГOПOЛ

Сладка вода, Комунари, Красимир,
Рояк

4

536

3

4 056,0

2 839

БРОЙ 57

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Код

Община

Планински и малки селища с население до 500 жители (без курортите)

Брой
селища

1

2

3

4

С Т Р. 2 9
Брой
Брой Обща дълСума
населе- маршжина на
(лв.) за
ние в
рути маршрутите второто
малки
(км) при две полугои плазареждания
дие на
нински
в седмицата 2016 г.
селища
за второто
полугодие на
2016 г.
5

6

7

8

5311 ПPOBAДИЯ

Пертов дол, Староселец

2

274

1

1 104,5

773

5313 СУВОРОВО

Просечен

1

15

1

457,6

320

5401 BEЛИKO
TЪPHOBO

Бояновци, Войнежа, Въглевци, Габров
ци, Големаните, Горановци, Горен
Еневец, Ивановци, Кладни дял, Радковци, Райковци, Самсиите, Терзиите

13

99

6

19 318,0

13 523

5403 EЛEHA

Багалевци, Бадевци, Баевци, Балуци,
Беброво, Берковци, Блъсковци, Бойковци, Босевци, Буйновци, Велковци,
Велювци, Веселина, Вълчовци, Вълчовци, Големани, Горни Танчевци,
Граматици, Гърдевци, Дебели Рът,
Добревци, Долни Марян, Донковци,
Дрента, Дърлевци, Игнатовци, Илаков рът, Каменари, Козя река, Колари, Костел, Крумчевци, Лазарци,
Марафелци, Мийковци, Николовци,
Палици, Радовци, Раювци, Ребревци,
Руховци, Светославци, Средни колиби, Титевци, Тодювци, Тънки рът,
Търкашени, Харваловци, Чакали,
Червенковци, Черни дял, Шилковци,
Яковци

53

1 390

7

31 720,0

22 204

5409 CTPAЖИЦA

Теменуга, Водно

2

19

1

2 808,0

1 966

5410 CУXИHДOЛ

Красно Градище

1

70

1

644,8

451

12

297

4

4 503,2

3 152

5501 БEЛOГPAДЧИK Гранитово, Върба, Сливовник, Дъбравка, Граничак, Струин дол, Вещица, Ошане, м. Извос (Чифлик),
Чифлик, Крачимир, Пролазница
5502 БOЙHИЦA

Шишенци, Градсковски колиби, Периловец

3

148

1

3 806,4

2 664

5504 BИДИH

Търняне, Синаговци, Цар Симеоново, Ботево, Динковица, Плакудер,
Долни Бошняк, Жеглица, Ивановци,
Гайтанци, Въртоп, Акациево, Руп
ци, Генерал Мариново, Пешаково,
Дружба, Каленик, Слана бара, Бела
Рада, Войница

20

2 805

5

14 456,0

10 119

Чичил, Големаново, Полетковци,
Коста Перчово, Тополовец, Цар
Петрово, Извор махала, Старопатица

8

1 146

2

15 184,0

10 629

5610 POMAH

Средни рът

1

5

1

9 828,0

6 880

5703 CEBЛИEBO

м. Българи (Млечево), м. Баева ливада (Млечево), м. Валевци (Стоките),
м. Долно селище (Стоките), м. Горно
селище (Стоките), м. Кладев рът (Купен), Купен, Кастел, м. Чуките (Батовешо), м. Аанджи (Карамичевци), Карамичевци, м. Чолаците (Кръвеник),
м. Доневци (Кръвеник), м. Щар
нава (Кръвеник), м. Стар Кръвеник

5507 KУЛA

С Т Р.

30

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Код

Община

Планински и малки селища с население до 500 жители (без курортите)

Брой
селища

1

2

3

4

БРОЙ 57
Брой
Брой Обща дълСума
населе- маршжина на
(лв.) за
ние в
рути маршрутите второто
малки
(км) при две полугои плазареждания
дие на
нински
в седмицата 2016 г.
селища
за второто
полугодие на
2016 г.
5

6

7

8

(Кръвеник), м. Троенци (Кръвеник),
м. Табашка (Кръвеник), м. Долна
махала (Кръвеник), м. Еловщица
(Шумата), Душевски колиби (Шумата), Енев рът

21

3 010

16

7 436,0

5 205

Армянковци, Бангейци, Бахреци,
Белица, Бижовци, Брежниците, Бърдени, Веленци, Велчовци, Генчовци,
Глутниците, Горни Радковци, Долни
Томчевци, Драгневци, Енчовци, Зеленика, Йововци, Кисийците, Койчовци,
Креслювци, Малки Станчовци, Маневци, Милевци, Мръзеци, Носеите,
Околиите, Престой, Радевци, Радино,
Ралевци, Руевци, Свирци, Сечен камък, Станчов хан, Фъревци, Чакалите,
Черновръх, Явор, Раевци, Стръмци

40

317

5

11 960,0

8 372

Александър Стамболийски, Балканци, Бежаново, Василево, Великово,
Горица, Дъбовик, Зог раф, Конаре, Краище, Лозница, Преселенци,
Равнец, Рогозина, Росен, Росица,
Сираково, Средина, Сърнино, Узово,
Чернооково

21

2 701

13

21 018,4

14 713

5808 ШAБЛA

Горичане, Пролез, Божаново, Твърдица

4

103

2

3 546,4

2 482

5901 APДИHO

С по л у к а , Пе с нопой , А в р а мов о,
Дойранци, Родопско, м. Долна махала (А хрянско), м. Горна махала
(Ахрянско), Ахрянско, Корумахала
(Търносливка), Търносливка, м. Хаджимусалар (Дядовци), м. Касаплар
(Дядовци), м. Данъджалар (Дядов
ци), м. Чаушлар (Дядовци), Дядовци,
м. Джелилер (Правдолюб), м. Монгашлар (Правдолюб), м. Ъсламар
(Правдолюб), Правдолюб, м. Аламехмедлер (Кроячево), Кроячево,
м. Семерджилер (Ябълковец), м. Шерифоллар (Ябълковец), м. Хамитлер
(Синчец), Синчец, Теменуга, Мак,
м. Зимница (Гърбище), м. Буйновци (Гърбище), Бистроглед, Любино,
Латинка, м. Мировец (Боровица),
Дедино, м. Вражалци (Стар читак),
м. Чучер (Стар читак), м. Любицево
(Стар читак), Стар читак, Червена скала, Левци, Искра, м. Ослец (Млечино),
Чернигово, Търна, м. Третак (Горно
Прахово), м. Халилходжалар (Светулка), м. Велибашлар (Светулка),
Стояново, Мусево, Паспал, Срънско,
м. Зака (Бял извор), м. Сара (Бял
извор), м. Чолаково (Бял извор), Сед
ларци, Еньовче, Главник

57

5 012

27

59 072,0

41 350

5704 TPЯBHA

5802 ГEHEPAЛ
TOШEBO

БРОЙ 57

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Код

Община

Планински и малки селища с население до 500 жители (без курортите)

Брой
селища

1

2

3

4

5904 KPУMOBГPAД З л ат о л и с т, м. Ч иф л и к (Го л я мо
Каменяне), Калайджиево, Синигер,
Тин тява, Ст ра жец, Долни Юруц и, Бла г у н, А врен, Дъж довн и к ,
Гулия, Малко Каменяне, Каменка, Перуника, Чернооки, Багрилци, Доборско, Чал, Сбор, Падало,
Кожу харци, Орешари, м. Скорец
(Луличка), м. Дропла (Луличка),
м. Бухал (Луличка), м. Врана (Луличка), м. Трайковци (Луличка),
м. Павлина (Луличка), м. Мехурка
(Луличка), м. Козино (Звънарка),
м. Р у й (К а н д и л к а), м. Д у ш и но
(К а н д и л к а), К а н д и л к а, С ърна к ,
м. К а мен н и к (С к а ла к), С к а ла к ,
Къклица, м. Кандиларка (Лимец),
Лимец, Ручей, м. Нивица (Храстово), Храстово, Овчари, Качулка,
Б ар а ц и , м. Я г од а (Кови л), Ко вил, Хисар, Красино, Сладкодум,
м. Кръневица (Лещарка), Тополка, м. Житница (Голяма чинка),
м. Страка (Голяма чинка), м. Дражинци (Голяма чинка), Малка чинка, Рибино, м. Дорковица (Раличево), Раличево, Гривка, Зиморница
5905 KЪPДЖAЛИ

Баг ра, Бяла пол яна, Бялка, Воловарци, Гняздово, Голяма бара,
Гъсково, Долище, Дънгово, Зайчино, Звънче, Зимзелен, Каменарци,
Кокошане, Крушка, Ненково, Панчево, Пъдарци, Рудина, Сватбаре,
С е с т ри нс ко, С т ра жевц и , Черн а
скала

С Т Р. 3 1
Брой
Брой Обща дълСума
населе- маршжина на
(лв.) за
ние в
рути маршрутите второто
малки
(км) при две полугои плазареждания
дие на
нински
в седмицата 2016 г.
селища
за второто
полугодие на
2016 г.
5

6

7

8

61

9 582

7

28 667,6

20 067

23

4 957

9

22 776,0

15 943

6001 БOБOB ДOЛ

Блато

1

16

1

2 701,9

1 891

6003 ДУПHИЦA

Дяково, Кременик, Тополница, Делян, Блатино, Палатово, Баланово,
Крайни дол, Грамаде

9

1 075

3

6 760,0

4 732

6005 KЮCTEHДИЛ Берсин, Блатец, Бобешино, Буново,
Горановци, Горна Брестница, Горно
Уйно, Гурбановци, Гърбино, Долна
Гращица, Долно село, Долно Уйно,
Жеравино, Ивановци, Каменичка
С к а к а ви ц а , К ат ри ще, Коп ри ва ,
Кутугерци, Кършалево, Лелинци,
Леска, Лисец, Ломница, Мазарачево, Ново село, Полетинци, Полска
Скакавица, Преколница, Радловци,
Раненци, Ръсово, Савойски, Сажденик, Стенско, Търсино, Црешново,
Цървена ябълка, Церовица, Цървендол, Цървеняно

40

1 217

13

37 544,0

26 281

С Т Р.

32

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Код

Община

Планински и малки селища с население до 500 жители (без курортите)

Брой
селища

1

2

3

4

6006 HEBECTИHO

Згурово, Кадровица, Длъхчево Сабляр, м. Света Ана (Смоличано),
Смоличано, Еремия, м. Ивановци
(Горна Ерем и я), Горна Ерем и я,
Мърводол, Долна Козница, Пастух,
м. Сухар (Рашка Гращица), Раково,
Ветрен

6007 PИЛA

Падала

6009 TPEKЛЯHO

Брест, Бъзовица, Габрешевци, Горни Коритен, Горно Кобиле, м. Шумието (Добри дол), Долни Коритен,
Драгойчинци, Злогош, Киселица,
Косово, Метохия, Сушица, м. Вишорци (Чешлянци), м. Есикарци
(Чешлянци)

БРОЙ 57
Брой
Брой Обща дълСума
населе- маршжина на
(лв.) за
ние в
рути маршрутите второто
малки
(км) при две полугои плазареждания
дие на
нински
в седмицата 2016 г.
селища
за второто
полугодие на
2016 г.
5

6

7

8

14

467

13

28 184,0

19 729

1

18

1

2 080,0

1 456

15

169

2

7 956,0

5 569

6101 AПPИЛЦИ

м. Черневото (Велчево)

1

123

1

1 092,0

764

6106 TPOЯH

Патрешко, Горно трапе, Терзийско,
м. Долна Маргаритина (Белиш),
м. Зеленика (Бели Осъм)

5

547

4

5 980,0

4 186

6201 БEPKOBИЦA

Пърличево, Рашовица, Цветкова
бара

3

65

2

3 900,0

2 730

6207 ЛOM

Долно Линево, С танево, Орсоя,
Сливата, Добри дол

5

912

3

5 408,0

3 786

6210 ЧИПPOBЦИ

Челюстница, Равна

2

103

1

2 600,0

1 820

6310 CEПTEMBPИ

Славовица, Долно Вършило, м. Горно Вършило (Долно Вършило)

3

356

2

6 344,0

4 441

6311 СТРЕЛЧА

Дюлево

1

138

1

936,0

655

6312 СЪРНИЦА

м. Горелска махала (Медени поляни), м. Шаренци (Медени поляни)

2

762

1

416,0

291

6401 БPEЗHИK

Арзан, Бабица, Банище, Брусник,
Видрица, Гоз, Горна Секирна, Горни
Рома н ц и, Г ърло, Дол н и Рома нц и, Д у ш и н ц и, За ва ла, Краса ва,
Кривонос, Муртинци, Озърновци,
Ръжавец, Станьовци, Ярославци

19

246

3

8 892,0

6 224

6403 KOBAЧEBЦИ

Слатино, Чепино, Косача, Светля,
Ракиловци

5

245

2

5 096,0

3 567

6405 PAДOMИP

Борнарево, Николаево, Радибош,
м. Петрово (Кошарите), Кошарите,
Беланица, Углярци, Драгомирово

8

198

3

6 448,0

4 514

6406 TPЪH

Ярловци, Главановци, Насалевци,
Рани л у г, Слишовци, Ст резимировци, Джинчовци, Реяновци, Бохова, Ломница, Глоговица, Туроков
ци, Бераинци, Забел, Зелениград,
Лешниковци, Милославци, Вукан,
Мрамор, Кожинци, Горочевци, Докьовци, Пенкьовци, Лева река, Ст.
извор, Костунринци, Еловица, Стойчовци, Горна Мелна, Долна Мелна,

БРОЙ 57

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Код

Община

Планински и малки селища с население до 500 жители (без курортите)

Брой
селища

1

2

3

4

С Т Р. 3 3
Брой
Брой Обща дълСума
населе- маршжина на
(лв.) за
ние в
рути маршрутите второто
малки
(км) при две полугои плазареждания
дие на
нински
в седмицата 2016 г.
селища
за второто
полугодие на
2016 г.
5

6

7

8

Дълга Лука, Велиново, Милкьовци,
Ерул, Ездими рци, Врабча, Про дан ча, Бу т роинц и, Мракет инц и,
Парамун, Лялинци, Неделково

42

940

6

32 708,0

22 896

6601 ACEHOBГPAД Дол носла в, Горносла в, Орешец,
Добростан, Врата, Сини връх, Бор,
Три могили, Лясково

9

449

2

5 460,0

3 822

6602 БPEЗOBO

Свежен, Зелениково, Бабек, Чехларе

4

547

3

13 832,0

9 682

6606 ЛЪKИ

м. Крушево (Манастир), Манастир,
Лъкавица, м. Надежда (Джурково),
м. Гудевска (Джурково), Джурково,
Здравец, Дряново, Белица, Борово,
Югово

11

762

5

11 440,0

8 008

6616 XИCAPЯ

Мътеница, Ново Железаре, Мало
Крушево

3

441

4

20 072,0

14 050

6802 БЯЛA

Пет кладенци

1

32

1

1 040,0

728

6901 AЛФATAP

Цар Асен, Кутловица

2

120

2

2 600,0

1 820

6904 KAЙHAPДЖA Стрелково, Господиново, Каменци,
Поп Русаново

4

48

1

6 864,0

4 805

6905 CИЛИCTPA

Главан, Сърпово

2

55

2

4 680,0

3 276

7001 KOTEЛ

Боренци, Седларево

2

137

2

6 032,0

4 222

7003 CЛИBEH

Въглен, Изгрев, Божевци, Средорек,
Зайчари, Биково, Скобелево, Бозаджии, Ичера, Раково

10

1 381

5

13 416,0

9 391

7101 БAHИTE

Вишнево, Сливка, Дрянка, Траве,
Кръстатица, Две тополи, Рибен дол,
Вълчан дол, м. Кирково (Глогино),
Глогино, Стърница, Босилково, Дебеляново

13

1 264

7

29 328,0

20 530

7102 БOPИHO

Чала, Ягодина, Буйново, Кожари

4

1 122

2

3 848,0

2 694

7103 ДEBИH

Жребево, Стоманево, Чуруково, Брезе, Кестен, Осиково

6

1 348

4

12 168,0

8 518

Арпаджик, Борика, Вехтино, Високите, Вранинци, Върба, Въргов дол,
Габрина, Дирало, Долие, Касапско,
Кориите, Крайна, Крушев дол, Купен,
Лещак, Ливаде, Миле, Митовска,
Петров дол, Печинска, Планинци,
Равно нивище, Рустан, Стайчин дол,
Тънкото, Уручевци, Цирка, Шаренска

29

1 505

6

14 768,0

10 338

Върли дол, Дуня, Крайна, Козарка,
Върлина, Тънка бара, Еленка, Кундево, Оградна, Изгрев, Средец, Бурево,
Гърнати, Диманово, Кочани

15

2 491

6

13 260,0

9 282

7106 MAДAH

7107 HEДEЛИHO
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Код

Община

Планински и малки селища с население до 500 жители (без курортите)

Брой
селища

1

2

3

4

7109 CMOЛЯH

БРОЙ 57
Брой
Брой Обща дълСума
населе- маршжина на
(лв.) за
ние в
рути маршрутите второто
малки
(км) при две полугои плазареждания
дие на
нински
в седмицата 2016 г.
селища
за второто
полугодие на
2016 г.
5

6

7

8

Чокманово, Кошница, Могилица,
Арда, Гудевица, Речани, Соколовци, м. Гращата (Виево), Влахово,
Подвис, Градът, Ровина, Гращица,
Еленска, Писаница, Хасовица, Лъка,
Исьовци, м. Орловица (Петково),
м. Славейковци (Петково), м. Бука
(Петково), Полковник Серафимово,
Фатово, Габрица, Требище, Върбово,
Кукувица, Бориково, Черешките,
Черешовска река, Черешово, Киселчово, Кремене, Попрелка, Димово,
Надарци, Буката, Билянска, Селище,
Стикъл, Пещера

41

2 892

23

45 656,0

31 959

7110 ЧEПEЛAPE

Острица, Лилеково, Зорница, Студенец

4

104

3

3 952,0

2 766

7304 ГOДEЧ

Ло п у ш н а , С мо л ч а , В ъ р ъ бн и ц а ,
Му ргаш, Бу коровци, Ка леновци,
Бракьовци, Ропот, Връдловци, Станинци, Бърля, Туден

12

213

3

10 140,0

7 098

7305 ГOPHA
MA ЛИHA

Байлово, Долно Камарци, Стъргел,
Горно Камарци, Саранци, Маковец,
Осоица

7

1 612

1

4 836,0

3 385

7311 ИXTИMAH

Ме ч ко в ц и , П а н о в ц и , С е л я н и н ,
Б а л ь о в ц и , м . По л и о в ц и (В а к арел), м. Ездирастовци (Вакарел),
м. Семковци (Вакарел), Поповци,
м. Грозьовц и (Бузяковци), Бузяковци, Костадинкино

11

47

2

11 856,0

8 299

7317 ПPABEЦ

м. Печор (Видраре), м. Градище
(Ви д р а р е), м . С т а н ч о в е ц (Ви драре), м. Черни връх (Ви драре),
м. Венците (Калугерово), м. Стайковц и (К а л у г ерово), м. Трънет о
(Калугерово), м. Кардашица (Кал у г ер ово), м. Чеко т и н (К а л у г е рово), Калугерово, м. Върбаците
(Манаселска река), м. Драгоица
(Манаселска река), м. Череша (Манаселска река), Манаселска река,
м. Войновци (Осиковица), м. Дряна (Осиковица), м. Цековци (Осиковица), м. Вельовци (Осиковица),
м. Робовица (Осиковица), м. Ямата
(Осиковица), м. Господарите (Осиковица), м. Габрика (Осиковица),
м. Баре (Осиковица), м. Недковци
(Осиковица), м. Владовци (Осиковица), м. Белчовци (Осиковица),
м. Марковци (Осиковица), м. Крат у нска (Осиковица), м. Д жамбаз е т е (О с и ко ви ц а), м . Б а л и нс к а
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Код

Община

Планински и малки селища с население до 500 жители (без курортите)

Брой
селища

1

2

3

4
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Брой
Брой Обща дълСума
населе- маршжина на
(лв.) за
ние в
рути маршрутите второто
малки
(км) при две полугои плазареждания
дие на
нински
в седмицата 2016 г.
селища
за второто
полугодие на
2016 г.
5

6

7

8

(Оси кови ц а), м.В енец а (С воде),
м. Преход (Своде), м. Бакова могила (Своде), м. Габриците (Своде),
м. Бу рньовица (Своде), м. Курман
(Своде), Своде

37

1 155

5

19 942,0

13 959

7318 CAMOKOB

К лису ра, Рельово, А лино, Поповяне, Ковачевци, Ярлово, Продановци, Горни Окол, Долни Окол,
Злоку чане, Шипочане, Ново село,
Гуцал

13

2 643

6

11 336,0

7 935

7319 CBOГE

Брезе, Губислав, Добравица, Добърчин, Редина, Лесков дол, Завидовци,
Буковец, Заноге, Огоя, Ябланица,
Церецел

12

607

12

14 456,0

10 119

7320 CЛИBHИЦ A

Брат у ш ково, Г ъ л ъб овц и, м. Баха л и н (Извор), Извор, П и ща не,
Повалиръж, м. Пометковци (Драготинци)

7

179

3

6 136,0

4 295

7401 БPATЯ
ДACK AЛOBИ

Долно Ново село, Малък дол, Славянин

3

112

2

8 632,0

6 042

7402 ГУPKOBO

Лява река

1

24

1

2 392,0

1 674

7405 MЪГЛИЖ

Сливито, Явровец, Борущица, Държавен, Селце

5

45

4

4 160,0

2 912

7410 CTAPA
ЗAГOPA

Ново село, Пъстрово, Воденичарово, Руманя

4

189

3

9 672,0

6 770

7501 AHTOHOBO

Банковец, Богомолско, Букак, Великовци, Вельово, Глашатай, Горна
Златица, Девино, Долна Златица,
Дъбравица, Крушолак, Кьосевци,
Малка Черковна, Малоградец, Мечово, Милино, Пиринец, Поройно,
Присой на, Пчел но, Ра вно с ело,
Свободица, Стара речка, Старчище,
Стойново, Халваджийско, Чеканци,
Черна вода, Шишковица, Язовец,
Яребично, Ястребино

32

1 135

11

17 888,0

12 522

7502 OMУPTAГ

Великденче, Горско село

2

684

1

3 536,0

2 475

7504 ПOПOBO

Б ерковск и, Долец , Баба Тон к а ,
Иванча, Горица, Манастирца, Бракница

7

388

4

4 680,0

3 276

7505 TЪPГOBИЩE

Горна Кабда, Кошничари, Мировец,
Цветница

4

379

4

8 122,4

5 686

7601 ДИMИTPOBГPAД

Злато поле, Райново
2

455

1

1 757,6

1 230

7602 ИBAЙЛOBГPAД

Горноселци, Долноселци, Черни
рид, Нова ливада, Пъстрок, Ленско, Бял Градец, Казак, Ботурче,
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Код

Община

Планински и малки селища с население до 500 жители (без курортите)

Брой
селища

1

2

3

4

БРОЙ 57
Брой
Брой Обща дълСума
населе- маршжина на
(лв.) за
ние в
рути маршрутите второто
малки
(км) при две полугои плазареждания
дие на
нински
в седмицата 2016 г.
селища
за второто
полугодие на
2016 г.
5

6

7

8

Брусино, П ланинец, Соколенци,
Гл у мово, Чу ч ул и га, Черн и ч и но,
Попско, Розино, Орешино, Одринци, Сив кладенец, Хухла, Ламбух

22

1 226

4

18 148,0

12 704

7604 MAДЖAPOBO Горни Главанак, Долни Главанак,
Селска поляна, Златоустово, Тополово, Ръженово, Долно Съдиево

7

2 113

3

5 616,0

3 931

7606 CBИЛEHГPAД Костур, Лисово, Равна гора, Дервишка могила, Варник, Пашово

6

75

1

7 540,0

5 278

7607 CИMEOHOBГPAД

Констатиново, Свирково, Троян,
Дряново, Тянево, Калугерово, Пясъчево, Навъсен

8

1 759

4

4 742,4

3 320

7609 TOПOЛOBГPAД

Планиново, Владимирово, Филипово, Присадец

4

79

3

9 360,0

6 552

7701 BEЛИKИ
ПPECЛAB

Суха река

1

108

1

1 872,0

1 310

7706 HИKOЛA
KOЗЛEBO

Красен дол

1

139

1

2 246,4

1 572

7801 БOЛЯPOBO

Мамарчево, Малко Шарково, Воден,
Крайново, Странджа, Ружица, Вълчи извор, Горска поляна, Ситово,
Иглика, Шарково, Попово, Дъбово,
Камен връх, Деница, Оман, Златиница, Голямо Крушево

18

1 868

8

22 838,4

15 987

7803 CTPAЛДЖ A

Леярово

1

26

1

5 200,0

3 640

1 050

83 195

ОБЩО:

391 1 003 025,9 702 113

5839

РЕШЕНИЕ № 572
ОТ 12 ЮЛИ 2016 Г.

за изменение и допълнение на Решение № 619
на Министерския съвет от 20 юли 2009 г.
за приемане на Списък на регулираните
професии в Република България (обн., ДВ,
бр. 61 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 30 от 2012 г.,
бр. 2 от 2014 г. и бр. 7 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. В т. 3 накрая се добавя „Директива
2013/55/ЕС на Европейск и я парламент и
на Съвета от 20 ноември 2013 г. за изменение на Директива 2005/36/ЕО относно
признаването на професионалните квалификации и на Регламент (ЕС) № 1024/2012
относно административно сътрудничество
посредством Информационната система за

вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“)
(ОВ, бр. L 354 от 28.12.2013 г.) и Делегирано
решение на Комисията от 13.01.2016 г. за
изменение на приложение V към Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета във връзка с удостоверенията
за п рофесиона л на к ва л ифи к а ц и я и на именова н и я т а на к у р с ове т е на о бу чен ие
C (2016) 1 final и Поправка на Делегирано
решение на Комисията от 13 януари 2016 г.
за изменение на приложение V към Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета във връзка с удостоверенията
за професионална квалификация и наименованията на курсовете на обучение (C (2016)
1 final)“.
2. Точка 4 се отменя.
3. Точка 5 се отменя.
4. Приложение № 2 се изменя така:
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„Приложение № 2
СПИСЪК НА ПРОФЕСИОНА ЛНИТЕ СДРУЖЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, ПРИЗНАТИ ОТ ДЪРЖ АВИТЕ – ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ДРУГИТЕ ДЪРЖ АВИ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО
ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО И ШВЕЙЦАРИЯ, ДЕЙНОСТТА НА ЧЛЕНОВЕ НА КОИТО
СЕ СЧИТА ЗА РЕГУЛИРАНА
ИРЛАНДИЯ (1)
1. The Institute of Chartered Accountants in Ireland Единствено за проверка на сметки (2)
2. The Institute of Certified Public Accountants in Ireland (2)
3. The Association of Certified Accountants (2)
4. Institution of Engineers of Ireland
5. Irish Planning Institute
ОБЕДИНЕНОТО КРА ЛСТВО
1. Institute of Chartered Accountants in England and Wales
2. Institute of Chartered Accountants of Scotland
3. Institute of Chartered Accountants in Ireland
4. Chartered Association of Certified Accountants
5. Chartered Institute of Loss Adjusters
6. Chartered Institute of Management Accountants
7. Institute of Chartered Secretaries and Administrators
8. Chartered Insurance Institute
9. Institute of Actuaries
10. Faculty of Actuaries
11. Chartered Institute of Bankers
12. Institute of Bankers in Scotland
13. Royal Institution of Chartered Surveyors
14. Royal Town Planning Institute
15. Chartered Society of Physiotherapy
16. Royal Society of Chemistry
17. British Psychological Society
18. Library Association
19. Institute of Chartered Foresters
20. Chartered Institute of Building
21. Engineering Council
22. Institute of Energy
23. Institution of Structural Engineers
24. Institution of Civil Engineers
25. Institution of Mining Engineers
26. Institution of Mining and Metallurgy
27. Institution of Electrical Engineers
28. Institution of Gas Engineers
29. Institution of Mechanical Engineers
30. Institution of Chemical Engineers
31. Institution of Production Engineers
32. Institution of Marine Engineers
33. Royal Institution of Naval Architects
34. Royal Aeronautical Society
35. Institute of Metals
36. Chartered Institution of Building Services Engineers
37. Institute of Measurement and Control
38. British Computer Society
Гражданите на Ирландия са също членове на следните сдружения и организации в Обединеното
кралство:
Institute of Chartered Accountants in England and Wales
Institute of Chartered Accountants of Scotland
Institute of Actuaries
Faculty of Actuaries
The Chartered Institute of Management Accountants
Institute of Chartered Secretaries and Administrators
Royal Town Planning Institute
Royal Institution of Chartered Surveyors
Chartered Institute of Building.
(2)
Единствено за проверка на сметки.“
(1)

5. Приложение № 3 се отменя.
6. Приложение № 4 се отменя.
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7. Приложения № 8 – 11 се изменят така:
„Приложение № 8
СПИСЪК НА ДОК АЗАТЕЛСТВАТА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИК АЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ
ПО МЕДИЦИНА В ДЪРЖ АВИТЕ – ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Държава

Удостоверение за професиоОрган, който присъжда
Свидетелство, което принална квалификация
квалификацията
дружава удостоверението
België/Belgique/ Diplôme de „médecin“/Master – Les universités/De univerBelgien
in de geneeskunde
siteiten
– Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française/De bevoegde
Examencommissie van de
Vlaamse Gemeenschap
Česká republika Diplom o ukončení studia ve Lékářská fakulta univerzity
studijním programu všeobec- v České republice
né lékařství (doktor medicíny,
MUDr.)
Danmark
Bevis for kandidatuddannelsen Universitet
– Autorisation som læge, udi medicin (cand.med.)
stedt af Sundhedsstyrelsen og
– Tilladelse til selvstændigt
virke som læge (dokumentation for gennemført praktisk
uddannelse), udstedt af Sundhedsstyrelsen
Deutschland
– Zeugnis über die Ärztliche Zuständige Behörden
Prüfung
– Zeugnis über die Ärztliche
Staatsprüfung und Zeugnis über
die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent, soweit diese nach
den deutschen Rechtsvorschriften noch für den Abschluss der
ärztlichen Ausbildung vorgesehen war
Eesti
Arstikraad
Tartu Ülikool
Degree in Medicine (MD)
Diplom arstiteaduse õppekava
läbimise kohta
Ελλάς
Πτυχίo Iατρικής
– Iατρική Σχoλή Παvεπιστημίoυ,
– Σχoλή Επιστημώv Υγείας,
Τμήμα Iατρικής Παvεπιστημίoυ
España
Título de Licenciado en Medici- – Ministerio de Educación y
na y Cirugía
Cultura
Título de Graduado/a en Medi- – El rector de una Universicina
dad
– El rector de una Universidad
France
Diplôme de fin de deuxième Universités
cycle des études médicales
Hrvatska
Diploma „doktor medicine/dok- Medicinski fakulteti sveučitorica medicine“
lišta u Republici Hrvatskoj
Ireland
Competent examining body Certificate of experience
Primary qualification
Italia
Diploma di laurea in medicina e Università
Diploma
di
abilitazione
chirurgia
all'esercizio della medicina e
chirurgia
Κύπρος
Πιστοποιητικό Εγγραφής ΙαΙατρικό Συμβούλιο
τρού
Latvija
ārsta diploms
Universitātes tipa augstskola

Референтна
дата
20.12.1976 г.

01.05.2004 г.

20.12.1976 г.

20.12.1976 г.

01.05.2004 г.

01.01.1981 г.

01.01.1986 г.
01.01.1986 г.

20.12.1976 г.
01.07.2013 г.
20.12.1976 г.
20.12.1976 г.
01.05.2004 г.
01.05.2004 г.
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Държава
Lietuva

Luxembourg
Magyarország
Malta
Nederland
Österreich

Polska

Portugal
România
Slovenija
Slovensko
Suomi/Finland
Sverige

ДЪРЖАВЕН
Удостоверение за професионална квалификация
1. Aukštojo mokslo diplomas,
nurodantis suteiktą gydytojo
kvalifikaciją
2. Magistro diplomas (medicinos
magistro kvalifikacinis laipsnis ir gydytojo kvalifikacija)
Diplôme d'Etat de docteur en
médecine, chirurgie et accouchements
Okleveles orvosdoktor oklevél
(dr. med)
Lawrja ta' Tabib tal-Mediċina u l-Kirurġija
Getuigschrift van met goed
gevolg afgelegd artsexamen
Urkunde über die Verleihung
des akademischen Grades Doktor der gesamten Heilkunde
(bzw. Doctor medicinae universae, Dr.med.univ.)
Dyplom ukończenia studiów
wyższych na kierunku lekarskim z tytułem „lekarza“
Carta de Curso de licenciatura
em medicina
Diplomă de licenţă de doctor
medic
Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov „doktor
medicine/doktorica medicine“
DIPLOM všeobecné lekárstvo
doktor všeobecného lekárstva
(„MUDr.“)
Lääketieteen lisensiaatin tutkinto/Medicine licentiatexamen
Läkarexamen

ВЕСТНИК

Орган, който присъжда
квалификацията
Universitetas

Jury d'examen d'Etat

С Т Р. 3 9

Свидетелство, което приРеферентна
дружава удостоверението
дата
1. Internatūros pažymėjimas, 01.05.2004 г.
nurodantis suteiktą medicinos
gydytojo profesinę kvalifikaciją
2. Internatūros pažymėjimas
(medicinos gydytojo profesinė
kvalifikacija)
20.12.1976 г.
Certificat de stage

Egyetem

01.05.2004 г.

Universita` ta' Malta
Faculteit Geneeskunde

Ċertifikat ta' reġistrazzjoni 01.05.2004 г.
maħruġ mill-Kunsill Mediku
20.12.1976 г.

Medizinische Fakultät einer
Universität, bzw Medizinische Universität
szkoły wyższe

01.01.1994 г.

Świadectwo złożenia Lekar- 01.05.2004 г.
skiego Egzaminu Państwowego (1) (3)/ Świadectwo złożenia Lekarskiego Egzaminu
Końcowego (2) (3)
Certificado emitido pela Or- 01.01.1986 г.
dem dos Médicos
01.01.2007 г.

Universidades
Universităţi
Univerza

Potrdilo o Opravljenem Stro- 01.05.2004 г.
kovnem Izpitu za Poklic
Zdravnik/Zdravnica
01.05.2004 г.

Univerzita
Yliopisto

01.01.1994 г.

Universitet eller högskola

Bevis om legitimation som 01.01.1994 г.
läkare, utfärdat av Socialstyrelsen
Competent examining body Certificate of experience
20.12.1976 г.

United Kingdom Primary qualification
(1) До 2012 г.
(2) Считано от 2013 г.
(3) Д
 о 1 октомври 2017 г. удостоверението за професионална квалификация трябва да е придружено от свидетелство за
завършен следдипломен стаж („staż podyplomowy“).

Приложение № 9
СПИСЪК НА ДОК АЗАТЕЛСТВАТА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИК АЦИЯ НА ЛЕК АРИСПЕЦИАЛИСТИ В ДЪРЖ АВИТЕ – ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Държава

Удостоверение за професионална
квалификация
België/Belgique/ Bijzondere beroepstitel van geneesheer-speBelgie
cialist/Titre professionnel particulier de médecin spécialiste
Česká republika Diplom o specializaci
Danmark
Deutschland
Eesti

Орган, който присъжда квалификацията

Референтна
дата
Minister bevoegd voor Volksgezondheid/Mi- 20.12.1976 г.
nistre de la Santé publique
Ministerstvo zdravotnictví

01.05.2004 г.

Bevis for tilladelse til at betegne sig som spe- Sundhedsstyrelsen
ciallæge
Fachärztliche Anerkennung
Landesärztekammer

20.12.1976 г.

Residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus
Tartu Ülikool
Residentuuri lõputunnistus eriarstiabi erialal

01.05.2004 г.

20.12.1976 г.
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Ελλάς

Удостоверение за професионална
квалификация
Τίτλoς Iατρικής Ειδικότητας

España

Título de Especialista

France

1. Certificat d'études spéciales de médecine
accompagné du diplôme d'Etat de docteur en
médecine
2. Attestation de médecin spécialiste qualifié
accompagnée du diplôme d'Etat de docteur
en médecine
3. Diplôme d'études spécialisées ou diplôme
d'études spécialisées complémentaires qualifiant de médecine accompagné du diplôme
d'Etat de docteur en médecine
Diploma o specijalističkom usavršavanju

1. Universités
2. Conseil de l'Ordre des médecins
3. Universités

Ministarstvo nadležno za zdravstvo

01.07.2013 г.
20.12.1976 г.

Italia

Certificate of Specialist doctor
Diploma di medico specialista

Competent authority
Università

20.12.1976 г.

Κύπρος

Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας

Ιατρικό Συμβούλιο

01.05.2004 г.

Latvija

„Sertifi kāts“ – kompetentu iestāžu izsniegts
dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifi kācijas eksāmenu specialitātē
1. Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis
suteiktą gydytojo specialisto profesinę kvalifi kaciją
2. Rezidentūros pažymėjimas (gydytojo specialisto profesinė kvalifi kacija)
Certificat de médecin spécialiste
Szakorvosi bizonyítvány

Latvijas Ārstu biedrība
01.05.2004 г.
Latvijas Ārstniecības personu profesionālo
organizāciju savienība
Universitetas
01.05.2004 г.

Hrvatska
Ireland

Lietuva

Luxembourg
Magyarország
Malta

Орган, който присъжда квалификацията
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1. Περιφέρεια
2. Νoμαρχιακή Αυτoδιoίκηση
3. Νoμαρχία
Ministerio de Educación y Cultura

Референтна
дата
01.01.1981 г.
01.01.1986 г.
20.12.1976 г.

Ministre de la Santé publique

20.12.1976 г.

Nemzeti Vizsgabizottság

01.05.2004 г.

Österreich

01.05.2004 г.
Ċertifi kat ta' Speċjalista Mediku
Bewijs van inschrijving in een Specialisten- – Medische Specialisten Registratie Com- 20.12.1976 г.
register
missie (MSRC) van de Koninklijke NederDiploma geneeskundig specialist
landsche Maatschappij tot bevordering der
Geneeskunst
– Sociaal-Geneeskundigen
Registratie
Commissie (SGRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering
der Geneeskunst
– Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der
Geneeskunst (1)
Facharztdiplom
Österreichische Ärztekammer
01.01.1994 г.

Polska

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty

Centrum Egzaminów Medycznych

01.05.2004 г.

Portugal

Titulo de especialista

Ordem dos Médicos

01.01.1986 г.

România

Ministerul Sănătăţii
Certificat de medic specialist
Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu 1. Ministrstvo za zdravje
2. Zdravniška zbornica Slovenije
Diplom o špecializácii
1. Slovenská zdravotnícka univerzita
2. Univerzita Komenského v Bratislave
3. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Erikoislääkärin tutkinto/Specialläkarexamen Yliopisto

Nederland

Slovenija
Slovensko

Suomi/Finland
Sverige

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti

Bevis om specialkompetens som läkare, ut- Socialstyrelsen
färdat av Socialstyrelsen
United Kingdom Certificate of Completion of training
Postgraduate Medical Education and
Training Board
General Medical Council
(1) Считано от януари 2013 г.

01.01.2007 г.
01.05.2004 г.
01.05.2004 г.

01.01.1994 г.
01.01.1994 г.
20.12.1976 г.
01.04.2010 г.
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Приложение № 10
СПИСЪК НА НАИМЕНОВАНИЯТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО МЕДИЦИНА
В ДЪРЖ АВИТЕ – ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Анестезиология

Обща хирургия

Държава

Минимална продължителност
на обучението: 3 години
Наименование

Минимална продължителност
на обучението: 5 години
Наименование

Belgique/België/ Belgien

Anesthésie-réanimation/Anesthesie-reanimatie

Chirurgie/Heelkunde

Česká republika

Anesteziologie a intenzivní medicína

Chirurgie

Danmark

Anæstesiologi

Kirurgi

Deutschland

Anästhesiologie

(Allgemeine) Chirurgie

Eesti

Anestesioloogia

Üldkirurgia

Ελλάς

Αvαισθησιoλoγία

Χειρoυργική

España

Anestesiología y Reanimación

Cirugía general y del aparato digestivo

France

Anesthésie-réanimation

Chirurgie générale

Hrvatska

Opća kirurgija

Ireland

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna
medicina
Anaesthesia

Italia

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva

Chirurgia generale

Κύπρος

Αναισθησιολογία

Γενική Χειρουργική

Latvija

Anestezioloģija un reanimatoloģija

Ķirurģija

Lietuva

Anesteziologija reanimatologija

Chirurgija

Luxembourg

Anesthésie-réanimation

Chirurgie générale

Magyarország

Aneszteziológia és intenzív terápia

Sebészet

Malta

Anesteżija u Kura Intensiva

Kirurġija Ġenerali

Nederland

Anesthesiologie

Heelkunde

Österreich

Anästhesiologie und Intensivmedizin

Polska

Anestezjologia i intensywna terapia

– Chirurgie
– Allgemeinchirurgie und Viszeralchirurgie (1)
Chirurgia ogólna

Portugal

Anestesiologia

Cirurgia geral

România

Anestezie şi terapie intensivă

Chirurgie generală

Slovenija

Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna Splošna kirurgija
intenzivna medicina
Anestéziológia a intenzívna medicína
Chirurgia

Slovensko
Suomi/Finland

General surgery

Yleiskirurgia/Allmän kirurgi

Sverige

Anestesiologia ja tehohoito/Anestesiologi och intensivvård
Anestesi och intensivvård

United Kingdom

Anaesthetics

General surgery

Kirurgi

(1) Считано от юни 2015 г.
Неврохирургия
Минимална продължителност
на обучението: 5 години
Държава
Наименование
Belgique/België/Belgien Neurochirurgie

Акушеро-гинекология

Česká republika

Neurochirurgie

Минимална продължителност
на обучението: 4 години
Наименование
Gynécologie – obstétrique/Gynaecologie – verloskunde
Gynekologie a porodnictví

Danmark

Neurokirurgi

Gynækologi og obstetrik

Deutschland

Neurochirurgie

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Eesti

Neurokirurgia

Sünnitusabi ja günekoloogia

Ελλάς

Νευρoχειρoυργική

Μαιευτική-Γυvαικoλoγία

España

Neurocirugía

Obstetricia y ginecología

С Т Р.
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Неврохирургия

Акушеро-гинекология

Държава

Минимална продължителност
на обучението: 5 години
Наименование

Минимална продължителност
на обучението: 4 години
Наименование

France

Neurochirurgie

Gynécologie – obstétrique

Hrvatska

Neurokirurgija

Ginekologija i opstetricija

Ireland

Neurosurgery

Obstetrics and gynaecology

Italia

Neurochirurgia

Ginecologia e ostetricia

Κύπρος

Νευροχειρουργική

Μαιευτική – Γυναικολογία

Latvija

Neiroķirurģija

Ginekoloģija un dzemdniecība

Lietuva

Neurochirurgija

Akušerija ginekologija

Luxembourg

Neurochirurgie

Gynécologie – obstétrique

Magyarország

Idegsebészet

Szülészet-nőgyógyászat

Malta

Newrokirurġija

Ostetriċja u Ġinekoloġija

Nederland

Neurochirurgie

Obstetrie en Gynaecologie

Österreich

Neurochirurgie

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Polska

Neurochirurgia

Położnictwo i ginekologia

Portugal

Neurocirurgia

Ginecologia e obstetricia

România

Neurochirurgie

Obstetrică-ginecologie

Slovenija

Nevrokirurgija

Ginekologija in porodništvo

Slovensko

Neurochirurgia

Gynekológia a pôrodníctvo

Suomi/Finland

Neurokirurgia/Neurokirurgi

Sverige

Neurokirurgi

Naistentaudit ja synnytykset/Kvinnosjukdomar
och förlossningar
Obstetrik och gynekologi

United Kingdom

Neurosurgery

Obstetrics and gynaecology

Вътрешни болести

Офталмология

Минимална продължителност
на обучението: 5 години
Наименование

Минимална продължителност
на обучението: 3 години
Наименование

Държава

Belgique/België/ Belgien Médecine interne/Inwendige geneeskunde

Ophtalmologie/Oftalmologie

Česká republika

Oftalmologie

Vnitřní lékařství

Danmark

Oftalmologi

Deutschland

Innere Medizin

Augenheilkunde

Eesti

Sisehaigused

Oftalmoloogia

Ελλάς

Παθoλoγία

Οφθαλμoλoγία

España

Medicina interna

Oftalmología

France

Médecine interne

Ophtalmologie

Hrvatska

Opća interna medicina

Oftalmologija i optometrija

Ireland

General (Internal) Medicine

Italia

Medicina interna

Ophthalmic surgery
Ophthalmology (1)
Oftalmologia

Κύπρος

Παθoλoγία

Οφθαλμολογία

Latvija

Internā medicīna

Oftalmoloģija

Lietuva

Vidaus ligos

Oftalmologija

Luxembourg

Médecine interne

Ophtalmologie

Magyarország

Belgyógyászat

Szemészet

Malta

Mediċina Interna

Oftalmoloġija

Nederland

Interne geneeskunde

Oogheelkunde

Österreich

Innere Medizin

Augenheilkunde und Optometrie
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Вътрешни болести

Офталмология

Държава

Минимална продължителност
на обучението: 5 години
Наименование

Минимална продължителност
на обучението: 3 години
Наименование

Polska

Choroby wewnętrzne

Okulistyka

Portugal

Medicina interna

Oftalmologia

România

Medicină internă

Oftalmologie

Slovenija

Interna medicina

Oftalmologija

Slovensko

Vnútorné lekárstvo

Oftalmológia

Suomi/Finland

Sisätaudit/Inre medicin

Silmätaudit/Ögonsjukdomar

Sverige

Internmedicine

Ögonsjukdomar (oftalmologi)

United Kingdom

General (internal) medicine

Ophthalmology

(1) Считано от 1991/1992 г.
Ото-рино-ларингология

Държава

Минимална продължителност
на обучението: 3 години
Наименование

Педиатрия
Минимална продължителност
на обучението: 4 години
Наименование

Belgique/België/ Belgien Oto-rhino-laryngologie/Otorhinolaryngologie

Pédiatrie/Pediatrie

Česká republika

Otorinolaryngologie

Dětské lékařství

Danmark

Oto-rhino-laryngologi

Pædiatri

Deutschland

Hals-Nasen-Ohrenheilkunde

Kinder- und Jugendmedizin

Eesti

Otorinolarüngoloogia

Pediaatria

Ελλάς

Ωτoριvoλαρυγγoλoγία

Παιδιατρική

España

Otorrinolaringología

France

Pediatría y sus áreas especificas
Pédiatrie

Hrvatska

Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervicofaciale
Otorinolaringologija

Ireland

Otolaryngology

Paediatrics

Italia

Otorinolaringoiatria

Pediatria

Κύπρος

Ωτορινολαρυγγολογία

Παιδιατρική

Latvija

Otolaringoloģija

Pediatrija

Lietuva

Otorinolaringologija

Vaikų ligos

Luxembourg

Oto-rhino-laryngologie

Pédiatrie

Magyarország

Fül-orr-gégegyógyászat

Csecsemő-és gyermekgyógyászat

Malta

Otorinolaringoloġija

Pedjatrija

Nederland

Keel-, neus- en oorheelkunde

Kindergeneeskunde

Österreich

Kinder- und Jugendheilkunde

Polska

– Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten
– Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde (1)
Otorynolaryngologia

Portugal

Otorrinolaringologia

Pediatria

România

Otorinolaringologie

Pediatrie

Slovenija

Otorinolaringológija

Pediatrija

Slovensko

Otorinolaryngológia

Pediatria

Suomi/Finland

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit/Öron-, näs- och
halssjukdomar
Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhinolaryngologi)
Otolaryngology

Lastentaudit/Barnsjukdomar

Sverige
United Kingdom

(1) Считано от юни 2015 г.

Pedijatrija

Pediatria

Barn- och ungdomsmedicin
Paediatrics
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Пулмология

Урология

Минимална продължителност
на обучението: 4 години
Наименование

Минимална продължителност
на обучението: 5 години
Наименование

Belgique/België/ Belgien Pneumologie

Urologie

Česká republika

Pneumologie a ftizeologie

Urologie

Danmark

Intern medicin: lungesygdomme

Urologi

Deutschland

Urologie

Eesti

– Pneumologie
– Innere Medizin und Pneumologie (1)
Pulmonoloogia

Ελλάς

Φυματιoλoγία- Πvευμovoλoγία

Ουρoλoγία

España

Neumología

Urología

France

Pneumologie

Chirurgie urologique

Hrvatska

Pulmologija

Urologija

Ireland

Respiratory medicine

Urology

Italia

Malattie dell'apparato respiratorio

Urologia

Κύπρος

Πνευμονολογία – Φυματιολογία

Ουρολογία

Latvija

Ftiziopneimonoloģija

Uroloģija

Lietuva

Pulmonologija

Urologija

Luxembourg

Pneumologie

Urologie

Magyarország

Tüdőgyógyászat

Urológia

Malta

Mediċina Respiratorja

Uroloġija

Nederland

Longziekten en tuberculose

Urologie

Österreich

Urologie

Polska

– Lungenkrankheiten
– Innere Medizin und Pneumologie (2)
Choroby płuc

Portugal

Pneumologia

Urologia

România

Pneumologie

Urologie

Slovenija

Pnevmologija

Urologija

Slovensko

Pneumológia a ftizeológia

Urológia

Suomi/Finland

Urologia/Urologi

Sverige

Keuhkosairaudet ja allergologia/
Lungsjukdomar och allergologi
Lungsjukdomar (pneumologi)

United Kingdom

Respiratory medicine

Urology

(1) Считано от юли 2011 г.
(2) Считано от юни 2015 г.
Ортопедия

Държава

Минимална продължителност на
обучението: 5 години
Наименование

БРОЙ 57

Uroloogia

Urologia

Urologi

Патоанатомия
Минимална продължителност
на обучението: 4 години
Наименование

Belgique/België/ Belgien Chirurgie orthopédique/Orthopedische heelkunde Anatomie pathologique/Pathologische anatomie
Česká republika

Ortopedie

Patologie

Danmark

Ortopædisk kirurgi

Patologisk anatomi og cytology

Deutschland

Pathologie

Eesti

– Orthopädie (und Unfallchirurgie)
– Orthopädie und Unfallchirurgie (1)
Ortopeedia

Ελλάς

Ορθoπεδική

Παθoλoγική Αvατoμική

España

Cirugía ortopédica y traumatología

Anatomía patológica

France

Chirurgie orthopédique et traumatologie

Anatomie et cytologie pathologiques

Hrvatska

Ortopedija i traumatologija

Patologija

Ireland

Trauma and orthopaedic surgery

Histopathology

Patoloogia
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Ортопедия

Патоанатомия

Държава

Минимална продължителност на
обучението: 5 години
Наименование

Минимална продължителност
на обучението: 4 години
Наименование

Italia

Ortopedia e traumatologia

Anatomia patologica

Κύπρος

Ορθοπεδική

Παθολογοανατομία – Ιστολογία

Latvija

Traumatoloģija un ortopēdija

Patoloģija

Lietuva

Ortopedija traumatologija

Patologija

Luxembourg

Orthopédie

Anatomie pathologique

Magyarország

Ortopédia és traumatológia

Patológia

Malta

Kirurġija Ortopedika

Istopatoloġija

Nederland

Orthopedie

Pathologie

Österreich

– Orthopädie und Orthopädische Chirurgie
– Orthopädie und Traumatologie (2)

Polska

Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

– Pathologie
– Klinische Pathologie und Molekularpathologie (2)
– Klinische Pathologie und Neuropathologie
Patomorfologia

Portugal

Ortopedia

Anatomia patologica

România

Ortopedie şi traumatologie

Anatomie patologică

Slovenija

– Ortopedska kirurgija; Travmatologija

Patologija

Slovensko

Ortopédia

Patologická anatómia

Suomi/Finland

Ortopedia ja traumatologia/Ortopedi och trauma- Patologia/Patologi
tologi
Ortopedi
Klinisk patologi

Sverige

(1) Считано от май 2006 г.
(2) Считано от юни 2015 г.
Неврология

Държава

Минимална продължителност
на обучението: 4 години
Наименование

Belgique/België/Belgien Neurologie

Психиатрия
Минимална продължителност
на обучението: 4 години
Наименование

Česká republika

Neurologie

Psychiatrie, particulièrement de l'adulte/Psychiatrie, meer bepaald in de volwassenpsychiatrie
Psychiatrie

Danmark

Neurologi

Psykiatri

Deutschland

Neurologie

Psychiatrie und Psychotherapie

Eesti

Neuroloogia

Psühhiaatria

Ελλάς

Νευρoλoγία

Ψυχιατρική

España

Neurología

Psiquiatría

France

Neurologie

Psychiatrie

Hrvatska

Neurologija

Psihijatrija

Ireland

Neurology

Psychiatry

Italia

Neurologia

Psichiatria

Κύπρος

Νευρολογία

Ψυχιατρική

Latvija

Neiroloģija

Psihiatrija

Lietuva

Neurologija

Psichiatrija

Luxembourg

Neurologie

Psychiatrie

Magyarország

Neurológia

Pszichiátria

Malta

Newroloġija

Psikjatrija

Nederland

Neurologie

Psychiatrie

Österreich

Neurologie

Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin

Polska

Neurologia

Psychiatria

Portugal

Neurologia

Psiquiatria

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Неврология

Психиатрия

Държава

Минимална продължителност
на обучението: 4 години
Наименование

Минимална продължителност
на обучението: 4 години
Наименование

România

Neurologie

Psihiatrie

Slovenija

Nevrologija

Psihiatrija

Slovensko

Neurológia

Psychiatria

Suomi/Finland

Neurologia/Neurologi

Psykiatria/Psykiatri

Sverige

Neurologi

Psykiatri

United Kingdom

Neurology

General psychiatry

Образна диагностика

Лъчетерапия

Минимална продължителност
на обучението: 4 години
Наименование

Минимална продължителност
на обучението: 4 години
Наименование

Държава

БРОЙ 57

Belgique/België/ Belgien Radiodiagnostic/Röntgendiagnose

Radiothérapie-oncologie/Radiotherapie-oncologie

Česká republika

Radiologie a zobrazovací metody

Radiační onkologie

Danmark

Radiologi

Klinisk Onkologi

Deutschland

(Diagnostische) Radiologie

Strahlentherapie

Eesti

Radioloogia

Onkoloogia

Ελλάς

Ακτιvoδιαγvωστική

Ακτιvoθεραπευτική – Ογκολογία

España

Radiodiagnóstico

Oncología radioterápica

France

Radiodiagnostic et imagerie médicale

Oncologie option oncologie radiothérapique

Hrvatska

Klinička radiologija

Onkologija i radioterapija

Ireland

Radiology

Radiation oncology

Italia

Radiodiagnostica

Radioterapia

Κύπρος

Ακτινολογία

Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία

Latvija

Diagnostiskā radioloģija

Terapeitiskā radioloģija

Lietuva

Radiologija

Onkologija radioterapija

Luxembourg

Radiodiagnostic

Radiothérapie

Magyarország

Radiológia

Sugárterápia

Malta

Radjoloġija

Onkoloġija u Radjoterapija

Nederland

Radiologie

Radiotherapie

Österreich

Radiologie

Strahlentherapie-Radioonkologie

Polska

Radiologia i diagnostyka obrazowa

Radioterapia onkologiczna

Portugal

Radiodiagnóstico

Radioterapia

România

Radiologie-imagistică medicală

Radioterapie

Slovenija

Radiologija

Radioterapija in onkologija

Slovensko

Rádiológia

Radiačná onkológia

Suomi/Finland

Radiologia/Radiologi

Syöpätaudit/Cancersjukdomar

Sverige

Medicinsk radiologi

Tumörsjukdomar (allmän onkologi)

United Kingdom

Clinical radiology

Clinical oncology

Пластична хирургия

Клинична биология

Минимална продължителност
на обучението: 5 години
Наименование

Минимална продължителност
на обучението : 4 години
Наименование

Държава

Belgique/België/Belgien Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique/ Biologie clinique/Klinische biologie
Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde
Česká republika
Plastická chirurgie
Danmark

Plastikkirurgi
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Пластична хирургия

Клинична биология

Минимална продължителност
на обучението: 5 години
Наименование

Минимална продължителност
на обучението : 4 години
Наименование
Laboratoriumsmedizin (2)

Eesti

– Plastische (und Ästhetische) Chirurgie
– Plastische und Ästhetische Chirurgie (1)
Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia

Ελλάς

Πλαστική Χειρoυργική

España

Cirugía plástica, estética y reparadora

Análisis clínicos

France

Biologie médicale

Hrvatska

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique
Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija

Ireland

Plastic, reconstructive and aesthetic surgery

Italia

Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica

Κύπρος

Πλαστική Χειρουργική

Latvija

Plastiskā ķirurģija

Lietuva

Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija

Laboratorinė medicina

Luxembourg

Chirurgie plastique

Biologie clinique

Magyarország

Plasztikai (égési) sebészet

Orvosi laboratóriumi diagnosztika

Malta

Kirurġija Plastika

Nederland

Plastische chirurgie

Österreich

Polska

Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chi- Medizinische Biologie
rurgie
Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie (3)
Chirurgia plastyczna
Diagnostyka laboratoryjna

Portugal

Cirurgia plástica, estética e reconstrutiva

Patologia clínica

România

Medicină de laborator

Slovenija

Chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie
reconstructivă
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija

Slovensko

Plastická chirurgia

Laboratórna medicína

Suomi/Finland

Plastiikkakirurgia/Plastikkirurgi

Sverige

Plastikkirurgi

United Kingdom

Plastic surgery

Държава
Deutschland

(1) Считано от 2006 г.
(2) Считано от 2012 г.
(3) Считано от юни 2015 г.
Микробиология – Бактериология

Laborimeditsiin

Patologia clinica

Биохимия

Минимална продължителност
на обучението: 4 години
Наименование

Минимална продължителност
на обучението: 4 години
Наименование

Česká republika

Lékařská mikrobiologie

Klinická biochemie

Danmark

Klinisk mikrobiologi

Klinisk biokemi

Deutschland

– Mikrobiologie (Virologie) und Infektionsepi- Laboratoriumsmedizin (1)
demiologie
– Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie (3)

Държава
Belgique/België/Belgien

Eesti
Ελλάς
España
France

– Iατρική Βιoπαθoλoγία
– Μικρoβιoλoγία
Microbiología y parasitología

Bioquímica clínica

С Т Р. 4 7

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Микробиология – Бактериология

Биохимия

Държава

Минимална продължителност
на обучението: 4 години
Наименование

Минимална продължителност
на обучението: 4 години
Наименование

Hrvatska

Klinička mikrobiologija

Ireland

Microbiology

Chemical pathology

Italia

Microbiologia e virologia

Biochimica clinica

Κύπρος

Μικροβιολογία

Latvija

Mikrobioloģija

БРОЙ 57

Lietuva
Luxembourg

Microbiologie

Magyarország

Orvosi mikrobiológia

Malta

Mikrobijoloġija

Patoloġija Kimika

Nederland

Medische microbiologie

Klinische chemie (2)

Österreich

– Hygiene und Mikrobiologie
– Klinische Mikrobiologie und Hygiene (4)
– Klinische Mikrobiologie und Virologie (4)
Mikrobiologia lekarska

Medizinische und Chemische Labordiagnostik

Slovenija

Klinična mikrobiologija

Medicinska biokemija

Slovensko

Klinická mikrobiológia

Klinická biochémia

Suomi/Finland

Kliininen mikrobiologia/Klinisk mikrobiologi

Kliininen kemia/Klinisk kemi

Sverige

Klinisk bakteriologi

Klinisk kemi

United Kingdom

Medical microbiology and virology

Chemical pathology

Polska

Chimie biologique

Portugal
România

(1)
(2)
(3)
(4)

До 2012 г.
Дата на отмяна съгласно член 27, параграф 3: 4 април 2000 г.
Считано от май 2006 г.
Считано от юни 2015 г.
Имунология
Гръдна хирургия

Държава

Минимална продължителност
на обучението: 4 години
Наименование

Belgique/België/ Belgien

Минимална продължителност
на обучението: 5 години
Наименование
Chirurgie thoracique/Heelkunde op de thorax (1)

Česká republika

Alergologie a klinická imunologie

Hrudní chirurgie

Danmark

Klinisk immunologi

Thoraxkirurgi

Deutschland

Thoraxchirurgie

Eesti

Torakaalkirurgia

Ελλάς
España

Χειρουργική Θώρακος
Inmunología

France

- Cirugía torácica
– Cirugía cardiovascular
Chirurgie thoracique et cardiovasculaire

Hrvatska

Alergologija i klinička imunologija

Ireland

Immunology (clinical and laboratory)

Cardiothoracic surgery

Κύπρος

Ανοσολογία

– Chirurgia toracica
– Cardiochirurgia
Χειρουργική Θώρακος

Latvija

Imunoloģija

Torakālā ķirurģija

Italia

Lietuva

Krūtinės chirurgija

Luxembourg

Immunologie

Chirurgie thoracique

Magyarország

Allergológia és klinikai immunológia

Mellkassebészet
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Имунология

Гръдна хирургия

Държава

Минимална продължителност
на обучението: 4 години
Наименование

Минимална продължителност
на обучението: 5 години
Наименование

Malta

Immunoloġija

Kirurġija Kardjo-Toraċika

Nederland
Österreich
Polska

Cardio-thoracale chirurgie
– Immunologie
– Klinische Immunologie (2)
Immunologia kliniczna

Thoraxchirurgie
Chirurgia klatki piersiowej

Portugal

Cirurgia cardiotorácica

România

Chirurgie toracică

Slovenija
Slovensko

С Т Р. 4 9

Torakalna kirurgija
Klinická imunológia a alergológia

Suomi/Finland

Hrudníková chirurgia
Sydän-ja rintaelinkirurgia/Hjärt- och thoraxkirurgi

Sverige

Klinisk immunologi

Thoraxkirurgi

United Kingdom

Immunology

Cardo-thoracic surgery

(1) Дата на отмяна съгласно член 27, параграф 3: 1 януари 1983 г.
(2) Считано от юни 2015 г.

Държава

Детска хирургия

Съдова хирургия

Минимална продължителност
на обучението: 5 години
Наименование

Минимална продължителност
на обучението: 5 години
Наименование

Dětská chirurgie

Chirurgie des vaisseaux/
Bloedvatenheelkunde (1)
Cévní chirurgie

Belgique/België/ Belgien
Česká republika
Danmark

Karkirurgi

Deutschland

Kinderchirurgie

Gefäßchirurgie

Eesti

Lastekirurgia

Kardiovaskulaarkirurgia

Ελλάς

Χειρoυργική Παίδωv

Αγγειoχειρoυργική

España

Cirugía pediátrica

Angiología y cirugía vascular

France

Chirurgie infantile

Chirurgie vasculaire

Hrvatska

Dječja kirurgija

Vaskularna kirurgija

Ireland

Paediatric surgery

Italia

Chirurgia pediatrica

Chirurgia vascolare

Κύπρος

Χειρουργική Παίδων

Χειρουργική Αγγείων

Latvija

Bērnu ķirurģija

Asinsvadu ķirurģija

Lietuva

Vaikų chirurgija

Kraujagyslių chirurgija

Luxembourg

Chirurgie pédiatrique

Chirurgie vasculaire

Magyarország

Gyermeksebészet

Érsebészet

Malta

Kirurgija Pedjatrika

Kirurġija Vaskolari

Österreich

Kinder- und Jugendchirurgie

Allgemeinchirurgie und Gefäßchirurgie

Polska

Chirurgia dziecięca

Chirurgia naczyniowa

Portugal

Cirurgia pediátrica

Angologia/Cirurgia vascular

România

Chirurgie pediatrică

Chirurgie vasculară

Nederland

Slovenija

Kardiovaskularna kirurgija

Slovensko

Detská chirurgia

Cievna chirurgia

Suomi/Finland

Lastenkirurgia/Barnkirurgi

Verisuonikirurgia/Kärlkirurgi

Sverige

Barn- och ungdomskirurgi

United Kingdom

Paediatric surgery

Vascular surgery

(1) Дата на отмяна съгласно член 27, параграф 3: 1 януари 1983 г.

С Т Р.
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Държава

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Кардиология

Гастроентерология

Минимална продължителност
на обучението: 4 години
Наименование

Минимална продължителност
на обучението: 4 години
Наименование

БРОЙ 57

Belgique/België/ Belgien Cardiologie

Gastro-entérologie/Gastro-enterologie

Česká republika

Kardiologie

Gastroenterologie

Danmark

Intern medicin: kardiologi

Intern medicin: gastroenterology og hepatologi

Deutschland

– Innere Medizin und Schwerpunkt Gastroenterologie
– Innere Medizin und Gastroenterologie (2)

Eesti

– Innere Medizin und Schwerpunkt
Kardiologie
– Innere Medizin und Kardiologie (2)
Kardioloogia

Ελλάς

Καρδιoλoγία

Γαστρεvτερoλoγία

España

Cardiología

Aparato digestivo

France

Cardiologie et maladies vasculaires

Gastro-entérologie et hépatologie

Hrvatska

Kardiologija

Gastroenterologija

Ireland

Cardiology

Gastro-enterology

Italia

Malattie dell'apparato cardiovascolare

Gastroenterologia

Κύπρος

Καρδιολογία

Γαστρεντερολογία

Latvija

Kardioloģija

Gastroenteroloģija

Lietuva

Kardiologija

Gastroenterologija

Luxembourg

Cardiologie et angiologie

Gastro-enterologie

Magyarország

Kardiológia

Gasztroenterológia

Malta

Kardjoloġija

Gastroenteroloġija

Nederland

Cardiologie

Maag-darm-leverziekten

Österreich

Innere Medizin und Kardiologie

Innere Medizin und Gastroenterologie und Hepatologie

Polska

Kardiologia

Gastrenterologia

Portugal

Cardiologia

Gastrenterologia

România

Cardiologie

Gastroenterologie

Slovenija

Kardiologija in vaskularna medicina

Gastroenterologija

Slovensko

Kardiológia

Gastroenterológia

Suomi/Finland

Kardiologia/Kardiologi

Gastroenterologia/Gastroenterologi

Sverige

Kardiologi

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi

United Kingdom

Cardiology

Gastroenterology

Gastroenteroloogia

(1) До 14 септември 2010 г.
(2) Считано от октомври 2009 г.
Ревматология

Държава

Минимална продължителност
на обучението: 4 години
Наименование

Обща хематология
Минимална продължителност
на обучението: 3 години
Наименование

Belgique/België/ Belgien Rhumathologie/reumatologie
Česká republika

Revmatologie

Hematologie a transfúzní lékařství

Danmark

Intern medicin: reumatologi

Intern medicin: hæmatologi

Deutschland
Eesti

– Innere Medizin und Schwerpunkt Rheumatologie
– Innere Medizin und Rheumatologie (1)
Reumatoloogia

– Innere Medizin und Schwerpunkt Hämatologie
und Onkologie
– Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie (1)
Hematoloogia

Ελλάς

Ρευματoλoγία

Αιματoλoγία

España

Reumatología

Hematología y hemoterapia

France

Rhumatologie

Hrvatska

Reumatologija

Hematologija

Ireland

Rheumatology

Haematology (clinical and laboratory)

Italia

Reumatologia

Ematologia
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 1

Ревматология

Обща хематология

Държава

Минимална продължителност
на обучението: 4 години
Наименование

Минимална продължителност
на обучението: 3 години
Наименование

Κύπρος

Ρευματολογία

Αιματολογία

Latvija

Reimatoloģija

Hematoloģija

Lietuva

Reumatologija

Hematologija

Luxembourg

Rhumatologie

Hématologie

Magyarország

Reumatológia

Hematológia

Malta

Rewmatoloġija

Ematoloġija

Nederland

Reumatologie

Österreich

Innere Medizin und Rheumatologie

Polska

Reumatologia

Innere Medizin und Hämatologie und internistische
Onkologie
Hematologia

Portugal

Reumatologia

Imuno-hemoterapia

România

Reumatologie

Hematologie

Slovenija

Revmatologija

Hematologija

Slovensko

Reumatológia

Hematológia a transfúziológia

Suomi/Finland

Reumatologia/Reumatologi

Kliininen hematologia/Klinisk hematologi

Sverige

Reumatologi

Hematologi

United Kingdom

Rheumatology

Haematology

(1) Считано от октомври 2009 г.
Ендокринология

Физиотерапия

Минимална продължителност
на обучението: 3 години
Наименование

Минимална продължителност
на обучението: 3 години
Наименование

Česká republika

Diabelotologie a endokrinologie

Médecine physique et réadaptation/Fysische geneeskunde en revalidatie
Rehabilitační a fyzikální medicína

Danmark

Intern medicin: endokrinologi

Deutschland

Eesti

– Innere Medizin und Schwerpunkt Endokrino- Physikalische und Rehabilitative Medizin
logie und Diabetologie
– Innere Medizin und Endokrinologie und Diabetologie (1)
Endokrinoloogia
Taastusravi ja füsiaatria

Ελλάς

Εvδoκριvoλoγία

Φυσική Iατρική και Απoκατάσταση

España

Endocrinología y nutrición

Medicina física y rehabilitación

France

Endocrinologie – diabète – maladies métaboliques Médecine physique et de réadaptation

Hrvatska

Endokrinologija i dijabetologija

Ireland

Endocrinology and diabetes mellitus

Italia

Endocrinologia e malattie del ricambio

Κύπρος

Ενδοκρινολογία

Latvija

Endokrinoloģija

Lietuva

Endokrinologija

Luxembourg
Magyarország

Endocrinologie, maladies du métabolisme et de
la nutrition
Endokrinológia

Malta

Endokrinoloġija u Dijabete

Държава
Belgique/België/ Belgien

Nederland
Österreich
Polska

Fizikalna medicina i rehabilitacija
Medicina fisica e riabilitazione
Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση
Rehabilitoloģija Fiziskā rehabilitācija
Fizikālā medicīna
Fizinė medicina ir reabilitacija
Rééducation et réadaptation fonctionnelles
Fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás
Revalidatiegeneeskunde

Innere Medizin und Endokrinologie und Diabe- Physikalische Medizin und Allgemeine Rehatologie
bilitation
Endokrynologia
Rehabilitacja medyczna

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Ендокринология

Физиотерапия

Държава

Минимална продължителност
на обучението: 3 години
Наименование

Минимална продължителност
на обучението: 3 години
Наименование

Portugal

Endocrinologia/Nutrição

Medicina física e de reabilitação

România

Endocrinologie

Reabilitare Medicală

Slovenija
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Fizikalna in rehabilitacijska medicina

Slovensko

Endokrinológia

Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

Suomi/Finland

Endokrinologia/Endokrinologi

Fysiatria/Fysiatri

Sverige

Endokrina sjukdomar

Rehabiliteringsmedicin

United Kingdom

Endocrinology and diabetes mellitus

(1) Считано от октомври 2009 г.
Невропсихиатрия

Държава

Минимална продължителност
на обучението: 5 години
Наименование

Дерматология – Венерология
Минимална продължителност
на обучението: 3 години
Наименование

Belgique/België/Belgien Neuropsychiatrie (1)

Dermato-vénéréologie/Dermato-venereologie

Česká republika

Dermatovenerologie

Danmark
Deutschland

Dermato-venerologi
Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie)

Eesti
Ελλάς

Dermatoveneroloogia
Νευρoλoγία – Ψυχιατρική

España
France

Haut- und Geschlechtskrankheiten

Δερματoλoγία – Αφρoδισιoλoγία
Dermatología médico-quirúrgica y venereología

Neuropsychiatrie (2)

Hrvatska

Dermatologie et vénéréologie
Dermatologija i venerologija

Ireland
Italia

Neuropsichiatria (3)

Dermatologia e venerologia

Κύπρος

Νευρολογία – Ψυχιατρική

Δερματολογία – Αφροδισιολογία

Latvija

Dermatoloģija un veneroloģija

Lietuva
Luxembourg

Dermatovenerologija
Neuropsychiatrie (4)

Dermato-vénéréologie

Magyarország

Bőrgyógyászat

Malta

Dermato-venerejoloġija

Nederland

Zenuw-en zielsziekten (5)

Dermatologie en venerologie

Österreich

Neurologie und Psychiatrie (6)

Haut- und Geschlechtskrankheiten

Polska

Dermatologia i wenerologia

Portugal

Dermatovenereologia

România

Dermatovenerologie

Slovenija
Slovensko

Dermatovenerologija
Neuropsychiatria

Dermatovenerológia

Suomi/Finland

Ihotaudit ja allergologia/Hudsjukdomar och allergologi

Sverige

Hud- och könssjukdomar

United Kingdom
Дати на отмяна съгласно член 27, параграф 3:
(1) 1 август 1987 г. освен за лицата, започнали обучение преди тази дата.
(2) 31 декември 1971 г.
(3) 31 октомври 1999 г.
(4) Официален документ за професионална квалификация не се издава за обучение, започнало
след 5 март 1982 г.
(5) 9 юли 1984 г.
(6) 31 март 2004 г.
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Държава

ДЪРЖАВЕН
Радиология

Детска психиатрия

Минимална продължителност
на обучението: 4 години
Наименование

Минимална продължителност
на обучението: 4 години
Наименование

Belgique/België/Belgien

С Т Р. 5 3

Psychiatrie, particulièrement en psychiatrie infanto-juvénile/Psychiatrie, meer bepaald in de kinder- en jeugdpsychiatrie
Dětská a dorostová psychiatrie

Česká republika
Danmark
Deutschland

ВЕСТНИК

Børne- og ungdomspsykiatri
Radiologie

Kinder – und Jugendpsychiatrie und – psychotherapie

Ελλάς

Ακτιvoλoγία – Ραδιoλoγία

Παιδoψυχιατρική

España

Electroradiología (1)

France

Electro-radiologie (2)

Pédopsychiatrie (7)

Hrvatska

Klinička radiologija

Dječja i adolescentna psihijatrija

Eesti

Ireland
Italia

Child and adolescent psychiatry
Radiologia (3)

Neuropsichiatria infantile

Κύπρος

Παιδοψυχιατρική

Latvija

Bērnu psihiatrija

Lietuva

Vaikų ir paauglių psichiatrija

Luxembourg

Électroradiologie (4)

Psychiatrie infantile

Magyarország

Radiológia

Gyermek- és ifjúsági pszichiátria

Malta
Nederland

Radiologie (5)

Österreich

Radiologie (6)

– Kinder- und Jugendpsychiatrie
– Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapeutische Medizin (8)
Psychiatria dzieci i młodzieży

Radiologia

Psiquiatria da infância e da adolescência

Polska
Portugal
România
Slovenija

Psihiatrie pediatrică
Radiologija

Otroška in mladostniška psihiatrija

Slovensko

Detská psychiatria

Suomi/Finland

Lastenpsykiatria/Barnpsykiatri

Sverige

Barn- och ungdomspsykiatri

United Kingdom

Child and adolescent psychiatry

Дати на отмяна съгласно член 27, параграф 3:
(1) 1 февруари 1984 г.
(2) 3 декември 1971 г.
(3) 31 октомври 1993 г.
(4) Официален документ за професионална квалификация не се издава за обучение, започнало
след 5 март 1982 г.
(5) 8 юли 1984 г.
(6) 31март 2004 г.
(7) 1 януари 1991 г.
(8) Считано от юни 2015 г.
Гериатрия
Нефрология

Държава

Минимална продължителност
на обучението: 4 години
Наименование

Минимална продължителност
на обучението: 4 години
Наименование

Belgique/België/Belgien Gériatrie/Geriatrie
Česká republika

Geriatrie

Nefrologie

Danmark

Intern medicin: geriatric

Intern medicin: nefrologi

Deutschland

– Innere Medizin und Schwerpunkt Nephrologie
– Innere Medizin und Nephrologie (1)

С Т Р.

54

Държава

ДЪРЖАВЕН
Гериатрия

Нефрология

Минимална продължителност
на обучението: 4 години
Наименование

Минимална продължителност
на обучението: 4 години
Наименование

Eesti

Νεφρoλoγία
Geriatría

Nefrología

France

Néphrologie

Hrvatska

Nefrologija

Ireland

Geriatric medicine

Nephrology

Italia

Geriatria

Nefrologia

Κύπρος

Γηριατρική

Νεφρολογία

Latvija

Nefroloģija

Lietuva

Geriatrija

Nefrologija

Luxembourg

Gériatrie

Néphrologie

Magyarország

Geriátria

Nefrológia

Malta

Ġerjatrija

Nefroloġija

Nederland

Klinische geriatrie

Österreich
Polska

Innere Medizin und Nephrologie
Geriatria

Portugal
România
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Nefroloogia

Ελλάς
España

ВЕСТНИК

Nefrologia
Nefrologia

Geriatrie şi gerontologie

Slovenija

Nefrologie
Nefrologija

Slovensko

Geriatria

Nefrológia

Suomi/Finland

Geriatria/Geriatri

Nefrologia/Nefrologi

Sverige

Geriatrik

Medicinska njursjukdomar (nefrologi)

United Kingdom

Geriatric medicine

Renal medicine

(1) Считано от октомври 2009 г.
Инфекциозни болести

Социална медицина

Минимална продължителност
на обучението: 4 години
Наименование

Минимална продължителност
на обучението: 4 години
Наименование

Česká republika

Infekční lékařství

Hygiena a epidemiologie

Danmark

Intern medicin: infektionsmedicin

Samfundsmedicin

Държава
Belgique/België/Belgien

Deutschland
Eesti

Öffentliches Gesundheitswesen
Infektsioonhaigused

Ελλάς

Κοινωνική Іατρική

España

Medicina preventiva y salud pública

France

Santé publique et médecine sociale

Hrvatska

Infektologija

Javnozdravstvena medicina

Ireland

Infectious diseases

Public health medicine

Italia

Malattie infettive

Igiene e medicina preventiva

Κύπρος

Λοιμώδη Νοσήματα

– Υγειονολογία

Latvija

Infektoloģija

Lietuva

Infektologija

Luxembourg

Maladies contagieuses

Santé publique

Magyarország

Infektológia

Megelőző orvostan és népegészségtan

– Κοινοτική Ιατρική
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Инфекциозни болести

Социална медицина

Държава

Минимална продължителност
на обучението: 4 години
Наименование

Минимална продължителност
на обучението: 4 години
Наименование

Malta

Mard Infettiv

Saħħa Pubblika

Nederland

Maatschappij en gezondheid

Österreich

Innere Medizin und Infektiologie

Polska

Choroby zakaźne

– Sozialmedizin
– Public Health (1)
Zdrowie publiczne, epidemiologia

Portugal

Doenças infecciosas

Saúde pública

România

Boli infecţioase

Sănătate publică şi management

Slovenija

Infektologija

Javno zdravje

Slovensko

Infektológia

Verejné zdravotníctvo

Suomi/Finland

Infektiosairaudet/Infektionssjukdomar

Terveydenhuolto/Hälsovård

Sverige

Infektionssjukdomar

Socialmedicin

United Kingdom

Infectious diseases

Public health medicine

(1) Считано от юни 2015 г.
Фармация

Държава

С Т Р. 5 5

Минимална продължителност
на обучението: 4 години
Наименование

Belgique/België/Belgien

Трудова медицина
Минимална продължителност
на обучението: 4 години
Наименование
Médecine du travail/Arbeidsgeneeskunde

Česká republika

Klinická farmakologie

Pracovní lékařství

Danmark

Klinisk farmakologi

Arbejdsmedicin

Deutschland

Pharmakologie und Toxikologie

Arbeitsmedizin

Eesti
Ελλάς
España

Iατρική της Εργασίας
Farmacología clínica

France

Medicina del trabajo
Médecine du travail

Hrvatska

Klinička farmakologija s toksikologijom

Medicina rada i športa

Ireland

Clinical pharmacology and therapeutics

Occupational medicine

Italia

Farmacologia

Medicina del lavoro

Κύπρος

Ιατρική της Εργασίας

Latvija

Arodslimības

Lietuva

Darbo medicina

Luxembourg

Médecine du travail

Magyarország

Klinikai farmakológia

Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan)

Malta

Farmakoloġija Klinika u t-Terapewtika

Mediċina Okkupazzjonali

Österreich

Pharmakologie und Toxikologie

Polska

Farmakologia kliniczna

– Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde
– Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde
– Arbeitsmedizin
– Arbeitsmedizin und angewandte Physiologie (1)
Medycyna pracy

Nederland

Portugal
România

Medicina do trabalho
Farmacologie clinică

Slovenija

Medicina muncii
Medicina dela, prometa in športa

Slovensko

Klinická farmakológia

Pracovné lekárstvo

Suomi/Finland

Työterveyshuolto/Företagshälsovård

Sverige

Kliininen farmakologia ja lääkehoito/Klinisk
farmakologi och läkemedelsbehandling
Klinisk farmakologi

United Kingdom

Clinical pharmacology and therapeutics

Occupational medicine

(1) Считано от юни 2015 г.

Yrkes- och miljömedicin

С Т Р.

56

Държава

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Алергология

Нуклеарна медицина

Минимална продължителност
на обучението: 3 години
Наименование

Минимална продължителност
на обучението: 4 години
Наименование

Belgique/België/Belgien
Česká republika
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Médecine nucléaire/Nucleaire geneeskunde
Alergologie a klinická imunologie

Nukleární medicína

Danmark

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Deutschland

Nuklearmedizin

Eesti
Ελλάς

Αλλεργιoλoγία

Πυρηvική Iατρική

España

Alergología

Medicina nuclear

France
Hrvatska

Médecine nucléaire
Alergologija i klinička imunologija

Nuklearna medicina

Italia

Allergologia ed immunologia clinica

Medicina nucleare

Κύπρος

Αλλεργιολογία

Πυρηνική Ιατρική

Latvija

Alergoloģija

Lietuva

Alergologija ir klinikinė imunologija

Ireland

Luxembourg
Magyarország

Médecine nucléaire
Allergológia és klinikai immunológia

Malta
Nederland

Nukleáris medicina
Mediċina Nukleari

Allergologie (1)

Österreich

Nucleaire geneeskunde
Nuklearmedizin

Polska

Alergologia

Medycyna nuklearna

Portugal

Imuno-alergologia

Medicina nuclear

România

Alergologie şi imunologie clinică

Medicină nucleară

Slovenija
Slovensko

Nuklearna medicina
Klinická imunológia a alergológia

Nukleárna medicína

Allergisjukdomar

Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede/Klinisk fysiologi och nukleärmedicin
Nukleärmedicin

Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom

Nuclear medicine

(1) Дата на отмяна съгласно член 27, параграф 3: 12 август 1996 г.
Лицево-челюстна хирургия
Клинична хематология
(основно обучение на лекари)
Минимална продължителност
Минимална продължителност
на обучението: 5 години
на обучението: 4 години
Държава
Наименование
Наименование
Belgique/België/Belgien
Česká republika

Maxilofaciální chirurgie

Danmark
Deutschland
Eesti
Ελλάς
España

Cirugía oral y maxilofacial

France

Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie

Hrvatska

Maksilofacijalna kirurgija

Ireland
Italia
Κύπρος

Chirurgia maxillo-facciale

Hématologie
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ДЪРЖАВЕН

Държава

Лицево-челюстна хирургия
(основно обучение на лекари)
Минимална продължителност
на обучението: 5 години
Наименование

Latvija

Mutes, sejas un žokļu ķirurģija

Lietuva

Veido ir žandikaulių chirurgija

Luxembourg

Chirurgie maxillo-faciale

Magyarország

Szájsebészet (1)

ВЕСТНИК
Клинична хематология
Минимална продължителност
на обучението: 4 години
Наименование

Hématologie biologique

Malta
Nederland
Österreich

Mund – Kiefer – und Gesichtschirurgie (2)

Polska

Chirurgia szczekowo-twarzowa

Portugal

Cirurgia maxilo-facial

Hematologia clinica

România
Slovenija

Maxilofacialna kirurgija

Slovensko

Maxilofaciálna chirurgia

Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom
Дати на отмяна съгласно член 27, параграф 3:
(1) 30 септември 2007 г.
(2) 28 февруари 2013 г.
Дентална медицина

Държава

Минимална продължителност
на обучението: 3 години
Наименование

Дерматология
Минимална продължителност
на обучението: 4 години
Наименование

Belgique/België/Belgien
Česká republika
Danmark
Deutschland
Eesti
Ελλάς
España

Estomatología

France

Stomatologie

Hrvatska
Ireland
Italia

Dermatology
Odontostomatologia (1)

Κύπρος
Latvija
Lietuva
Luxembourg

Stomatologie

Magyarország
Malta

Dermatoloġija

Nederland
Österreich
Polska
Portugal
România
Slovenija
Slovensko

Estomatologia

С Т Р. 5 7

С Т Р.
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Държава

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Дентална медицина

Дерматология

Минимална продължителност
на обучението: 3 години
Наименование

Минимална продължителност
на обучението: 4 години
Наименование

Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom

БРОЙ 57

Dermatology

(1) Дата на отмяна съгласно член 27, параграф 3: 31 декември 1994 г.
Венерология
Тропически болести

Държава

Минимална продължителност
на обучението: 4 години
Наименование

Belgique/België/Belgien
Česká republika
Danmark
Deutschland
Eesti
Ελλάς
España
France
Hrvatska
Ireland
Genito-urinary medicine
Italia
Κύπρος
Latvija
Lietuva
Luxembourg
Magyarország
Malta
Mediċina Uro-ġenetali
Nederland
Österreich
Polska
Portugal
România
Slovenija
Slovensko
Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom
Genito-urinary medicine
(1) Считано от юни 2015 г.
Коремна хирургия

Държава

Минимална продължителност
на обучението: 5 години
Наименование

Минимална продължителност
на обучението: 4 години
Наименование

Tropical medicine
Medicina tropicale

Trópusi betegségek

– Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin
– Klinische Immunologie und Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin (1)
Medycyna transportu
Medicina tropical

Tropická medicína

Tropical medicine
Спешна медицина
Минимална продължителност
на обучението: 5 години
Наименование

Belgique/België/Belgien Chirurgie abdominale/Heelkunde op het abdomen (1)
Česká republika
– Traumatologie
– Urgentní medicína
Danmark
Deutschland
Eesti

Visceralchirurgie
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Държава

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Коремна хирургия

Спешна медицина

Минимална продължителност
на обучението: 5 години
Наименование

Минимална продължителност
на обучението: 5 години
Наименование

С Т Р. 5 9

Ελλάς
España
France

Chirurgie viscérale et digestive

Hrvatska

Abdominalna kirurgija

Ireland
Italia

Hitna medicina
Emergency medicine

Chirurgia dell'apparato digerente

Medicina d'emergenza-urgenza (2)

Κύπρος
Latvija
Lietuva

Abdominalinė chirurgija

Luxembourg

Chirurgie gastro-entérologique

Magyarország

Oxyológia és sürgősségi orvostan

Malta

Mediċina tal-Aċċidenti u l-Emerġenza

Nederland
Österreich
Polska

Medycyna ratunkowa

Portugal
România

Medicină de urgenţă

Slovenija

Abdominalna kirurgija

Slovensko

Gastroenterologická chirurgia

Suomi/Finland

Urgentna medicina

– Úrazová chirurgia
– Urgentná medicína
Gastroenterologinen kirurgia/Gastroenterologisk Akuuttilääketiede/Akutmedicin
kirurgi

Sverige
United Kingdom

Emergency medicine

(1) Дата на отмяна съгласно член 27, параграф 3: 1 януари 1983 г.
(2) Считано от 17.2.2006 г.
Клинична неврофизиология
Хирургична стоматология и лицево-челюстна хирургия (основно обучение на лекари и
стоматолози) (1)
Минимална продължителност
Минимална продължителност
на обучението: 4 години
на обучението: 4 години
Държава
Наименование
Наименование
Belgique/België/Belgien

Stomatologie et chirurgie orale et maxillo-faciale/Stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie

Česká republika
Danmark
Deutschland

– Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
– Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie (2)

Eesti
Ελλάς
España

Στοματική και Γναθοπροσωπική
Χειρουργική (3)
Neurofisiologia clínica

France
Hrvatska
Ireland

Clinical neurophysiology

Oral and maxillo-facial surgery

Italia
Κύπρος
Latvija

Στοματο-Γναθο-Προσωποχειρουργική

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Клинична неврофизиология

Държава

Минимална продължителност
на обучението: 4 години
Наименование
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Хирургична стоматология и лицево-челюстна хирургия (основно обучение на лекари и
стоматолози) (1)
Минимална продължителност
на обучението: 4 години
Наименование

Lietuva
Luxembourg

Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale

Magyarország
Malta

Arc-állcsont-szájsebészet
Newrofiżjoloġija Klinika

Kirurġija tal-għadam tal-wiċċ

Nederland
Österreich

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

Polska
Portugal
România

Chirurgie Orală şi Maxilo-facială (4)

Slovenija
Slovensko
Suomi/Finland

Kliininen neurofysiologia/Klinisk neurofysiologi

Sverige

Klinisk neurofysiologi

United Kingdom

Clinical neurophysiology

Suu- ja leukakirurgia/Oral och maxillofacial kirurgi
Oral and maxillo-facial surgery

(1) Обучение, за което се издава официален документ за професионална квалификация на специалист
по стоматологична, орална и лицево-челюстна хирургия (основно обучение на лекари и стоматолози),
предполага завършване и заверяване на основно обучение на лекари (член 24) и в допълнение – завършване и заверяване на основно обучение на стоматолози (член 34).
(2) Считано от 2006 г.
(3) Считано от 10.7.2014 г.
(4) Считано от 2009 г.
Медицинска онкология
Медицинска генетика

Държава

Минимална продължителност
на обучението: 5 години
Наименование

Минимална продължителност
на обучението: 4 години
Наименование

Belgique/België/Belgien Oncologie médicale/Medische oncologie
Česká republika

Klinická onkologie

Lékařská genetika

Danmark

Klinisk genetik

Deutschland

Humangenetik

Eesti

Meditsiinigeneetika

Ελλάς

Παθολογική Ογκολογία

España

Oncología Médica

France

Oncologie

Génétique médicale

Ireland

Medical oncology

Clinical genetics

Italia

Oncologia medica

Genetica medica

Κύπρος

Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία

Latvija

Onkoloģija ķīmijterapija

Medicīnas ģenētika

Lietuva

Chemoterapinė onkologija

Genetika

Luxembourg

Oncologie médicale

Médecine génétique

Magyarország

Klinikai onkológia

Klinikai genetika

Hrvatska

Malta
Nederland

Klinische genetica

Österreich

Medizinische Genetik

Polska

Onkologia kliniczna

Genetyka kliniczna

Portugal

Oncologia médica

Genética médica
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 1

Медицинска онкология

Медицинска генетика

Държава

Минимална продължителност
на обучението: 5 години
Наименование

Минимална продължителност
на обучението: 4 години
Наименование

România

Oncologie medicala

Genetica medicala

Slovenija

Internistična onkologija

Klinična genetika

Slovensko

Klinická onkológia

Lekárska genetica

Suomi/Finland

Perinnöllisyyslääketiede/Medicinsk genetik

Sverige
United Kingdom

Medical oncology

Clinical genetics

Приложение № 11
СПИСЪК НА ДОК АЗАТЕЛСТВАТА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИК АЦИЯ НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕК АРИ В ДЪРЖ АВИТЕ – ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Държава

Удостоверение за професионална
квалификация
België/Belgique/ Bijzondere beroepstitel van huisarts/Titre proBelgien
fessionnel particulier de médecin généraliste
Česká republika Diplom o specializaci všeobecné praktické
lékařství
Danmark
Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge i almen medicin
Deutschland
Zeugnis über die spezifische Ausbildung in
der Allgemeinmedizin
Eesti
Residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus
Diplom peremeditsiini erialal
Ελλάς
Tίτλος ιατρικής ειδικότητας γενικής ιατρικής
España
France
Hrvatska
Ireland
Italia

Κύπρος
Latvija

Título de especialista en medicina familiar y
comunitaria
Diplômes d'études spécialisées de médecine
générale accompagnés du diplôme d'Etat de
docteur en médecine
Diploma o specijalističkom usavršavanju

Професионално звание
Huisarts/Médecin généraliste

Референтна
дата
31.12.1994 г.

Všeobecný praktický lékař

01.05.2004 г.

Alment praktiserende læge/Speciallæge i al- 31.12.1994 г.
men medicin
Facharzt/Fachärztin für Allgemeinmedizin
31.12.1994 г.
Perearst

01.05.2004 г.

Іατρός με ειδικότητα γενικής ιατρικής

31.12.1994 г.

Especialista en medicina familiar y comuni- 31.12.1994 г.
taria
31.12.1994 г.
Médecin qualifié en médecine générale
specijalist obiteljske medicine

Certificate of specific qualifications in gen- General medical practitioner
eral medical practice
– Attestato di formazione specifica in me- Medico di medicina generale
dicina generale
– Diploma di formazione specifica in medicina generale
Τίτλος Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής
Ιατρός Γενικής Ιατρικής

01.07.2013 г.
31.12.1994 г.
31.12.1994 г.

01.05.2004 г.

Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts

01.05.2004 г.

Šeimos medicinos gydytojas
Šeimos gydytojas

01.05.2004 г.

Médecin généraliste

31.12.1994 г.

Magyarország

Ģimenes ārsta sertifikāts
1. Šeimos gydytojo rezidentūros pažymėjimas
2. Rezidentūros pažymėjimas (šeimos gydytojo profesinė kvalifikacija)
Diplôme de formation spécifique en medicine générale
Háziorvostan szakorvosa bizonyítvány

Háziorvostan szakorvosa

01.05.2004 г.

Malta

Tabib tal-familja

Mediċina tal-familja

01.05.2004 г.

Nederland

Certificaat van inschrijving in een speciali- Huisarts, Verpleeghuisarts en arts voor ver- 31.12.1994 г.
standelijk gehandicapte Registratie Commisstenregister van huisartsen
sie (HVRC)
Registratiecommissie
Diploma geneeskundig specialist
Geneeskundig Specialisten (RGS) van de
Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot
Bevordering der Geneeskunst (1)
Diplom über die besondere Ausbildung in der Arzt für Allgemeinmedizin
31.12.1994 г.
Allgemeinmedizin

Lietuva
Luxembourg

Österreich

С Т Р.
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Държава
Polska
Portugal
România
Slovenija
Slovensko
Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom

ДЪРЖАВЕН
Удостоверение за професионална
квалификация
Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w
dziedzinie medycyny rodzinnej
Título de especialista em medicina geral e
familiar
Certificat de medic specialist medicină de
familie
Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz družinske medicine
Diplom o špecializácii v odbore „všeobecné
lekárstvo“
Todistus yleislääketieteen erityiskoulutuksesta/Bevis om särskild allmänläkarutbildning
Bevis om specialistkompetens i allmänmedicin
Certificate of completion of training

ВЕСТНИК
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Професионално звание

Референтна
дата
Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej 01.05.2004 г.
Especialista em medicina geral e familiar

31.12.1994 г.

Medic specialist medicină de familie

01.01.2007 г.

Specialist družinske medicine/ Specialistka 01.05.2004 г.
družinske medicine
Všeobecný lekár
01.05.2004 г.
Yleislääketieteen erityiskoulutuksen suoritta- 01.01.1994 г.
nut laillistettu lääkäri/Legitimerad läkare som
har fullgjort särskild allmänläkarutbildning
Specialist i allmänmedicin
31.12.1994 г.
General practitioner

31.12.1994 г.

(1) Считано от януари 2013 г.“

8. Приложение № 13 се изменя така:
„Приложение № 13
СПИСЪК НА ДОК АЗАТЕЛСТВАТА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИК АЦИЯ НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ В ДЪРЖ АВИТЕ – ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Държава

Удостоверение за професионална квалификация
België/Belgique/ – Diploma gegradueerde verBelgien
pleger/ver pleegster/ Diplôme
d'in firmier(ère)
gradué(e)/Diplom eines (einer)
graduierten
Krankenpflegers
(-pflegerin)
– Diploma in de ziekenhuisverpleegkunde/Brevet d'infirmier(ère)
hospitalier(ère)/Brevet eines (einer) Krankenpflegers (-pflegerin)
– Brevet van verpleegassistent(e)/
Brevet d'hospitalier(ère)/Brevet
einer Pflegeassistentin
Česká republika 1. Diplom o ukončení studia ve studijním programu
ošetřovatelství ve studijním oboru všeobecná sestra (bakalář, Bc.)
2. Diplom o ukončení studia ve
studijním oboru diplomovaná
všeobecná sestra (diplomovaný specialista, DiS.), accompanied by the following certificate : – Vysvědčení o absolutoriu
Danmark
Bevis for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje
Deutschland
Zeugnis über die staatliche Prüfung in der Krankenpflege

Орган, който издава удостоверението за квалификация
– De erkende opleidingsinstituten/Les établissements d'enseignement reconnus/Die anerkannten Ausbildungsanstalten
– De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent
d'enseignement de la Communauté française/Der zuständige
Prüfungsausschuß der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Eesti

1. Tallinna Meditsiinikool

1. Diplom õe erialal

Професионално
Референтна
звание
дата
– Hospit alier(ère)/ 29.06.1979 г.
Verpleegassistent(e)
– Infirmier(ère) hospitalier(ère)/Ziekenhuisver pleger(-verpleegster)

1. Vysoká škola zřízená nebo uz- – Všeobecná sestra
naná státem

01.05.2004 г.

2. Vyšší odborná škola zřízená – Všeobecný ošetřonebo uznaná státem
vatel

Professionshøjskole

Sygeplejerske

Staatlicher Prüfungsausschuss

Gesundheitsund 29.06.1979 г.
Krankenpflegerin/Gesundheits- und Krankenpfleger
õde
01.05.2004 г.

Tartu Meditsiinikool
Kohtla-Järve Meditsiinikool
2. Õe põhikoolituse diplom

2. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

3. Õe põhiõpe diplom

3. Tartu Tervishoiu Kõrgkool

29.06.1979 г.

БРОЙ 57
Държава
Ελλάς

España

France

Hrvatska

ДЪРЖАВЕН

Орган, който издава удостовеПрофесионално
Референтна
рението за квалификация
звание
дата
1. Πανεπιστήμιο Αθηνών
Διπλωματούχος
ή 01.01.1981 г.
πτυχιούχος νοσοκό2. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά μος, νοσηλευτής ή
Ιδρύματα Υπουργείο Εθνικής νοσηλεύτρια
Παιδείας και Θρησκευμάτω
3. Υπουργείο Εθνικής ΄Αμυνας

Titulo de Graduado/a en Enfermería
– Diplôme d'Etat d'in firmier(ère)
– Diplôme d'Etat d'in firmier(ère)
délivré en vertu du décret no 991147 du 29 décembre 1999
1. Svjedodžba „medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege“

– El rector de una Universidad

1. Certificate of Registered General Nurse (1)

2. B.Sc. in Nursing Studies (General) approved by the NMBI (2)
3. B.Sc. in Children's and General (Integrated) Nursing approved
by the NMBI (2)
Italia

Kΰπρoς

С Т Р. 6 3

Удостоверение за професионална квалификация
1. Πτυχίο Νοσηλευτικής Παν/
μίου Αθηνών
2. Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)
3. Πτυχίο Αξιωματικών Νοσηλευτικής
4. Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων πρώην Ανωτέρων Σχολών
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας
5. Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων
και Επισκεπτριών πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας
και Πρόνοιας
6. Πτυχίο Τμήματος Νοσηλευτικής
7. Πτυχίο Τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου
Título de Diplomado universitario en Enfermería

2. Svjedodžba „prvostupnik
(baccalaureus) sestrinstva/ prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva“
Ireland

ВЕСТНИК

4. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
5. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
6. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων
7. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
– Ministerio de Educación y Cul- Enfermero/a
tura
mado/a
– El rector de una Universidad

Le ministère de la santé

1. Srednje strukovne škole koje izvode program za stjecanje kvalifikacije „medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege“
2. Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj
Sveučilišta u Republici Hrvatskoj
Veleučilišta u Republici Hrvatskoj
1. An Bórd Altranais (The Nursing Board) [up to 1 October
2012];
Bórd Altranais agus Cnáimhseachais na hEireann (The Nursing and Midwifery Board of Ireland) [from 2 October 2012]
2. Third-level Institution delivering the B.Sc. in Nursing Studies approved by the NMBI [as of
September 2002]
3. Third-level Institution delivering the B.Sc. in Children's and
General (Integrated) Nursing approved by the NMBI [as of September 2006]
1. Scuole riconosciute dallo Stato

1. Diploma di infermiere professionale
2. Diploma di laurea in infermie- 2. Università
ristica
Δίπλωμα Γενικής Νοσηλευτικής Νοσηλευτική Σχολή

diplo- 01.01.1986 г.

Graduado/a en Enfer- 01.01.1986 г.
mería
29.06.1979 г.
In firmier(ère)

1. medicinska sest- 01.07.2013 г.
ra opće njege/medicinski tehničar opće
njege
2. prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva/
prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva
Registered General 29.06.1979 г.
Nurse (RGN)

1. Infermiere profes- 29.06.1979 г.
sionale
2. Infermiere

Εγγεγραμμένος Νο- 01.05.2004 г.
σηλευτής
Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολο- Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύ- Νοσηλευτής(τρια) Γεγικού Πανεπιστημίου Κύπρου
πρου
νικής Νοσηλευτικής

С Т Р.
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Държава

Latvija

Lietuva

Luxembourg

Magyarország

Malta
Nederland

Österreich

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Удостоверение за професионална квалификация
Πτυχίο Νοσηλευτικής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου
Πτυχίο Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας – BSc in
Nursing
Πτυχίο Γενικής Νοσηλευτικής

Орган, който издава удостоверението за квалификация
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
University of Nicosia

2. Ápoló oklevél

2. Felsőoktatási intézmény

3. Okleveles ápoló oklevél

3. Felsőoktatási intézmény

Lawrja jew diploma fi-istudji talinfermerija
1. Diploma's verpleger A, verpleegster A, verpleegkundige A
2. Diploma verpleegkundige
MBOV (Middelbare Beroepsopleiding Verpleegkundige)
3. Diploma verpleegkundige
HBOV (Hogere Beroepsopleiding Verpleegkundige)
4. Diploma beroepsonderwijs
verpleegkundige – Kwalificatieniveau 4
5. Diploma hogere beroepsopleiding verpleegkundige – Kwalificatieniveau 5
1. Diplom über die Ausbildung
in der all-gemeinen Gesundheitsund Krankenpflege
2. Diplom als „Diplomierte
Krankenschwester, Diplomierter
Krankenpfleger“

Universita `ta' Malta"
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Професионално
звание

Референтна
дата

Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Frederick
Māsa
01.05.2004 г.
1. Diploms par māsas kvalifikāci- 1. Māsu skolas
jas iegūšanu
2. Māsas diploms
2. Universitātes tipa augstskola
pamatojoties uz Valsts eksāmenu
komisijas lēmumu
1. Aukštojo mokslo diplomas, 1. Universitetas
Bendrosios praktikos 01.05.2004 г.
nurodantis suteiktą bendrosios
slaugytojas
praktikos slaugytojo profesinę
kvalifikaciją
2. Aukštojo mokslo diplomas 2. Kolegija
(neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą bendrosios
praktikos slaugytojo profesinę
kvalifikaciją
3. Bakalauro diplomas (slaugos 3. Universitetas
bakalauro kvalifikacinis laipsnis
ir bendrosios praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija)
4. Profesinio bakalauro diplo- 4. Kolegija
mas (slaugos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir
bendrosios praktikos slaugytojo
profesinė kvalifikacija)
Ministère de l'éducation nationa- Infirmier
29.06.1979 г.
– Diplôme d'Etat d'in firmier
le, de la formation professionnelle et des sports
– Diplôme d'Etat d'in firmier hospitalier gradué
1. Ápoló bizonyítvány
1. Szakképző iskola
Ápoló
01.05.2004 г.

Infermier Registrat 01.05.2004 г.
tal-Ewwel Livell
1. Door een van overheidswege Verpleegkundige
29.06.1979 г.
benoemde examencommissie
2. Door een van overheidswege
benoemde examencommissie
3. Door een van overheidswege
benoemde examencommissie
4. Door een van overheidswege
aangewezen opleidingsinstelling
5. Door een van overheidswege
aangewezen opleidingsinstelling
1. Schule für allgemeine Gesund- – Diplomierte
Ge- 01.01.1994 г.
heits- und Krankenpflege
sundheits- und Krankenschwester
2. Allgemeine Krankenpflege- – Diplomierter Geschule
sundheits- und Krankenpfleger
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Държава

Polska

Portugal

România

Slovenija

Slovensko

Suomi/Finland

Sverige
United Kingdom

ДЪРЖАВЕН
Удостоверение за професионална квалификация
3. Diplom über den Abschluss
des Fachhochschul-Bachelorstudiengangs „Gesundheits- und
Krankenpflege“
– Dyplom ukończenia studiów
wyższych na kierunku pielęgniarstwo z tytułem „magister
pielęgniarstwa“
– Dyplom ukończenia studiów
wyższych zawodowych na kierunku/specjalności pielęgniarstwo z tytułem „licencjat pielęgniarstwa“
1. Diploma do curso de enfermagem geral
2. Diploma/carta de curso de
bacharelato em enfermagem
3. Diploma/Carta de curso de licenciatura em enfermagem
1. Diplomă de absolvire de asistent medical generalist cu studii
superioare de scurtă durată
2. Diplomă de licenţă de asistent
medical generalist cu studii superioare de lungă durată
3. Certificat de competenţe profesionale (de asistent medical generalist)
Diploma, s katero se podeljuje
strokovni naslov „diplomirana
medicinska sestra/diplomirani
zdravstvenik“
1. DIPLOM ošetrovateľstvo „magister“ („Mgr.“)
2. DIPLOM ošetrovateľstvo „bakalár“ („Bc.“)
3. DIPLOM diplomovaná všeobecná sestra
1. Sairaanhoitajan tutkinto/
Sjukskötarexamen
2. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulu tutkinto, sairaanhoitaja (AMK)/Yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det
sociala området, sjukskötare (YH)
Sjuksköterskeexamen

ВЕСТНИК

Орган, който издава удостоверението за квалификация
3. Fachhochschulrat/Fachhochschule

С Т Р. 6 5   
Професионално
звание

Референтна
дата

Instytucja prowadząca kształce- Pielegniarka
nie na poziomie wyższym uznana przez właściwe władze

01.05.2004 г.

1. Escolas de Enfermagem

01.01.1986 г.

Enfermeiro

2. Escolas Superiores de Enfermagem
3. Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas Superiores de Saúde
1. Universităţi
Asistent medical ge- 01.01.2007 г.
neralist
2. Universităţi
3. Ministerul Educaţiei Naţionale
1. Univerza
2. Visoka strokovna šola

Diplomirana medi- 01.05.2004 г.
cinska sestra/Diplomirani zdravstvenik

1. Vysoká škola/Univerzita

Sestra

01.05.2004 г.

2. Vysoká škola/Univerzita
3. Stredná zdravotnícka škola
1. Terveydenhuolto-oppilaitokset/ Sairaanhoitaja/Sjuks- 01.01.1994 г.
Hälsovårdsläroanstalter
kötare
2. Ammattikorkeakoulut/ Yrkeshögskolor

Universitet eller högskola

Sjuksköterska

01.01.1994 г.

A qualification approved by the Education institutions approved Registered Nurse – 29.06.1979 г.
Nursing and Midwifery Council by the Nursing and Midwifery Adult
or one of its predecessor bodies Council or one of its predecessor
as attesting to the completion of bodies
training required for general nurses by article 31 and the standard
of proficiency as required for
registration as a Registered Nurse – Adult in its register (3)
(1) Това доказателство за формална квалификация дава на притежателя си правото на автоматично признаване, когато е издадено на граждани на държавите членки, придобили квалификацията
си в Ирландия.
(2) Тази информация относно доказателството за квалификация беше включена, за да осигури на
завършилите обучението си в Ирландия, които се ползват от правото на автоматично признаване
без нуждата от действителна регистрация в Ирландия, че такава регистрация не е част от процеса
на придобиване на квалификацията.

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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(3) Тази информация относно доказателството за квалификация заменя предходната въведена
информация за Обединеното Кралство, за да осигури, че завършилите обучавани в Обединеното
Кралство ще се ползват от правото на автоматично признаване на своите квалификации без нуждата
от действителна регистрация в Ирландия, че такава регистрация не е част от процеса на придобиване на квалификацията.“

9. Приложения № 15 и 16 се изменят така:
„Приложение № 15
СПИСЪК НА ДОК АЗАТЕЛСТВАТА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИК АЦИЯ НА ЛЕК АРИ ПО
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА В ДЪРЖ АВИТЕ – ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Държава

Удостоверение за
Орган, който издава
професионална
удостоверението за
квалификация
квалификация
België/Belgique/ Diploma van tandarts/ – De universiteiten/Les
Belgien
Diplôme licencié en universités
science dentaire
– De bevoegde Examencommissie van de
Vlaamse Gemeenschap/
Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française
Česká republika Diplom o ukončení studia Lékařská fakulta unive studijním programu verzity v České repubzubní lékařství (dok- lice
tor zubního lékařství,
MDDr.)
Danmark
Bevis for kandidatud- Universitet
dannelsen i odontologi
(cand.odont.)
Deutschland
Eesti

Ελλάς
España

France
Hrvatska

Ireland

Italia

Zeugnis über die Zahn- Zuständige Behörden
ärztliche Prüfung
Hambaarstikraad De- Tartu Ülikool
gree in Dentistry (DD)
Diplom hambaarstiteaduse õppekava läbimise kohta
Πτυχίo Οδovτιατρικής Παvεπιστήμιo
Título de Licenciado en
Odontología
Título de Graduado/a en
Odontología
Diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire
Diploma „doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine“

El rector de una universidad
El rector de una Universidad
Universités

– Bachelor in Dental
Science (B.Dent.Sc.)
– Bachelor of Dental
Surgery (BDS)
– Licentiate in Dental
Surgery (LDS)
Diploma di laurea in
Odontoiatria e Protesi
Dentaria

– Universities

Fakulteti sveučilišta u
Republici Hrvatskoj

– Royal College of Surgeons in Ireland
Università

Свидетелство, което
ПрофесиоРеферентна
придружава удостове- нално звание
дата
рението
Licentiaat in 28.01.1980 г.
de tandheelkunde/Licencié en science
dentaire

Zubní lékař

1. Autorisation som Tandlæge
tandlæge, udstedt af
Sundhedsstyrelsen
2. Tilladelse til selvstændig virke som tandlæge
Zahnarzt

01.05.2004 г.

28.01.1980 г.

28.01.1980 г.

Hambaarst

01.05.2004 г.

Οδοντίατρος
ή χειρούργος
οδοντίατρος
Licenciado en
Odontología
Graduado/a en
Odontología
Ch i r u rg iendentiste
doktor dentalne medicine/doktorica
dentalne medicine
– Dentist

01.01.1981 г.
01.01.1986 г.
01.01.1986 г.
28.01.1980 г.
01.07.2013 г.

28.01.1980 г.

– Dental
practitioner
– Dental surgeon
Diploma di abilitazione Odontoiatra
28.01.1980 г.
all'esercizio della professione di odontoiatra
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Държава
Κύπρος
Latvija

Lietuva

Luxembourg
Magyarország

Malta
Nederland

Österreich

Polska

Portugal

România
Slovenija

Slovensko

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Удостоверение за
Орган, който издава
Свидетелство, което
професионална
удостоверението за
придружава удостовеквалификация
квалификация
рението
Πιστοποιητικό Εγγραφής Οδοντιατρικό Συμβούλιο
Οδοντιάτρου
Zobārsta diploms
Universitātes tipa
Sertif fikāts – kompeaugstskola
tentas iestādes izsniegts
dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu zobārstniecībā
1.Aukštojo mokslo di- Universitetas
1.Internatūros pažymėjiplomas, nurodantis sumas, nurodantis suteiktą
teiktą gydytojo odontogydytojo
odontologo
logo kvalifikaciją
profesinę kvalifikaciją
2. Magistro diplomas
2. Internatūros pažymė(odontologijos magistro
jimas (gydytojo odontokvalifikacinis laipsnis
logo profesinė kvalifiir gydytojo odontologo
kacija)
kvalifikacija)
Diplôme
d'Etat
de Jury d'examen d'Etat
docteur en médecine
dentaire
Okleveles fogorvos dok- Egyetem
tor oklevél (doctor medicinae dentariae, dr.
med. dent)
Lawrja fil- Kirurġija Universita` ta Malta
Dentali
Universitair
getuig- Faculteit Tandschrift van een met goed heelkunde
gevolg afgelegd tandartsexamen
Bescheid über die Ver- – Medizinische Univerleihung des akademisch- sität
en Grades „ Doktor der – Medizinische FakulZahnheilkunde “
tät der Universität
Dyplom ukończenia stu- Szkoły wyższe
Świadectwo
złożenia
diów wyższych na kieLekarsko – Dentystyczrunku lekarsko-dentynego Egzaminu Państycznym lekarskim z tystwowego (1) (3)/Światułem „lekarz dentysta“
dectwo złożenia Lekarsko -Dent yst ycz nego
Egzaminu Końcowego
(2) (3)
– Carta de curso de li- – Faculdades
cenciatura em medicina – Institutos Superiores
dentária
– Mestrado integrado
em medicina dentária
Diplomă de licenţă de – Universităţi
medic dentist
Diploma, s katero se po- – Univerza
Potrdilo o opravljenem
deljuje strokovni naslov
strokovnem izpitu za
„doktor dentalne medipoklic doktor dentalcine/doktorica dentalne
ne medicine/doktorica
medicine“
dentalne medicine
DIPLOM zubné lekár- Univerzita
stvo doktor zubného lekárstva („MDDr.“)

С Т Р. 6 7
Професионално звание

Референтна
дата

Οδοντίατρος

01.05.2004 г.

Zobārsts

01.05.2004 г.

G y d y t o j a s 01.05.2004 г.
odontologas

M é d e c i n - 28.01.1980 г.
dentiste
Fogorvos

01.05.2004 г.

Kirurgu Den- 01.05.2004 г.
tali
Tandarts
28.01.1980 г.

Zahnarzt

01.01.1994 г.

Lekarz den- 01.05.2004 г.
tysta

Médico den- 01.01.1986 г.
tista
24.03.2006 г.
Medic dentist 01.10.2003 г.
Doktor den- 01.05.2004 г.
talne medicine/Doktorica
dentalne medicine
Zubný lekár
01.05.2004 г.

С Т Р.
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Държава
Suomi/
Finland

Sverige
United Kingdom

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Удостоверение за
Орган, който издава
професионална
удостоверението за
квалификация
квалификация
Ha m m a slä ä ket iet e e n – Helsingin yliopisto/
lisensiaatin
tutkinto/ Helsingfors universitet
Odontologie licentiate- – Oulun yliopisto
xamen
– Itä-Suomen yliopisto

Свидетелство, което
придружава удостоверението
Sosiaali- ja terveysalan
lupa- ja valvontaviraston päätös käytännön
palvelun hyväksymisestä/Beslut av Tillståndsoch tillsynsverket för
– Turun yliopisto
social- och hälsovården
om godkännande av
prakisk tjänstgöring
Tandläkarexamen
Universitet eller högs- Bevis om legitimation
kola
som tandläkare, utfärdat av Socialstyrelsen
– Bachelor of Den- – Universities
tal Surgery (BDS or
B.Ch.D.)
– Licentiate in Dental – Royal Colleges
Surgery
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Професионално звание

Референтна
дата

Hammaslää- 01.01.1994 г.
käri/Tandläkare

Tandläkare

01.01.1994 г.

– Dentist

28.01.1980 г.

– Dental
practitioner
– Dental surgeon

(1) До 2012 г.
(2) Считано от 2013 г.

(3) До 1 октомври 2016 г. удостоверението за професионална квалификация трябва да е придружено от
свидетелство за завършен следдипломен стаж („staż podyplomowy“).
Приложение № 16
СПИСЪК НА ДОКАЗАТЕЛСТВАТА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ЛЕКАРИ ПО
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – СПЕЦИАЛИСТИ, В ДЪРЖАВИТЕ – ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Орална хирургия
Държава
Удостоверение за професионална
Орган, който издава удостоверението Референтна
квалификация
за квалификация
дата
België/Belgique/Belgien
Česká republika
Danmark
Deutschland

Diplom o specializaci (v oboru orální a 1. Institut postgraduálního vzdělávání ve
maxilofaciální chirurgie)
zdravotnictví
2. Ministerstvo zdravotnictví
Bevis for tilladelse til at betegne sig Sundhedsstyrelsen
som specialtandlæge i tand-, mund- og
kæbekirurgi
Fachzahnärztliche
Landeszahnärztekammer
Anerkennung für Oralchirurgie/Mundchirurgie

19.7.2007 г.

Τίτλoς Οδovτιατρικής ειδικότητας της – Περιφέρεια
Γvαθoχειρoυργικής (до 31 декември – Νoμαρχιακή Αυτoδιoίκηση
2002 г.)
– Νoμαρχία

1.1.2003 г.

Certificate of specialist dentist in oral Competent authority recognised for this
purpose by the competent minister
surgery
Diploma di specialista in Chirurgia Orale Università

28.1.1980 г.

28.1.1980 г.
28.1.1980 г.

Eesti
Ελλάς
España
France
Hrvatska
Ireland
Italia
Κύπρος

21.5.2005 г.

Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδι- Οδοντιατρικό Συμβούλιο
κού Οδοντιάτρου στην Στοματική Χειρουργική

1.5.2004 г.

1.Rezidentūros pažymėjimas, nurodan- Universitetas
tis suteiktą burnos chirurgo profesinę
kvalifikaciją
2.Rezidentūros pažymėjimas (burnos
chirurgo profesinė kvalifikacija)

1.5.2004 г.

Latvija
Lietuva

БРОЙ 57
Държава

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Удостоверение за професионална
квалификация

Орган, който издава удостоверението
за квалификация

С Т Р. 6 9
Референтна
дата

Luxembourg
Magyarország
Malta
Nederland

Dento-alveoláris sebészet szakorvosa bizonyítvány
Ċertifikat ta' speċjalista dentali filKirurġija tal-ħalq
Bewijs van inschrijving als kaakchirurg
in het Specialistenregister

Nemzeti Vizsgabizottság

1.5.2004 г.

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar
Speċjalisti
Registratiecommissie Tandheelkundige
Specialismen (RTS) van de Koninklijke
Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

1.5.2004 г.
28.1.1980 г.

Österreich
Polska
Portugal
România
Slovenija
Slovensko
Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w Centrum Egzaminów Medycznych
dziedzinie chirurgii stomatologicznej
Título de Especialista em Cirurgia Oral Ordem dos Médicos Dentistas (OMD)
Certificatul de specialist în Chirurgie
dento-alveolarǎ
Potrdilo o opravljenem specialističnem
izpitu iz oralne kirurgije
Diplom o špecializácii v špecializačnom
odbore maxilofaciálna chirurgia

Удостоверение за професионална
квалификация
België/Belgique/ Belgien Titre professionnel particulier de dentiste
spécialiste en orthodontie/Bijzondere beroepstitel van tandarts specialist in de orthodontie
Česká republika
Diplom o specializaci (v oboru ortodoncie)

Deutschland
Eesti

Ελλάς

4.6.2008 г.
17.12.2008 г.

1. Ministrstvo za zdravje
1.5.2004 г.
2. Zdravniška zbornica Slovenije
– Slovenská zdravotnícka univerzita
17.12.2008 г.
– Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach
Erikoishammaslääkärin tutkinto, suu- ja Yliopisto
1.1.1994 г.
leukakirurgia/Specialtandläkarexamen,
oral och maxillofacial kirurgi
Bevis om specialistkompetens i oral Socialstyrelsen
1.1.1994 г.
kirurgi
Certificate of completion of specialist Competent authority recognised for this 28.1.1980 г.
purpose
training in oral surgery

Ортодонтия
Държава

Danmark

Ministerul Sǎnǎtǎţii

1.5.2004 г.

Орган, който издава удостоверението Референтна
за квалификация
дата
Ministre de la Santé publique/ Minister 27.1.2005 г.
bevoegd voor Volksgezondheid

1. Institut postgraduálního vzdělávání ve
zdravotnictví
2. Ministerstvo zdravotnictví
Bevis for tilladelse til at betegne sig som Sundhedsstyrelsen
specialtandlæge i ortodonti
Fachzahnärztliche Anerkennung für Landeszahnärztekammer
Kieferorthopädie
Residentuuri lõputunnistus ortodontia Tartu Ülikool
erialal
Ortodontia residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus
Τίτλoς Οδovτιατρικής ειδικότητας της – Περιφέρεια
Ορθoδovτικής
– Νoμαρχιακή Αυτoδιoίκηση
– Νoμαρχία

19.7.2007 г.

Titre de spécialiste en orthodontie

Conseil National de l'Ordre des chirurgiens dentistes

28.1.1980 г.

Certificate of specialist dentist in orthodontics
Diploma di specialista in Ortognatodonzia
Πιστοποιητικό
Αναγνώρισης
του
Ειδικού Οδοντιάτρου στην Ορθοδοντική

Competent authority recognised for this
purpose by the competent minister
Università

28.1.1980 г.
21.5.2005 г.

Οδοντιατρικό Συμβούλιο

1.5.2004 г.

28.1.1980 г.
28.1.1980 г.
1.5.2004 г.

1.1.1981 г.

España
France
Hrvatska
Ireland
Italia
Κύπρος

С Т Р.

70
Държава

Latvija

Lietuva

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 57

Удостоверение за професионална
Орган, който издава удостоверението
квалификация
за квалификация
Latvijas
Ārstu
biedrība
„Sertifikāts“ – kompetentas
iestādes
izsniegts dokuments, kas apliecina,
ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas
eksāmenu ortodontijā
1. Rezidentūros pažymėjimas, nurodan- Universitetas
tis suteiktą gydytojo ortodonto profesinę
kvalifikaciją
2. Rezidentūros pažymėjimas (gydytojo
ortodonto profesinė kvalifikacija)

Референтна
дата
1.5.2004 г.

1.5.2004 г.

Luxembourg
Magyarország
Malta
Nederland

Fogszabályozás szakorvosa bizonyítvány
Ċertifikat ta' speċjalista dentali fi-Ortodonzja
Bewijs van inschrijving als orthodontist
in het Specialistenregister

Nemzeti Vizsgabizottság

1.5.2004 г.

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar
Speċjalisti
Registratiecommissie Tandheelkundige
Specialismen (RTS) van de Koninklijke
Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

1.5.2004 г.
28.1.1980 г.

Österreich
Polska
Portugal
România
Slovenija
Slovensko
Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w Centrum Egzaminów Medycznych
dziedzinie ortodoncji
Título de Especialista em Ortodontia
Ordem dos Médicos Dentistas (OMD)
Certificatul de specialist în Ortodonţie şi
Ortopedie dento-facialǎ
Potrdilo o opravljenem specialističnem
izpitu iz čeljustne in zobne ortopedije
Diplom o špecializácii v špecializačnom
odbore čeľustná ortopédia
Erikoishammaslääkärin tutkinto, hampaiston oikomishoito/ Specialtand-läkarexamen, tandreglering
Bevis om specialistkompetens i ortodonti

Ministerul Sǎnǎtǎţii

1.5.2004 г.
4.6.2008 г.
17.12.2008 г.

1. Ministrstvo za zdravje
2. Zdravniška zbornica Slovenije
Slovenská zdravotnícka univerzita
Yliopisto

1.5.2004 г.
17.12.2008 г.
1.1.1994 г.

Socialstyrelsen

1.1.1994 г.

Certificate of Completion of specialist Competent authority recognised for this
purpose
training in orthodontics

28.1.1980 г.

“

10. Приложение № 18 се изменя така:

„Приложение № 18
СПИСЪК НА ДОК АЗАТЕЛСТВАТА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИК АЦИЯ НА
ВЕТЕРИНАРНИ ЛЕК АРИ В ДЪРЖ АВИТЕ – ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Държава

Удостоверение за професио- Орган, който издава удосто- Свидетелство, ко- Референтна
нална квалификация
верението за квалификация ето придружава
дата
удостоверението
België/Belgique/Belgien Diploma van dierenarts/Di- – De universiteiten/Les uni21.12.1980 г.
plôme de docteur en médecine versités
vétérinaire
– De
bevoegde
Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d'enseignement de la
Communauté française
Česká republika
– Diplom o ukončení studia Veterinární fakulta univerzity
01.05.2004 г.
ve studijním programu veter- v České republice
inární lékařství (doktor veterinární medicíny, MVDr.)
– Diplom o ukončení studia ve
studijním programu veterinární
hygiena a ekologie (doktor veterinární medicíny, MVDr.)
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Държава
Danmark
Deutschland

Eesti

Ελλάς
España

France

Hrvatska
Ireland

Italia

Κύπρος
Latvija
Lietuva

Luxembourg

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Удостоверение за професио- Орган, който издава удосто- Свидетелство, конална квалификация
верението за квалификация ето придружава
удостоверението
Bevis for kandidatuddannelsen i Københavns Universitet
veterinærmedicin (cand.med.vet.)
– Zeugnis über das Ergebnis Der Vorsitzende des Prüfungsdes Dritten Abschnitts der ausschusses für die TierärztliTierärztlichen Prüfung und che Prüfung einer Universität
das Gesamtergebnis der Tier- oder Hochschule
ärztlichen Prüfung
– Zeugnis über das Ergebnis
der Tierärztlichen Prüfung und
das Gesamtergebnis der Tierärztlichen Prüfung
Diplom: täitnud veterinaar- Eesti Põllumajandusülikool
meditsiini õppekava
Loomaarstikraad
Eesti Maaülikool
Degree in Veterinary Medicine
(DVM)
Πτυχίo Κτηvιατρικής
1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης
2. Πανεπιστήμιο Θεσσαλία
Título de Licenciado en Vet- – Ministerio de Educación y
erinaria
Cultura
– El rector de una Universidad
Título de Graduado/a en Vet- – El rector de una Universidad
erinaria
Diplôme d'Etat de docteur vé- – L'Institut d'enseignement sutérinaire
périeur et de recherche en
alimentation, santé animale,
sciences agronomiques et de
l'environnement (Vet Agro Sup);
– L'Ecole nationale vétérinaire,
agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique
(ONIRIS);
– L'Ecole nationale vétérinaire
d'Alfort;
– L'Ecole nationale vétérinaire
de Toulouse.
Diploma „doktor veterinarske Veterinarski fakultet Sveučilimedicine/doktorica veterinar- šta u Zagrebu
ske medicine“
– Diploma of Bachelor in/of
Veterinary Medicine (MVB)
– Diploma of Membership of
the Royal College of Veterinary Surgeons (MRCVS)
Diploma di laurea in medicina Università
Diploma di abiliveterinaria
tazione all'esercizio della medicina
veterinaria
Πιστοποιητικό
Εγγραφής Κτηνιατρικό Συμβούλιο
Kτηνιάτρου
Veterinārārsta diploms
Latvijas
Lauksaimniecības
Universitāte
1. Aukštojo mokslo diplomas 1. Lietuvos Veterinarijos Aka(veterinarijos gydytojo (DVM) demija
2. Magistro diplomas (veterinarinės medicinos magistro 2. Lietuvos sveikatos mokslų
kvalifikacinis laipsnis ir ve- universitetas
terinarijos gydytojo profesinė
kvalifikacija)
Diplôme d'Etat de docteur en Jury d'examen d'Etat
médecine vétérinaire

С Т Р. 7 1
Референтна
дата
21.12.1980 г.
21.12.1980 г.

01.01.2006 г.

01.05.2004 г.

01.01.1981 г.
01.01.1986 г.

01.01.1986 г.
21.12.1980 г.

01.07.2013 г.
21.12.1980 г.

01.01.1985 г.

01.05.2004 г.
01.05.2004 г.
01.05.2004 г.

21.12.1980 г.

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

Държава
Magyarország
Malta
Nederland
Österreich
Polska

Portugal

România
Slovenija

Slovensko

Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom

(1)
(2)
(3)
(4)

Валидно
Считано
Валидно
Считано

до
от
до
от

ВЕСТНИК

Удостоверение за професио- Орган, който издава удосто- Свидетелство, конална квалификация
верението за квалификация ето придружава
удостоверението
Okleveles állatorvos doktor Felsőoktatási intézmény
oklevél (dr. vet)
Liċenzja ta' Kirurgu Veteri- Kunsill tal-Kirurġi Veterinarji
narju
Getuigschrift van met goed
gevolg afgelegd diergeneeskundig/veeartsenijkundig examen
– Diplom-Tierarzt
Universität
– Magister medicinae veterinariae
Dyplom lekarza weterynarii
1. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
2. Akademia Rolnicza we
Wrocławiu (1)
3. Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu (2)
4. Akademia Rolnicza w Lublinie (3)
5. Uniwersytet Przyrodniczy w
Lublinie (4)
6. Uniwersytet WarmińskoMazurski w Olsztynie
– Carta de curso de licencia- Universidade
tura em medicina veterinária
– Carta de mestrado integrado
em medicina veterinária
Diplomă de licenţă de doctor Universităţi
medic veterinary
Diploma, s katero se podeljuje Univerza
Spričevalo o oprastrokovni naslov „doktor vevljenem državnem
terinarske medicine/doktorica
izpitu s področja
veterinarske medicine“
veterinarstva
Vysokoškolský diplom o ude- Univerzita
lení akademického titulu „doktor veterinárskeho lekárstva“
(„MVDr.“)
Eläinlääketieteen lisensiaatin Yliopisto
tutkinto/Veterinärmedicine licentiatexamen
Veterinärexamen
Sveriges Lantbruksuniversitet
1. Bachelor of Veterinary Sci- 1.University of Bristol
ence (BVSc)
2. Bachelor of Veterinary Sci- 2.University of Liverpool
ence (BVSc)
3. Bachelor of Veterinary Med- 3.University of Cambridge
icine (Vet MB)
4. Bachelor of Veterinary Med- 4. University of Edinburgh
icine and Surgery (BVM&S)
5. Bachelor of Veterinary Med- 5. University of Glasgow
icine and Surgery (BVMS)
6. Bachelor of Veterinary Med- 6. University of London
icine (BvetMed)
7. Bachelor of Veterinary Med- 7. University of Nottingham
icine and Bachelor of Veterinary Surgery (B.V.M., B.V.S.)
22.11.2006 г.
23.11.2006 г.
10.04.2008 г.
11.04.2008 г.“

БРОЙ 57
Референтна
дата
01.05.2004 г.
01.05.2004 г.
21.12.1980 г.
01.01.1994 г.
01.05.2004 г.

01.01.1986 г.

01.01.2007 г.
01.05.2004 г.

01.05.2004 г.

01.01.1994 г.
01.01.1994 г.
21.12.1980 г.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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11. Приложение № 20 се изменя така:

„Приложение № 20

СПИСЪК НА ДОК АЗАТЕЛСТВАТА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИК АЦИЯ НА АКУШЕРКИ
В ДЪРЖ АВИТЕ – ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Държава

Удостоверение за професионална квалификация
België/Belgique/Belgien Diploma van vroedvrouw/
Diplôme d'accoucheuse

Професионално
звание
Vroedvrouw/
Accoucheuse

Česká republika

Porodní asistent- 01.05.2004 г.
ka/porodní asistent

Danmark
Deutschland
Eesti

Орган, който издава удостоверението за квалификация
– De erkende opleidingsinstituten/Les
établissements
d'enseignement
– De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent
d'enseignement de la Communauté française
1. Diplom o ukončení studia ve 1. Vysoká škola zřízená nebo
studijním programu ošetřova- uznaná státem
telství ve studijním oboru porodní asistentka (bakalář, Bc.)
2. Diplom o ukončení studia ve 2. Vysoká škola zřízená nebo
studijním programu porodní uznaná státem
asistence ve studijním oboru
porodní asistentka (bakalář,
Bc.)
3. Diplom o ukončení studia ve 3. Vyšší odborná škola zřízená
studijním oboru diplomovaná nebo uznaná státem
porodní asistentka (diplomovaný specialista, DiS.)
Bevis for uddannelsen til Professionshøjskole
professionsbachelor i jordemoderkundskab
Zeugnis über die staatliche Staatlicher Prüfungsausschuss
Prüfung für Hebammen und
Entbindungspfleger
Diplom ämmaemanda erialal – Tallinna Meditsiinikool

Jordemoder

Референтна
дата
23.01.1983 г.

23.01.1983 г.

– Hebamme
23.01.1983 г.
– Entbi ndu ngspfleger
Ämmaemand
01.05.2004 г.

– Tartu Meditsiinikool
Ämmaemanda diplom

– Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
– Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Ελλάς

España

France
Hrvatska

1. Πτυχίο Τμήματος Μαιευτικής Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)
2. Πτυχίο του Τμήματος Μαιών της Ανωτέρας Σχολής
Στελεχών Υγείας και Κοινων.
Πρόνοιας (ΚΑΤΕΕ)
3. Πτυχίο Μαίας Ανωτέρας
Σχολής Μαιών
– Título de matrona

1. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά – Μαία
Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.)

Svjedodžba „prvostupnik (baccalaureus) primaljstva/sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) primaljstva“

– Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj
– Sveučilišta u Republici Hrvatskoj
– Veleučilišta i visoke škole u
Republici Hrvatskoj

23.01.1983 г.

2. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνι- – Μαιευτής
κής Παιδείας και Θρησκευμάτων

3. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
Ministerio de Educación y – Matrona
01.01.1986 г.
– Título de asistente obstétri- Cultura
– Asistente obstéco (matrona)
trico
– Título de enfermería obstétrica-ginecológica
Diplôme de sage-femme
L'Etat
Sage-femme
23.01.1983 г.
Prvostupnik (ba- 01.07.2013 г.
ccalaureus) Primaljstva/ Prvostupnica (baccalaurea) primaljstva

С Т Р.

74
Държава

Ireland

Italia
Κύπρος
Latvija
Lietuva

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Удостоверение за професио- Орган, който издава удостонална квалификация
верението за квалификация
1. Certificate in Midwifery (1) 1. An Bórd Altranais (The
Nursing Board) [up to 1 October 2012];
Bórd Altranais agus Cnáimhseachais na hEireann (The
Nursing and Midwifery Board
of Ireland, NMBI) [from 2 October 2012].
2. B.Sc. in Midwifery ap- 2. A third-level Institution deproved by the NMBI (2)
livering a Midwifery education programmes approved by
the NMBI
3. Higher/Post-graduate Diplo- 3. А third-level Institution dema in Midwifery approved by livering Higher/Post-graduate
the NMBI (2)
Diploma in Midwifery approved by the NMBI
1. Diploma d'ostetrica
1. Scuole riconosciute dallo Stato
2. Laurea in ostetricia

2. Universita'

Δίπλωμα στο μεταβασικό πρόγραμμα Μαιευτικής
Diploms par vecmātes kvalifikācijas iegūšanu
1. Aukštojo mokslo diplomas,
nurodantis suteiktą bendrosios
praktikos slaugytojo profesinę
kvalifikaciją, ir profesinės kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją
– Pažymėjimas,
liudijantis
akušerio profesinę praktiką
2. Aukštojo mokslo diplomas
(neuniversitetinės
studijos),
nurodantis suteiktą bendrosios
praktikos slaugytojo profesinę
kvalifikaciją, ir profesinės kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją
– Pažymėjimas,
liudijantis
akušerio profesinę praktiką
3. Aukštojo mokslo diplomas
(neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją
4. Bakalauro diplomas (slaugos
bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir bendrosios praktikos augytojo profesinė kvalifikacija)
Ir Profesinės kvalifikacijos pažymėjimas (akušerio profesinė
kvalifikacija)
5. Profesinio bakalauro diplomas (slaugos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir
bendrosios praktikos slaugytojo
profesinė kvalifikacija) Ir Profesinės kvalifikacijos pažymėjimas (akušerio profesinė kvalifikacija)

Νοσηλευτική Σχολή

БРОЙ 57
Професионално Референтна
звание
дата
Registered Mid- 23.01.1983 г.
wife (RM)

Ostetrica

23.01.1983 г.

Māsu skolas

Ε γ γ ε γ ρ α μ μ έ ν η 01.05.2004 г.
Μαία
Vecmāte
01.05.2004 г.

1. Universitetas

Akušeris

2. Kolegija

3. Kolegija

4. Universitetas

5. Kolegija

01.05.2004 г.

БРОЙ 57
Държава

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Luxembourg

Удостоверение за професионална квалификация
6. Profesinio bakalauro diplomas (akušerijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir
akušerio profesinė kvalifikacija)
Diplôme de sage-femme

Magyarország

1. Szülésznő bizonyítvány

Ministère de l'éducation na- Sage-femme
tionale, de la formation professionnelle et des sports
1. Iskola/főiskola
Szülésznő

2. Szülésznő oklevél

2. Felsőoktatási intézmény

Malta
Nederland

Österreich

Polska

Portugal

România
Slovenija
Slovensko

Suomi/
Finland

Sverige

Орган, който издава удостоверението за квалификация
6. Kolegija

С Т Р. 7 5
Професионално
звание

Референтна
дата

23.01.1983 г.
01.05.2004 г.

Lawrja jew diploma fi- Istudji −
tal-Qwiebel
Diploma van verloskundige
Door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
erkende
opleidings-instellingen
1. Hebammen-Diplom
1. – Hebammenakademie
– Bundeshebammenlehranstalt
2. Diplom über den Abschluss 2. Fachhochschulrat
des Fachhochschul-Bachelorstudiengangs „Hebamme“
– Dyplom ukończenia studiów Instytucja prowadząca kształwyższych na kierunku położ- cenie na poziomie wyższym
nictwo z tytułem „magister uznana przez właściwe władze
położnictwa“
(Higher education institution
– Dyplom ukończenia stu- recognised by the competent
diów wyższych zawodowych authorities)
na kierunku/specjalności położnictwo z tytułem „licencjat
położnictwa“
1. Diploma de enfermeiro es- 1. Ecolas de Enfermagem
pecialista em enfermagem de
saúde materna e obstétrica
2. Diploma/carta de curso de 2. Escolas Superiores de Enestudos superiores especializa- fermagem
dos em enfermagem de saúde
materna e obstétrica
3. Diploma (do curso de pós- 3. – Escolas Superiores de Enlicenciatura) de especialização fermagem
em enfermagem de saúde ma- – Escolas Superiores de Saúde
terna e obstétrica
Diplomă de licenţă de moaşă Universităţi

Qabla

01.05.2004 г.

Verloskundige

23.01.1983 г.

Hebamme

01.01.1994 г.

Położna

01.05.2004 г.

Diploma, s katero se podeljuje
strokovni naslov „diplomirana
babica/diplomirani babičar“
1. DIPLOM pôrodná asistencia
„bakalár“ („Bc.“)
2. DIPLOM diplomovaná pôrodná asistentka
1. Kätilön tutkinto/barnmorskeexamen
2. Sosiaali- ja terveysalan ammat t i korkea koulut ut k i nto,
kätilö (AMK)/yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, barnmorska (YH)
Barnmorskeexamen

diplomirana babi- 01.05.2004 г.
c a /d i p l o m i r a n i
babičar
Pôrodná asistent- 01.05.2004 г.
ka

1. Univerza
2. Visoka strokovna šola
1. Vysoká škola /Univerzita

Enfermeiro espe- 01.01.1986 г.
cialista em enfermagem de saúde
materna e obstétrica

Moaşă

01.01.2007 г.

2. Stredná zdravotnícka škola
1. Terveydenhuoltooppi-laitok- Kätilö/Barnmorska 01.01.1994 г.
set/hälsovårdsläroanstalter
2. Ammattikorkeakoulut/
Yrkeshögskolor

Universitet eller högskola

Barnmorska

01.01.1994 г.

С Т Р.
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Държава

Удостоверение за професио- Орган, който издава удосто- Професионално Референтна
нална квалификация
верението за квалификация
звание
дата
United Kingdom
A qualification approved by Education institution approved Registered Mid- 23.01.1983 г.
the Nursing and Midwifery by the Nursing and Midwifery wife
Council or its predecessor bod- Council or its predecessor bodies
ies as attesting to the completion of training as required for
midwives by article 40 and the
standard of proficiency as required for registration as a Registered Midwife in its register (3)
(1) Удостоверението за професионална квалификация се ползва с автоматично признаване, когато
титулярят е гражданин на държава членка и е придобил квалификация в Ирландия.
(2) Тази информация относно удостоверението за квалификация е включена с цел да се гарантира,
че лицата, завършили обучение в Ирландия, ще се ползват с автоматично признаване на квалификацията, без да е необходимо да имат регистрация в Ирландия, доколкото регистрацията не е част
от процеса на квалификация.
(3) Тази информация относно удостоверението за квалификация е включена с цел да се гарантира,
че лицата, завършили обучение в Обединеното кралство, ще се ползват с автоматично признаване
на квалификацията, без да е необходимо да имат регистрация, доколкото регистрацията не е част от
процеса на квалификация.“

12. Приложение № 22 се изменя така:
„Приложение № 22
СПИСЪК НА ДОК АЗАТЕЛСТВАТА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИК АЦИЯ НА МАГИСТЪРФАРМАЦЕВТИ В ДЪРЖ АВИТЕ – ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Държава

Удостоверение за професио- Орган, който издава удосто- Свидетелство, ко- Референтна
нална квалификация
верението за квалификация ето придружава
дата
удостоверението
België/ Belgique/ Belgien Diploma
van
apotheker/ – De universiteiten/Les uni1.10.1987 г.
Diplôme de pharmacien
versities
– De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent
d'enseignement de la Communauté française
Česká republika
Diplom o ukončení studia ve Farmaceutická fakulta univer1.5.2004 г.
studijním programu farmacie zity v České republice
(magistr, Mgr.)
Danmark
Bevis for kandidatuddannelsen Det Farmaceutiske Fakultet,
1.10.1987 г.
i farmaci (cand.pharm.)
Københavns Universitet
Bevis for kandidatuddannelsen Syddansk Universitet
i farmaci (cand.pharm.)
Deutschland
Zeugnis über die Staatliche Zuständige Behörden
1.10.1987 г.
Pharmazeutische Prüfung
Eesti
Diplom proviisori õppekava Tartu Ülikool
1.5.2004 г.
läbimisest
Farmaatsiamagister Master of
Science in Pharmacy (MSc)
Ελλάς
Άδεια άσκησης φαρμακευτι- – Περιφέρεια
1.10.1987 г.
κού επαγγέλματος
– Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
España
Título de Licenciado en Far- – Ministerio de Educación y
1.10.1987 г.
macia
Cultura
– El rector de una universidad

France

Título de Graduado/a en Far- – El rector de una Universidad
macia
– Diplôme d'Etat de pharma- Universités
cien
– Diplôme d'Etat de docteur
en pharmacie

1.1.1986 г.
1.10.1987 г.
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Държава
Hrvatska

Ireland

Italia

Κύπρος
Latvija
Lietuva

Luxembourg
Magyarország
Malta
Nederland
Österreich
Polska

Portugal

România
Slovenija

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 7

Удостоверение за професио- Орган, който издава удосто- Свидетелство, ко- Референтна
нална квалификация
верението за квалификация ето придружава
дата
удостоверението
Diploma ‘magistar farmacije/ – Farmaceutsko- biokemijski
1.7. 2013 г.
magistra farmacije’
fakultet Sveučilišta u Zagrebu
– Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu
– Kemijsko- tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu
1.10.1987 г.
1. Certificate of Registered 1. Cumann Cógaiseoirí na
hEireann
Pharmaceutical Chemist (1)
Certificate of Registration as a (Pharmaceutical Society of
Ireland)
Pharmacist (1)
2. A degree in Pharmacy rec- 2. Universities delivering de- 2.
Notification
ognised by the Pharmaceutical grees in pharmacy recognised from the PharmaSociety of Ireland (2)
by the Pharmaceutical Society ceutical Society
of Ireland
of Ireland that the
person
named
therein is the holder of a qualification appropriate
for practicing as
pharmacist
1.11.1993 г.
Diploma o certificato di abili- Università
tazione all'esercizio della professione di farmacista ottenuto
in seguito ad un esame di Stato
Πιστοποιητικό Εγγραφής Φαρ- Συμβούλιο Φαρμακευτικής
1.5.2004 г.
μακοποιού
Farmaceita diploms
Universitātes tipa augstskola
1.5.2004 г.
1. Aukštojo mokslo diplomas, Universitetas
nurodantis suteiktą vaistininko
profesinę kvalifikaciją
2.Magistro diplomas (farmacijos magistro kvalifikacinis
laipsnis ir vaistininko profesinė kvalifikacija)
Diplôme d'Etat de pharmacien Jury d'examen d'Etat + visa du
ministre de l'éducation nationale
Okleveles gyógyszerész ok- Egyetem
levél (magister pharmaciae,
abbrev: mag. Pharm)
Lawrja fil-farmaċija
Universita` ta' Malta

1.5.2004 г.

1.10.1987 г.
1.5.2004 г.
1.5.2004 г.

Getuigschrift van met goed Faculteit Farmacie
gevolg afgelegd apothekersexamen
Staatliches Apothekerdiplom Österreichische
Apothekerkammer
Dyplom ukończenia studiów 1. Akademia Medyczna
wyższych na kierunku farma- 2. Uniwersytet Medyczny
cja z tytułem magistra
3. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
– Licenciatura em Farmácia Instituição de Ensino Superior
– Carta de curso de licenciatu- Universitário
ra em Ciências Farmacêuticas
Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas
Diplomă de licenţă de farmacist Universităţi
Diploma, s katero se podeljuje Univerza
strokovni naziv „magister farmacije/magistra farmacije“

1.10.1987 г.
1.10.1994 г.
1.5.2004 г.

1.10.1987 г.
1.1.2007 г.
1.1.2007 г.
Potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu za poklic
magister farmacije/
magistra farmacije

1.5.2004 г.

С Т Р.
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Slovensko
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Sverige
United Kingdom

ВЕСТНИК
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Удостоверение за професио- Орган, който издава удосто- Свидетелство, ко- Референтна
нална квалификация
верението за квалификация ето придружава
дата
удостоверението
DIPLOM farmácia magister Univerzita
1.5.2004 г.
(„Mgr.“)
Proviisorin tutkinto/Proviso- Yliopisto
1.10.1994 г.
rexamen
Apotekarexamen
Universitet och högskolor
1.10.1994 г.
1. Certificate of Registered
Pharmacist (3)
2. A degree in pharmacy approved by either the General
Pharmaceutical Council (formerly Royal Pharmaceutical
Society of Great Britain) or
the Pharmaceutical Society of
Northern Ireland (4)

1.10.1987 г.
Universities delivering pharmacy degrees approved by the
General Pharmaceutical Council (formerly Royal Pharmaceutical Society of Great Britain)
or the Pharmaceutical Society
of Northern Ireland

Notification from
the General Pharmaceutical Council or Pharmaceutical Society of
Northern Ireland
confirming successful completion
of the approved
pharmacy degree,
12 months practical training and a
pass of the registration assessment
(1) Удостоверението за професионална квалификация се ползва с автоматично признаване, когато
титулярят е гражданин на държава членка и е придобил квалификация в Ирландия.
(2) Тази информация относно удостоверението за квалификация е включена с цел да се гарантира, че лицата, завършили обучение в Ирландия, ще се ползват с автоматично признаване на квалификацията, без да е необходимо да имат регистрация в Ирландия. В тези случаи придружаващото
удостоверението свидетелство удостоверява, че са изпълнени всички квалификационни изисквания.
(3) Удостоверението за професионална квалификация се ползва с автоматично признаване, когато
титулярят е гражданин на държава членка и е придобил квалификация в Обединеното кралство.
(4) Тази информация относно удостоверението за квалификация е включена с цел да се гарантира,
че лицата, завършили обучение в Обединеното кралство, ще се ползват с автоматично признаване на
квалификацията, без да е необходимо да имат регистрация. В тези случаи придружаващото удостоверението свидетелство удостоверява, че са изпълнени всички квалификационни изисквания.“

13. Приложение № 23 се изменя така:
„Приложение № 23
СПИСЪК НА ДОК АЗАТЕЛСТВАТА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИК АЦИЯ
НА АРХИТЕКТИ В ДЪРЖ АВИТЕ – ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Държава

Удостоверение за профе- Орган, който издава удосто- Свидетелство, което присионална квалификация верението за квалификация дружава удостоверението
België/Belgique/ 1. Architect/Architecte
1. Nationale hogescholen voor
architectuur/Ecoles nationales
Belgien
supérieures d'architecture
2. Architect/Architecte
2. Hogere-architectuur-instituten/Instituts
supérieurs
d'architecture
3. Architect/Architecte
3. Provinciaal Hoger Instituut
voor Architectuur te Hasselt/
Ecole provinciale supérieure
d'architecture de Hasselt
4. Architect/Architecte
4. Koninklijke Academies voor
Schone Kunsten/Académies
royales des Beaux-Arts
5. Architect/Architecte
5. Sint-Lucasscholen/Ecoles
Saint-Luc
6. Burgerlijke ingenieur- 6. Faculteiten Toegepaste Wetenschappen van de Universiarchitect
teiten/Facultés des sciences appliquées des universités
– „Faculté Polytechnique“ van
Mons

Референтна академична година
1988/1989 г.

БРОЙ 57
Държава

ДЪРЖАВЕН
Удостоверение за професионална квалификация
7. Burgerlijk IngenieurArchitect (Ir. Arch.)
8. Burgerlijk IngenieurArchitect (Ir. Arch.)

Česká republika

Architektura a urbanismus

Inženýr
Arch.)

Danmark

Deutschland

architekt

(Ing.

Magistr umění v oboru architektura (MgA.)
Magistr umění v oboru Architektonická tvorba, MgA
Bevis for kandidatuddannelsen i arkitektur (cand.
arch.)
Diplom-Ingenieur,
Diplom-Ingenieur Univ.

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 9

Орган, който издава удосто- Свидетелство, което при- Референтна акаверението за квалификация дружава удостоверението демична година
7. K.U. Leuven, faculteit inge- Certificat de stage délivré
2004/2005 г.
nieurswetenschappen
par l'Ordre des Architectes/
Stagegetuigschrift afgeleverd
door de Orde van Architecten
8. Vrije Universiteit Brussel, Certificat de stage délivré
2004/2005 г.
faculteit
ingenieursweten- par l'Ordre des Architectes/
schappen
Stagegetuigschrift afgeleverd
door de Orde van Architecten
– Fakulta architektury, Čes- Osvědčení o splnění kva2007/2008 г.
ké vysoké učení technické lifikačních požadavků pro
samostatný výkon profese
(ČVUT) v Praze
– Vysoké učení technické v architekta vydané Českou komorou architektů
Brně, Fakulta architektury
– Technická univerzita v Liberci, Fakulta umění a architektury
– Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
– Akademie
výtvarných
2007/2008 г.
umění v Praze
– Kunstakademiets
Arki1988/1989 г.
tektskole i København
– Arkitektskolen i Århus
– Universitäten (Architektur/
Hochbau)
– Technische Hochschulen
(Architektur/Hochbau)
– Technische Universitäten
(Architektur/Hochbau)
– Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau)
– Hochschulen für bildende
Künste
– Hochschulen für Künste

Diplom-Ingenieur, Dip- – Fachhochschulen (Architektur/Hochbau)
lom-Ingenieur FH
– Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau) bei entsprechenden Fachhochschulstudiengängen
Master of Arts – M.A.
– Hochschule Bremen
– University of applied Sciences, Fakultät Architektur,
Bau und Umwelt – School of
Architecture Bremen
– Fachhochschule
Münster
(University of Applied Sciences) – Muenster School of Architecture
– Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg Fakultät Architektur
– Hochschule Anhalt (University of Applied Sciences)
Fachbereich Architektur, Facility Management und Geoinformation
– Hochschule
Regensburg
(University of Applied Sciences), Fakultät für Architektur

Bescheinigung einer zuständigen Architektenkammer
über die Erfüllung der Qualifikationsvoraussetzungen im
Hinblick auf eine Eintragung
in die Architektenliste

1988/1989 г.

2003/2004 г.

2000/2001 г.

2005/2006 г.
2010/2011 г.

2007/2008 г.

С Т Р.

80

Държава

Eλλάς

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Удостоверение за профе- Орган, който издава удостосионална квалификация верението за квалификация
– Technische
Universität
München, Fakultät für Architektur
– Hochschule Lausitz, Studiengang Architektur, Fakultät für Bauen “seit Juli 2013:
Brandenburgische Technische
Universität Cottbus-Senftenberg“
– Fachhochschule Lübeck,
University of Applied Sciences, Fachbereich Bauwesen
– Fachhochschule für Technik und Wirtschaft Dresden,
Fakultät Bauingenieurwesen/
Architektur
– Fachhochschule Erfurt/University of Applied Sciences
– Hochschule Augsburg/Augsburg University of Applied
Sciences
– Hochschule Koblenz, Fachbereich Bauwesen
– Hochschule München/Fakultät für Architektur
Master of Arts (in Kombi- Hochschule Trier Fachbereich
nation mit einem Bache- Gestaltung
lorabschluss in Architek- – Fachrichtung Architektur
tur)
Master of Engineering (in Technische Hochschule MitKombination mit einem telhessen (University of ApBachelorabschluss in Engi- plied Sciences) Fachbereich
Bauwesen
neering)
Bachelor of Arts – B.A.
– Hochschule Anhalt (University of Applied Sciences)
Fachbereich Architektur, Facility Management und Geoinformation
– Technische Universität
München, Fakultät für Architektur
– Alanus Hochschule für
Kunst und Gesellschaft, Bonn
Bachelor of Sciences Hochschule Bochum, Fachbereich Architektur
(B.Sc.)
Master of Science
Leibniz Universität Hannover,
Fakultät für Architektur und
Landschaft
Δίπλωμα αρχιτέκτονα – – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), τμήμα αρχιτεμηχανικού
κτόνων – μηχανικών
– Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ),
τμήμα αρχιτεκτόνων – μηχανικών της Πολυτεχνικής σχολής
Δίπλωμα Αρχιτέκτονα – – Πανεπιστήμιο
Πατρών,
τμήμα αρχιτεκτόνων – μηχαΜηχανικού
νικών της Πολυτεχνικής σχολής

Свидетелство, което придружава удостоверението
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Референтна академична година
2009/2010 г.
2009/2010 г.

2004/2005 г.
2005/2006 г.

2006/2007 г.
2005/2006 г.
2004/2005 г.
2005/2006 г.
2007/2008 г.

2010/2011 г.

2010/2011 г.

2009/2010 г.
2007/2008 г.
2003/2004 г.
2011/2012 г.
Βεβαίωση που χορηγεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
(ΤΕΕ) και η οποία επιτρέπει
την άσκηση δραστηριοτήτων
στον τομέα της αρχιτεκτονικής

1988/1989 г.

2003/2004 г.

БРОЙ 57
Държава
España

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Удостоверение за профе- Орган, който издава удосто- Свидетелство, което присионална квалификация верението за квалификация дружава удостоверението
Título oficial de arquitecto Rectores de las universidades
enumeradas a continuación:
– Universidad politécnica de
Cataluña, escuelas técnicas
superiores de arquitectura de
Barcelona o del Vallès
– Universidad politécnica de
Madrid, escuela técnica superior de arquitectura de Madrid
– Escuela de Arquitectura de
la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria
– Universidad politécnica de
Valencia, escuela técnica superior de arquitectura de Valencia
– Universidad de Sevilla, escuela técnica superior de arquitectura de Sevilla
– Universidad de Valladolid,
escuela técnica superior de arquitectura de Valladolid
– Universidad de Santiago de
Compostela, escuela técnica
superior de arquitectura de La
Coruña
– Universidad del País Vasco,
escuela técnica superior de arquitectura de San Sebastián
– Universidad de Navarra,
escuela técnica superior de arquitectura de Pamplona
– Universidad de A Coruña
– Universidad de Granada,
Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Granada.
– Universidad de Alicante,
escuela politécnica superior de
Alicante
– Universidad Europea de
Madrid
– Universidad Ramón Llull,
escuela técnica superior de arquitectura de La Salle
– Universidad de Cataluña,
escuela técnica superior de arquitectura de Barcelona
– Universidad Alfonso X
El Sabio, centro politécnico
superior de Villanueva de la
Cañada
– Universidad de Alcalá (Escuela de Arquitectura)
– Universidad Internacional
de Cataluña, Escuela Técnica
Superior de Arquitectura
– Universidad S.E.K. de Segovia, centro de estudios integrados de arquitectura de
Segovia

С Т Р. 8 1
Референтна академична година
1988/1989 г.

1991/1992 г.
1994/1995 г.
1997/1998 г.
1998/1999 г.

1999/2000 г.

С Т Р.

82

Държава

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Удостоверение за профе- Орган, който издава удосто- Свидетелство, което присионална квалификация верението за квалификация дружава удостоверението
– Universidad Camilo José
Cela de Madrid
– Universidad San Pablo CEU

Референтна академична година
2000/2001 г.
2001/2002 г.

– Universidad CEU Cardenal
Herrera,
Valencia-Escuela
Superior de Enseñanzas Técnicas
– Universidad Rovira i Virgili

2002/2003 г.

– Universidad Francisco de
Vitoria
– IE Universidad. Escuela
Técnica Superior de Estudios
Integrados de Arquitectura
Título de Graduado/a en – IE Universidad, Escuela
Técnica Superior de Estudios
Arquitectura
Integrados de Arquitectura
– Universidad Europea de Madrid
– Universitat Internacional de
Catalunya
– Universidad San Jorge (Zaragoza)
– Universidad de Navarra

2006/2007 г.

2005/2006 г.

2009/2010 г.
2008/2009 г.
2009/2010 г.

– Universidad San Pablo
CEU – Madrid
– Universitat Politècnica de
València
– Universidad de A Coruña.
Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de A Coruña
– Universidad Rovira i Virgili

Graduado en fundamentos
de la arquitectura + Máster
en Arquitectura

France

БРОЙ 57

1. Diplôme d'architecte
DPLG, y compris dans le
cadre de la formation professionnelle continue et de
la promotion sociale.
2. Diplôme d'architecte
ESA
3. Diplôme d'architecte
ENSAIS

2010/2011 г.

– Universidad Cardenal Herrera CEU
– Universidad Francisco de
Vitoria
– Universidad
Politécnica
de Madrid. Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de
Madrid
– Universidad Antonio de Nebrija
1. Le ministre chargé de l'architecture

2. Ecole spéciale d'architecture de Paris
3. Ecole nationale supérieure
des arts et industries de Strasbourg, section architecture
4. Diplôme d'Etat d'archi- 4. Ecole Nationale Supérieure
d'Architecture et de Paysage
tecte (DEA)
de Bordeaux (Ministère chargé de l'architecture et Ministère chargé de l'enseignement
supérieur)

2010/2011 г.

2011/2012 г.
1988/1989 г.

Habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la
maîtrise d'œuvre en son nom
propre (HMONP) (Ministère
chargé de l'architecture)

2005/2006 г.

БРОЙ 57
Държава

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Удостоверение за профе- Орган, който издава удосто- Свидетелство, което присионална квалификация верението за квалификация дружава удостоверението
Ecole Nationale Supérieure
d'Architecture de Bretagne
(Ministère chargé de l'architecture et Ministère chargé de
l'enseignement supérieur)
Ecole nationale supérieure
d'architecture de ClermontFerrand (Ministère chargé
de l'architecture et ministère
chargé de l'enseignement supérieur)
Ecole nationale supérieure
d'architecture de Grenoble
(Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de
l'enseignement supérieur)
Ecole nationale supérieure
d'architecture et de paysage de
Lille (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé
de l'enseignement supérieur)
Ecole nationale supérieure
d'architecture de Lyon (Ministère chargé de l'architecture
et ministère chargé de l'enseignement supérieur)
Ecole nationale supérieure
d'architecture de Marne La
Vallée (Ministère chargé de
l'architecture et ministère
chargé de l'enseignement supérieur)
Ecole nationale supérieure
d'architecture de Marseille
(Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de
l'enseignement supérieur)
Ecole nationale supérieure
d'architecture de Montpellier
(Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de
l'enseignement supérieur)
Ecole nationale supérieure
d'architecture de Nancy (Ministère chargé de l'architecture
et ministère chargé de l'enseignement supérieur)
Ecole nationale supérieure
d'architecture de Nantes (Ministère chargé de l'architecture
et ministère chargé de l'enseignement supérieur)
Ecole nationale supérieure
d'architecture de Normandie
(Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de
l'enseignement supérieur)
Ecole nationale supérieure
d'architecture de Paris-Belleville (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé
de l'enseignement supérieur)

С Т Р. 8 3
Референтна академична година
2005/2006 г.

2004/2005 г.

2004/2005 г.

2004/2005 г.

2004/2005 г.

2004/2005 г.

2005/2006 г.

2004/2005 г.

2004/2005 г.

2005/2006 г.

2004/2005 г.

2005/2006 г.

С Т Р.

84

Държава

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Удостоверение за профе- Орган, който издава удосто- Свидетелство, което присионална квалификация верението за квалификация дружава удостоверението
Ecole nationale supérieure
d'architecture de Paris-La Villette (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé
de l'enseignement supérieur)
Ecole nationale supérieure
d'architecture de Paris Malaquais (Ministère chargé
de l'architecture et ministère
chargé de l'enseignement supérieur)
Ecole nationale supérieure
d'architecture de Paris Valde-Seine (Ministère chargé
de l'architecture et ministère
chargé de l'enseignement supérieur)
Ecole nationale supérieure
d'architecture de Saint-Etienne
(Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de
l'enseignement supérieur)
Ecole nationale supérieure
d'architecture de Strasbourg
(Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de
l'enseignement supérieur)
Ecole nationale supérieure
d'architecture de Toulouse
(Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de
l'enseignement supérieur)
Ecole nationale supérieure
d'architecture de Versailles
(Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de
l'enseignement supérieur)
Diplôme d'Etat d'architecte Ecole nationale supérieure
(DEA), dans le cadre de la d'architecture de Lyon (Miformation professionnelle nistère chargé de l'architecture
et ministère chargé de l'enseicontinue
gnement supérieur)
Ecole nationale supérieure
d'architecture de Marseille
(Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de
l'enseignement supérieur)
Ecole nationale supérieure
d'architecture de Montpellier
(Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de
l'enseignement supérieur)
Ecole nationale supérieure
d'architecture de Nantes (Ministère chargé de l'architecture
et ministère chargé de l'enseignement supérieur)
Ecole nationale supérieure
d'architecture de Strasbourg
(Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de
l'enseignement supérieur)
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Референтна академична година
2006/2007 г.

2005/2006 г.

2004/2005 г.

2004/2005 г.

2005/2006 г.

2004/2005 г.

2004/2005 г.

2006/2007 г.

2006/2007 г.

2006/2007 г.

2006/2007 г.

2006/2007 г.

БРОЙ 57
Държава

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Удостоверение за професионална квалификация
5. Diplôme d'études de
l'école spéciale d'architecture
Grade 2 équivalent au diplôme d'Etat d'architecte

Орган, който издава удостоверението за квалификация
5. Ecole spéciale d'architecture (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé
de l'enseignement supérieur)

6. Diplôme d'architecte
INSA de Strasbourg équivalent au diplôme d'Etat
d'architecte conférant le
grade de master (parcours
architecte)
Diplôme d'architecte INSA
de Strasbourg équivalent
au diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de
master (parcours d'architecte pour ingénieur)

6. Institut national des sciences
appliquées de Strasbourg
(INSA) (Ministère chargé
de l'architecture et ministère
chargé de l'enseignement supérieur)
Institut national des sciences
appliquées de Strasbourg
(INSA) (Ministère chargé
de l'architecture et ministère
chargé de l'enseignement supérieur)

С Т Р. 8 5

Свидетелство, което при- Референтна акадружава удостоверението демична година
Diplôme d'architecte de
2006/2007 г.
l'ESA habilitant à exercer la
maitrise d'œuvre en son nom
propre, équivalent à l'habilitation de l'architecte diplômé
d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom
propre, reconnu par le Ministère chargé de l'architecture
Habilitation de l'architecte de
2005/2006 г.
l'INSA à exercer la maîtrise
d'œuvre en son nom propre
équivalent à l'HMONP, reconnue par le ministère chargé de l'architecture
Habilitation de l'architecte de
2005/2006 г.
l'INSA à exercer la maîtrise
d'œuvre en son nom propre
équivalent à l'HMONP, délivrée par le ministère chargé
de l'architecture

Hrvatska
Ireland

Italia[1]

1. Degree of Bachelor of Ar- 1. National University of Ireland to architecture graduates
chitecture (B.Arch. NUI)
of University College Dublin
2. Degree of Bachelor of 2. Dublin Institute of TechArchitecture
(B.Arch.) nology, Bolton Street, Dublin
(Previously, until 2002 – (College of Technology, BolDegree standard diploma ton Street, Dublin)
in architecture (Dip. Arch))
3. Certificate of associate- 3. Royal Institute of Architects
of Ireland
ship (ARIAI)
4. Certificate of member- 4. Royal Institute of Architects
of Ireland
ship (MRIAI)
5. Degree of Bachelor of 5. University of Limerick
Architecture
(Honours)
(B.Arch. (Hons) UL)
6. Degree of Bachelor of 6. Waterford Institute of TechArchitecture
(Honours) nology
(B.Arch. (Hons) WIT)
Laurea in architettura
– Università di Camerino

Certificate of fulfilment of
qualifications requirements
for professional recognition
as an architect in Ireland issued by the Royal Institute of
Architects of Ireland (RIAI)

Diploma di abilitazione
all'esercizio
indipendente
– Università
di
Cata- della professione che viene
rilasciato dal ministero delnia – Sede di Siracusa
la Pubblica istruzione (ora
– Università di Chieti
Ministero
dell'istruzione,
– Università di Ferrara
dell'università e della ricerca) dopo che il candidato ha
– Università di Firenze
sostenuto con esito positivo
– Università di Genova
l'esame di Stato davanti ad
– Università di Napoli Fede- una commissione competente
rico II
– Università di Napoli II
– Università di Palermo
– Università di Parma
– Università di Reggio Calabria
– Università di Roma „La Sapienza“

1988/1989 г.

2005/2006 г.
2005/2006 г.
1988/1989 г.

С Т Р.

86

Държава

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Удостоверение за профе- Орган, който издава удосто- Свидетелство, което присионална квалификация верението за квалификация дружава удостоверението
– Università di Roma III

БРОЙ 57
Референтна академична година

– Università di Trieste
– Politecnico di Bari
– Politecnico di Milano
– Politecnico di Torino
– Istituto universitario di architettura di Venezia
– Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria
Laurea in ingegneria edi- – Università dell'Aquila
le – architettura
– Università di Pavia
– Università di Roma „La Sapienza“
Laurea specialistica in inge- – Università dell'Aquila
gneria edile – architettura – Università di Pavia

2000/2001 г.
1998/1999 г.

2000/2001 г.

– Università di Roma „La Sapienza“
– Università di Ancona
– Università di Basilicata – Potenza
– Università di Pisa
– Università di Bologna
– Università di Catania
– Università di Genova
– Università di Palermo
– Università di Napoli Federico II
– Università di Roma – Tor
Vergata
– Università di Trento
– Politecnico di Bari
– Politecnico di Milano
– Università degli studi di
Brescia
– Università degli Studi di Cagliari
– Università Politecnica delle
Marche
– Università degli studi della
Calabria
– Università degli studi di Salerno
Laurea magistrale in inge- – Università dell'Aquila
gneria edile – architettura – Università di Pavia
– Università di Roma „La Sapienza“
– Università di Pisa
– Università di Bologna
– Università di Catania
– Università di Genova
– Università di Palermo

2001/2002 г.

2002/2003 г.
2003/2004 г.
2005/2006 г.
2004/2005 г.

БРОЙ 57
Държава

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Удостоверение за профе- Орган, който издава удосто- Свидетелство, което присионална квалификация верението за квалификация дружава удостоверението
– Università di Napoli Federico II
– Università di Roma – Tor
Vergata
– Università di Trento

С Т Р. 8 7
Референтна академична година

– Politecnico di Bari
– Politecnico di Milano
– Università degli studi di Salerno
– Università degli studi della
Calabria
– Università degli studi di
Brescia
– Università Politecnica delle
Marche
– Università degli Studi di
Perugia
– Università degli Studi di
Padova
– Università degli Studi di Genova
Laurea specialistica quin- – Prima Facoltà di Architettura dell'Università di Roma „La
quennale in Architettura
Sapienza“
– Università di Ferrara

2010/2011 г.
2004/2005 г.
2004/2005 г.
2004/2005 г.
2006/2007 г.
2008/2009 г.
2014/2015 г.
1998/1999 г.
1999/2000 г.

– Università di Genova
– Università di Palermo
– Politecnico di Milano
– Politecnico di Bari
– Università di Firenze
Laurea magistrale quin- – Prima Facoltà di Architettura dell'Università di Roma „La
quennale in Architettura
Sapienza“
– Università di Ferrara

2001/2002 г.
2004/2005 г.

– Università di Genova
– Università di Palermo
– Politecnico di Bari
– Università di Firenze
– Politecnico di Milano
Laurea specialistica in ar- – Università di Roma Tre
chitettura (Progettazione Università degli Studi di Naarchitettonica)
poli „Federico II“
Laurea magistrale in ar- Università di Roma Tre
chitettura (Progettazione
architettonica)
Laurea specialistica in Ar- – Università di Napoli II
chitettura
– Politecnico di Milano II
– Facoltà di architettura
dell'Università degli Studi G.
D'Annunzio di Chieti-Pescara
– Facoltà di architettura, Pianificazione e Ambiente del Politecnico di Milano
– Facoltà di Architettura
dell'Università degli studi di
Trieste

2001/2002 г.
2005/2006 г.
2004/2005 г.
2001/2002 г.

С Т Р.

88

Държава

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 57

Удостоверение за профе- Орган, който издава удосто- Свидетелство, което присионална квалификация верението за квалификация дружава удостоверението
– Facoltà di Architettura di
Siracusa, Università di Catania
– Facoltà di architettura, Università degli Studi di Parma
– Facoltà di Architettura,
Università di Bologna
– Università di Firenze

Референтна академична година

– Università IUAV di Venezia

2002/2003 г.

– Facoltà di Architettura Valle Giulia, Università degli Studi di Roma „La Sapienza“
– Università degli Studi di
Camerino
– Università di Napoli Federico II
Laurea magistrale in Ar- – Politecnico di Milano II
chitettura
– Università di Napoli II

2004/2005 г.

2004/2005 г.

– Università di Napoli Federico II
– Facoltà di architettura
dell'Università degli Studi G.
D'Annunzio di Chieti-Pescara
– Facoltà di architettura, Pianificazione e Ambiente del
Politecnico di Milano
– Università IUAV di Venezia
– Facoltà di Architettura,
Università di Bologna
– Facoltà di Architettura di
Siracusa, Università di Catania
– Facoltà di architettura, Università degli Studi di Parma
– Facoltà
di
architettura
dell'Università degli Studi di
Trieste
– Università degli Studi di Trieste
– Università degli Studi di
Camerino
– Università degli Studi di
Enna „Kore“
– Università degli Studi di
Firenze
– Università degli Studi di
Cagliari
– Università degli Studi di
Udine
– Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria
– Università degli Studi di
Sassari
– Università degli Studi della
Basilicata
– Università degli Studi di
Genova

2014/2015 г.
2006/2007 г.
2004/2005 г.
2008/2009 г.

2009/2010 г.

2010/2011 г.

2014/2015 г.

БРОЙ 57
Държава

ДЪРЖАВЕН
Удостоверение за професионална квалификация
Laurea specialistica in architettura – progettazione
architettonica e urbana
Laurea Magistrale in architettura – progettazione
architettonica e urbana
Laurea Specialistica in Architettura (Progettazione
Urbana)
Laurea Magistrale in Architettura (Progettazione
Urbana)
Laurea Specialistica in Architettura (Progettazione
urbana e territoriale)
Laurea Specialistica in
architettura (Architettura
delle costruzioni)
Laurea magistrale in architettura
(Architettura
delle costruzioni)
Laurea Specialistica in Architettura (Restauro)

ВЕСТНИК

Орган, който издава удосто- Свидетелство, което приверението за квалификация дружава удостоверението
Facoltà „Ludovico Quaroni“
dell'Università degli Studi „La
Sapienza“ di Roma
Facoltà „Ludovico Quaroni“
dell'Università degli Studi „La
Sapienza“ di Roma
Università di Roma Tre

С Т Р. 8 9
Референтна академична година
2000/2001 г.
2004/2005 г.
2001/2002 г.

Università di Roma Tre

2004/2005 г.

Politecnico di Torino

2002/2003 г.

Politecnico di Milano (Facoltà
di Architettura civile)

2001/2002 г.

Politecnico di Milano (Facoltà
di Architettura civile)

2004/2005 г.

– Facoltà di architettura di
Valle Giulia dell'Università
degli Studi „La Sapienza“ di
Roma
– Università degli Studi di
Roma Tre – Facoltà di Architettura
– Università degli Studi di
Napoli „Federico II“
Laurea Magistrale in Ar- – Facoltà di architettura di
Valle Giulia dell'Università
chitettura (Restauro)
degli Studi „La Sapienza“ di
Roma
– Università degli Studi di
Roma Tre – Facoltà di Architettura
– Università degli Studi di
Napoli „Federico II“
Laurea Specialista in Ar- Politecnico di Torino
chitettura (costruzione)
Laurea Magistrale in Ar- Università degli Studi di Nachitettura – Progettazione poli „Federico II“
architettonica
– Politecnico di Torino

2004/2005 г.

Laurea Magistrale in Architettura e Città, Valutazione e progetto
Laurea Specialistica in Architettura e Città, Valutazione e progetto
Laurea Magistrale in Architettura – Arredamento
e Progetto
Laurea Magistrale in Architettura Manutenzione e
Gestione
Laurea Magistrale in Architettura
Costruzione
Città

Università degli Studi di Napoli „Federico II“

2004/2005 г.

Università degli Studi di Napoli „Federico II“

2007/2008 г.

Università degli Studi di Napoli „Federico II“

2008/2009 г.

Università degli Studi di Napoli „Federico II“

2008/2009 г.

Politecnico di Torino

2010/2011 г.

2001/2002 г.
2005/2006 г.
2009/2010 г.

2004/2005 г.
2002/2003 г.
2004/2005 г.
2013/2014 г.

С Т Р.

90

Държава

Κύπρος

Latvija
Lietuva

Magyarország

Malta

ДЪРЖАВЕН
Удостоверение за професионална квалификация
Laurea Magistrale in Architettura per il Progetto
Sostenibile
Laurea Magistrale in Architettura per il Restauro e
la Valorizzazione del Patrimonio
Laurea Magistrale in Architettura e Culture del
Progetto
Laurea Magistrale in Architettura e Innovazione
Laurea Magistrale in Architettura per il Nuovo e
l'Antico
Laurea Magistrale in Architettura – Restauro
Διπλωμα
αρχιτεκτονα – μηχανικου στην αρχιτεκτονικη
Professional Diploma in
Architecture
Δίπλωμα Αρχιτεκτονικής
(5 έτη)

ВЕСТНИК

Орган, който издава удосто- Свидетелство, което приверението за квалификация дружава удостоверението
Politecnico di Torino

Референтна академична година
2010/2011 г.

Politecnico di Torino

2010/2011 г.

Università IUAV di Venezia

2013/2014 г.

Università IUAV di Venezia

2013/2014 г.

Università IUAV di Venezia

2013/2014 г.

Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria
– Πανεπιστημιο κυπρου
Βεβαιωση που εκδιδεται απο
το επιστημονικο και τεχνικο
επιμελητηριο κυπρου (ετεκ)
η οποια επιτρεπει την ασκη– University of Nicosia
ση δραστηριοτητων στον τομεα τησ αρχιτεκτονικησ
– Frederick University

2013/2014 г.

Σχολή Αρχιτεκτονικής, Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου
Frederick
Δίπλωμα
Αρχιτέκτονα – Frederick University
Μηχανικού (5 ετούς φοί- Σχολή Αρχιτεκτονικής, Καλών και Εφαρμοσμένων Τετησης)
χνών του Πανεπιστημίου
Frederick
Arhitekta diploms
Rīgas Tehniskā universitāte
Latvijas Arhitektu savienības
sertificēšanas centra Arhitekta prakses sertifikāts
Bakalauro diplomas (Ar- – Kauno technologijos univer- Architekto
kvalifikacijos
sitetas
chitektūros bakalauras)
atestatas, suteikiantis teisę
– Vilniaus Gedimino techni- užsiimti veikla architektūros
srityje (Atestuotas architekkos universitetas
tas) išduodamas po architek– Vilniaus dailės akademija
tūros bakalauro studijų baiMagistro diplomas (Archi- – Kauno technologijos univer- gimo ir trejų metų praktinės
sitetas
tektūros magistras)
veiklos atestuoto architekto
– Vilniaus Gedimino techni- priežiūroje
kos universitetas
– Vilniaus dailės akademija
Okleveles
MSc

БРОЙ 57

épitészmérnök – Budapesti Müszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem – Épitészmérnöki Kar
Okleveles épitészmérnök
– Széchenyi István Egyetem,
Györ – Müszaki Tudományi
Kar
Okleveles építészmérnök
– Pécsi
Tudományegyetem – Pollack Mihály Műszaki Kar
Degree in Bachelor of En- Universita' ta' Malta
gineering and Architecture
(Hons)

A területi illetékes építészkamara hatósági bizonyítványa
a szakmagyakorlási jogosultságról

2005/2006 г.
2006/2007 г.
2008/2009 г.

2008/2009 г.

2007/2008 г.
2008/2009 г.

2007/2008 г.
2007/2008 г.
2007/2008 г.

Warrant b’titlu ta’ „Perit“
mahrug mill-Bord tal-Warrant

2007/2008 г.

БРОЙ 57
Държава
Nederland

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 1

Удостоверение за професионална квалификация
1. Het getuigschrift van het
met goed gevolg afgelegde
doctoraal examen van de
studierichting bouwkunde,
afstudeerrichting architectuur

Орган, който издава удосто- Свидетелство, което при- Референтна акаверението за квалификация дружава удостоверението демична година
1. Technische Universiteit te Verklaring van de Stichting
1988/1989 г.
Delft
Bureau Architectenregister
die bevestigt dat de opleiding
voldoet aan de normen van
artikel 46.
As of 2014/2015: Verklaring
van Bureau Architectenregister die bevestigt dat aan de
eisen voor de beroepskwalificatie van architect is voldaan

2. Het getuigschrift van het
met goed gevolg afgelegde
doctoraal examen van de
studierichting bouwkunde,
differentiatie architectuur
en urbanistiek
3. Het getuigschrift hoger beroepsonderwijs, op
grond van het met goed gevolg afgelegde examen verbonden aan de opleiding
van de tweede fase voor
beroepen op het terrein van
de architectuur, afgegeven
door de betrokken examencommissies van respectievelijk:
– de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten te
Amsterdam
– de Hogeschool Rotterdam en omstreken te Rotterdam
– de Hogeschool Katholieke Leergangen te Tilburg
– de Hogeschool voor de
Kunsten te Arnhem
– de Rijkshogeschool Groningen te Groningen
– de Hogeschool Maastricht te Maastricht
4. Master of Science in
Architecture, Urbanism &
Building Sciences variant
Architecture
– Master of Science in Architecture, Building and
Planning (specialisatie: Architecture)
Master of Architecture

2. Technische Universiteit te
Eindhoven

1988/1989 г.

4. Technische Universiteit
Delft Faculteit Bouwkunde

2003/2004 г.

Technische Universiteit Eindhoven

2002/2003 г.

ArtEZ hogeschool voor de
kunsten/ArtEZ Academie van
Bouwkunst
Amsterdamse
Hogeschool
van de Kunsten/Academie van
Bouwkunst Amsterdam
Hanze Hogeschool Groningen/Academie van Bouwkunst Groningen

2003/2004 г.
2003/2004 г.
2003/2004 г.

С Т Р.

92

Държава

Österreich

Polska

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Удостоверение за профе- Орган, който издава удостосионална квалификация верението за квалификация
Hogeschool Rotterdam/Rotterdamse Academie van
Bouwkunst
Fontys Hogeschool voor de
Kunsten/Academie voor Architectuur en Stedenbouw in
Tilburg
1. Diplom-Ingenieur,
1. Technische Universität Graz
(Erzherzog-Johann-UniversiDipl.-Ing.
tät Graz)
2. Diplom-Ingenieur, Dipl.- 2. Technische Universität
Wien
Ing.
3. Diplom-Ingenieur, Dipl.- 3. Universität Innsbruck (Leopold-Franzens-Universität
Ing.
Innsbruck)
4. Magister der Architek- 4. Universität für Angewandte
tur, Magister architecturae, Kunst in Wien
Mag. Arch.
5. Magister der Architek- 5. Akademie der Bildenden
tur, Magister architecturae, Künste in Wien
Mag. Arch.
6. Magister der Architek- 6. Universität für künstleritur, Magister architecturae, sche und industrielle Gestaltung in Linz
Mag. Arch.
7. Bachelor of Science in 7. Fachhochschule Kärnten
Engineering (BSc) (aufgrund eines Bachelorstudiums), Diplom-Ingenieur/
in (Dipl.-Ing. oder DI) für
technisch-wissenschaftlich
Berufe (aufgrund eines Bachelor- und eines Masterstudiums entspricht MSc)
8. Diplom-Ingenieur, Dipl.- 8. Universität Innsbruck (Leopold-Franzens-Universität
Ing.
Innsbruck)
9. Diplom-Ingenieur, Dipl.- 9. Technische Universität Graz
(Erzherzog-Johann-UniversiIng.
tät Graz)
10. Diplom-Ingenieur,
10.Technische
Universität
Wien
Dipl.-Ing.
11. Master of Architec- 11. Universität für künstleriture (MArch) (aufgrund sche und industrielle Gestaleines Bachelor- und eines tung Linz
Masterstudiums entspricht 11. Akademie der bildenden
MSc)
Künste Wien
12. Masterstudium der Ar- 12. Universität für angewandte Kunst Wien
chitektur
magister inżynier architekt – Politechnika Białostocka
(mgr inż. arch.)
– Politechnika Gdańska

Свидетелство, което придружава удостоверението

БРОЙ 57
Референтна академична година
2003/2004 г.
2003/2004 г.

Bescheinigung des Bundesministers für Wissenschaft,
Forschung und Wirtschaft
über die Erfüllung der Voraussetzung für die Eintragung in die Architektenkammer/Bescheinigung
einer
Bezirksverwaltungsbehörde
über die Ausbildung oder Befähigung, die zur Ausübung
des
Baumeistergewerbes
(Berechtigung für Hochbauplanung) berechtigt

1998/1999 г.

2004/2005 г.

2008/2009 г.
2008/2009 г.
2006/2007 г.
2008/2009 г.
2008/2009 г.
2011/2012 г.

Zaświadczenie o członkostwie w okręgowej izbie architektów/Zaświadczenie
– Politechnika Łódzka
Krajowej Rady Izby Architektów RP potwierdzają– Politechnika Śląska
ce posiadanie kwalifikacji
– Zachodniopomorski Uni- do wykonywania zawodu
wersytet Technologiczny w architekta zgodnych z wySzczecinie
maganiami wynikającymi
z przepisów prawa Unii Eu– Politechnika Warszawska
ropejskiej osoby nie będącej
– Politechnika Krakowska
członkiem Izby
– Politechnika Wrocławska

2007/2008 г.

– Krakowska Akademia im.
Andrzeja Frycza Modrzewskiego

2003/2004 г.

БРОЙ 57
Държава

Portugal

ДЪРЖАВЕН
Удостоверение за професионална квалификация
dyplom ukończenia studiów wyższych potwierdzający uzyskanie tytułu
zawodowego magistra inżyniera architekta

ВЕСТНИК

Орган, който издава удосто- Свидетелство, което приверението за квалификация дружава удостоверението
– Wyższa Szkoła Ekologii i
Zarządzania w Warszawie
– Politechnika Lubelska

dyplom studiów wyższych Politechnika Świętokrzyska
potwierdzający uzyskanie
tytułu zawodowego magistra inżyniera architekta
Carta de curso de licencia- – Faculdade de Arquitectura
da Universidade técnica de
tura em Arquitectura
Lisboa
– Faculdade de arquitectura
da Universidade do Porto
– Escola Superior Artística do
Porto
– Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade
de Coimbra
– Universidade Lusíada de
Lisboa
– Faculdade de Arquitectura
e Artes da Universidade Lusíada de Vila Nova de Famalicão
– Universidade Lusófona de
Humanidades e Tecnologia
– Instituto Superior Manuel
Teixeira Gomes
– Universidade do Minho
– Instituto Superior Técnico
da Universidade Técnica de
Lisboa
– ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa
Carta de Curso de Licen- – Escola Superior Gallaecia
ciatura em Arquitectura e
Urbanismo
Para os cursos iniciados a – Faculdade de Arquitectura
partir do ano académico de e Artes da Universidade Lusíada do Porto
1991/1992
Mestrado integrado em Ar- – Universidade Autónoma de
Lisboa
quitectura
– Universidade Técnica de
Lisboa (Instituto Superior
Técnico)
Carta de curso de Mestrado – Universidade do Minho
integrado em Arquitectura – ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa
– Universidade Lusíada de
Vila Nova de Famalicão
– Universidade Lusófona de
Humanidades e Tecnologias
– Faculdade de Arquitectura
da Universidade Técnica de
Lisboa
– Universidade de Évora

С Т Р. 9 3
Референтна академична година
2011/2012 г.
2008/2009 г.
2012/2013 г.

Certificado de cumprimento
dos pré-requisitos de qualificação para inscrição na Ordem dos Arquitectos, emitido
pela competente Ordem dos
Arquitectos

1988/1989 г.

1986/1987 г.
1993/1994 г.

1995/1996 г.
1997/1998 г.
1997/1998 г.
1998/1999 г.
1998/1999 г.
2002/2003 г.
1991/1992 г.
2001/2002 г.
2001/2002 г.
1997/1998 г.
1999/2000 г.
2006/2007 г.
1995/1996 г.
2008/2009 г.
2007/2008 г.

С Т Р.

94

Държава

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Удостоверение за профе- Орган, който издава удосто- Свидетелство, което присионална квалификация верението за квалификация дружава удостоверението
– Escola Superior Artística do
Porto (ESAP)
– Instituto Superior Manuel
Teixeira Gomes
Universidade Lusíada do Porto

România

Slovenija

Slovensko

Suomi/Finland

Carta de curso de Mestra- – Universidade
Fernando
do Integrado em Arquitec- Pessoa
tura e Urbanismo
– ESG/Escola Superior Gallaecia
Diploma de Mestre em Ar- – Universidade Lusíada de
Lisboa
quitectura
Carta de Curso, Grau de – Universidade de Évora
Licenciado
Carta de curso de mestre – Universidade do Porto
em Arquitectura
Certidão de Licenciatura Universidade Católica Portuguesa Centro Regional das
em Arquitectura
Beiras
Diploma de Mestrado Inte- Universidade Católica Portuguesa Centro Regional das
grado em Arquitectura
Beiras
Diploma de arhitect
– Universitatea de arhitectură şi urbanism „ION MINCU“ – la propunerea Facultăţii de Arhitectură
– Universitatea „Politehnică“
din Timişoara
– Universitatea Tehnică din
Cluj – Napoca
– Universitatea
Tehnică
„Gheorghe Asachi“ din Iaşi
Magister inženir arhitek- Univerza v Ljubljani, Fakulteture/Magistrica inženirka ta za Arhitekturo
arhitekture
Diplom inžiniera Architek- – Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta
ta (titul Ing. arch.)
architektúry, študijný odbor
5.1.1. Architektúra a urbanizmus
– Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, študijný odbor 5.1.1. Architektúra a
urbanizmus
Diplom magistra umení (ti- – Vysoká škola výtvarných
umení v Bratislave, študijný
tul Mgr. art.)
odbor 2.2.7 ‘Architektonická
tvorba’
Arkkitehdin tutkinto/Arki- – Teknillinen korkeakoulu/
Tekniska högskolan (Helsinki)
tektexamen
– Tampereen teknillinen korkeakoulu/Tammerfors tekniska högskola
– Oulun yliopisto/Uleåborgs
universitet
– Aalto-yliopisto/Aalto-universitetet

БРОЙ 57
Референтна академична година
1988/1989 г.
(Licencia tura)
2007/2008 г.
(Mestrado)
2006/2007 г.
2006/2007 г.
2006/2007 г.
2002/2003 г.
1988/1989 г.
2001/2002 г.
2003/2004 г.
2001/2002 г.
2001/2002 г.

Certificat de dobândire a
dreptului de semnătură si de
înscriere în Tabloul Naţional
al Arhitecţilor
Certificat de dobândire a
dreptului de semnătură si de
înscriere în Tabloul Naţional
al Arhitecţilor

2010/2011 г.

2011/2012 г.
2010/2011 г.
2007/2008 г.

Potrdilo Zbornice za arhitekturo in prostor o usposobljenosti za opravljanje nalog
odgovornega projektanta arhitekture
Certifikát vydaný Slovenskou komorou architektov na
základe 3-ročnej praxe pod
dohľadom a vykonania autorizačnej skúšky

2007/2008 г.

2007/2008 г.

2004/2005 г.

2007/2008 г.

1998/1999 г.

БРОЙ 57
Държава

Sverige

United Kingdom

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Удостоверение за профе- Орган, който издава удостосионална квалификация верението за квалификация
– Tampereen teknillinen yliopisto/Tammerfors tekniska
universitet
– Oulun yliopisto
– Tampereen teknillinen yliopisto
– Aalto-yliopisto/Aalto-universitetet
Arkitektexamen
– Chalmers Tekniska Högskola AB
– Kungliga Tekniska Högskolan
– Lunds Universitet
– Umeå universitet
1. Diplomas in architecture 1. – Universities
– Colleges of Art
– Schools of Art
– Cardiff University
– University for the Creative
Arts
– Birmingham City University
– University of Nottingham
2. Degrees in architecture 2. Universities
3. Final examination
3. Architectural Association
– Final Examination
– Architectural Association
(ARB/RIBA Part 2)
4. Examination in architec- 4. Royal College of Art
ture
5. Examination Part II
5. Royal Institute of British
Architects
6. Master of Architecture 6. – University of Liverpool
– Cardiff University
– University of Plymouth
– Queens University, Belfast
– Northumbria University
– University of Brighton
– Birmingham City University
– University of Kent
– University of Ulster
– University of Edinburgh/
Edinburgh School of Architecture and Landscape Architecture
– Leeds Metropolitan University
– University of Newcastle
upon Tyne
– University of Lincoln
– University of Huddersfield
– University of the West of
England
– University of Westminster
– University for the Creative
Arts
7. Graduate Diploma in Ar- 7. University College London
chitecture

Свидетелство, което придружава удостоверението

С Т Р. 9 5
Референтна академична година

2010/2011 г.
2010/2011 г.
2010/2011 г.
1998/1999 г.

Certificate of architectural
education, issued by the Architects Registration Board.
The diploma and degree
courses in architecture of the
universities, schools and colleges of art should have met
the requisite threshold standards as laid down in Article
46 of this Directive and in
Criteria for validation published by the Validation Panel
of the Royal Institute of British Architects and the Architects Registration Board.
EU nationals who possess
the Royal Institute of British
Architects Part I and Part II
certificates, which are recognised by ARB as the competent authority, are eligible.
Also EU nationals who do not
possess the ARB-recognised
Part I and Part II certificates
will be eligible for the Certificate of Architectural Education if they can satisfy the
Board that their standard and
length of education has met
the requisite threshold standards of Article 46 of this Directive and of the Criteria for
validation.
An Architects Registration
Board Part 3 Certificate of
Architectural Education

2009/2010 г.
1988/1989 г.

2006/2007 г.
2008/2009 г.
2008/2009 г.
2008/2009 г.
1988/1989 г.
2011/2012 г.

2006/2007 г.
2006/2007 г.
2007/2008 г.
2009/2010 г.
2009/2010 г.
2010/2011 г.
2010/2011 г.
2006/2007 г.
2008/2009 г.
2009/2010 г.

2011/2012 г.
2011/2012 г.
2011/2012 г.
2012/2013 г.
2011/2012 г.
2011/2012 г.
2013/2014 г.
2006/2007 г.
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Удостоверение за професионална квалификация
8. Professional Diploma in
Architecture

Орган, който издава удосто- Свидетелство, което при- Референтна акаверението за квалификация дружава удостоверението демична година
8. University of East London
2007/2008 г.
– Northumbria University
2008/2009 г.
9. Graduate Diploma in 9. University College London
2008/2009 г.
Architecture/MArch Architecture
10. Postgraduate Diploma 10. – Leeds Beckett University
2007/2008 г.
(until 2014 Leeds Metropoliin Architecture
tan University)
– University of Edinburgh
2008/2009 г.
– Sheffield Hallam University
2009/2010 г.
11. MArch Architecture 11. University College London
2011/2012 г.
(ARB/RIBA Part 2)
– University of Nottingham
2013/2014 г.
– University of East London
2013/2014 г.
12. Master of Architecture 12. Liverpool John Moores
2011/2012 г.
University
(MArch)
– De Montfort University
2011/2012 г.
– Arts University Bourne2011/2012 г.
mouth
– NottinghamTrentUniversity
2012/2013 г.
– Sheffield Hallam University
2013/2014 г.
13. Postgraduate Diploma 13. University of Edinburgh
2008/2009 г.
in Architecture and Architectural Conservation
14. Postgraduate Diploma 14. University of Edinburgh
2008/2009 г.
in Architecture and Urban
Design
15. MPhil in Environmen- 15. University of Cambridge
2009/2010 г.
tal Design in Architecture
(Option B)
– MPhil in Architecture – University of Cambridge
2013/2014 г.
and Urban Design
16. Professional Diploma 16. University of East London/
2008/2009 г.
in Architecture: Advanced Centre for Alternative TechEnvironmental and Energy nology
Studies
17. MArchD in Applied 17. Oxford Brookes University
2011/2012 г.
Design in Architecture
18. M‘Arch
18. University of Portsmouth
2011/2012 г.
19. Master of Architecture 19. University of Huddersfield
2012/2013 г.
(International)
20. Master of Architecture 20. Cardiff University
2015/2016 г.
with Honours
21. MArch (Architecture) 21. Kingston University
2013/2014 г.
22. MArch in Architecture 22. University of Greenwich
2013/2014 г.
23. The degree of Master of 23. University of Edinburgh/
2012/2013 г.
Architecture in the College Edinburgh School of Archiof Humanities and Social tecture and Landscape Architecture
Science
(1) Двете наименования „Universit à degli studi di (име на града)“ и „Universit à di (име на града)“ са
равнозначни и обозначават един и същ университет.“

14. В т. 1 от приложение № 25 се създава буква „ж“:
„ж) удостоверение, потвърждаващо липсата на временно или окончателно отнемане на правото на упражняване на професията или липсата на осъдителни присъди, когато за заемането
на определена длъжност се изисква такова.“
За министър-председател:
Меглена Кунева
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5765
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
НАРЕДБА № Н-3
от 8 юли 2016 г.

за определяне на правилата за плащания, за
верификация и сертификация на разходите,
за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както
и сроковете и правилата за приключване
на счетоводната година по оперативните
програми и програмите за европейско териториално сътрудничество
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят
правилата и сроковете за:
1. извършване на плащания;
2. верификация и сертификация на разходите;
3. възстановяване и отписване на неправомерни разходи;
4. счетоводна отчетност;
5. приключване на счетоводна година.
(2) Правилата по ал. 1 се прилагат за:
1. оперативните програми, финансирани
от Европейския фонд за регионално развитие
(ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ)
и Кохезионния фонд (КФ) на Европейския
съюз (ЕС);
2. програмите за трансгранично сътрудн и че с т во по вън ш н и т е г ра н и ц и на ЕС,
кои т о с а п р ог ра м и т е меж д у Реп у б л и к а
България – Република Сърбия, Република
България – Република Турция, и Република
България – Бивша Югославска република
Македония.
Г л а в а

в т о р а

ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ
Ч л. 2. (1) Изп лащането на финансова
подкрепа от управляващия орган към бенефициентите по оперативната програма се
извършва въз основа на административен
договор или заповед за предоставяне на финансова подкрепа или въз основа на финансово споразумение в случаите на финансова
подкрепа за финансови инструменти.
(2) Управляващият орган изплаща финансовата подкрепа при спазване на съотношението по източници на финансиране,
определено в акта по ал. 1 или финансовото
споразумение, в случаите, когато финансо-
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вата подкрепа се реализира чрез финансови
инструменти.
(3) Управляващият орган поддържа информация на ниво приоритетна ос, включително
и на ниво проект по отношение на разходите, които попадат в обхвата на ЕФРР, но са
финансирани от ЕСФ, или попадат в обхвата
на ЕСФ, но са финансирани от ЕФРР.
Чл. 3. (1) Средствата от ЕФРР, ЕСФ и КФ
на ЕС и съответното национално съфинансиране постъпват, съхраняват се и се разплащат
чрез банкови сметки в Българската народна
банка (БНБ). Схемата на паричните потоци
на средствата от ЕФРР, ЕСФ, КФ на ЕС и
кореспондиращото национално съфинансиране е представена в приложение № 1.
(2) Плащанията със средствата по ал. 1 се
извършват в български левове чрез Системата за електронни бюджетни разплащания
(СЕБРА) и системата за електронно банкиране на БНБ.
(3) Валу тни ят ку рс за изчисл яване на
левовата равностойност на изплатените от
Европейската комисия аванси по оперативните програми или на възстановените разходи по заявления за плащане е месечният
счетоводен обменен курс на Европейската
комисия, валиден за месеца, през който сумите са били осчетоводени в сметките на
сертифициращия орган.
(4) Курсовите разлики, които възникват
между месечния счетоводен обменен курс на
Европейската комисия и обменния курс на
БНБ, остават в сметките на Националния
фонд и се считат за ресурс под формата на
национално съфинансиране.
Чл. 4. Управляващият орган предоставя
по електронен път информация на сертифициращия орган за лицата, определени да
работят в СЕБРА, в срок до 5 работни дни
от датата на издаване или изменение на
заповедта за определяне на лицата.
Ч л. 5. Сл у ж и тели те на у п равл яващ и я
орган, които участват в подготовката, изпълнението и управлението на оперативната програма, включително и членовете на
звеното/екипа за управление на проекта,
подписват декларация за липса на конфликт
на интереси по смисъла на чл. 57, параграф
2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на
Европейския парламент и на Съвета от 2012 г.
относно финансовите правила, приложими
за общия бюджет на Съюза и за отмяна на
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на
Съвета, (ОВ, L 298 от 26 октомври 2012 г.).
Декларацията съдържа минимума от обстоятелства, посочени във формата на приложението към Практическото ръководство
за ръководители на Европейската служба за
борба с измамите „Установяване на конфликт
на интереси в процедури за обществени поръчки за структурни действия“.
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Чл. 6. Управляващият орган извършва
авансови, междинни и окончателни плащания към бенефициентите.
Чл. 7. (1) Управляващият орган извършва авансови плащания в размер до 20 % от
стойността на финансовата подкрепа след
издаване на акта по чл. 2, ал. 1.
(2) Авансовите плащания за инфраструктурни проекти на стойност над 5 млн. лв. са
в размер до 10 % от стойността на финансовата подкрепа.
(3) Авансовите плащания за публичните
бенефициенти, които изпълняват проекти
по Оперативна програма „Региони в растеж“, Оперативна програма „Транспорт и
транспортна инфраструктура“ и Оперативна
програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, могат
да бъдат в размер до 35 % от стойността на
финансовата подкрепа.
(4) Авансовите плащания по държавни
помощи са в размер до 40 % от стойността
на финансовата подкрепа.
(5) Плащането на аванс в случаите по ал. 2
и за инфраструктурни проекти над 5 млн. лв.
по ал. 3 се извършва, както следва:
1. след издаване на акта по чл. 2, ал. 1
се извършва плащане в размер 1 % от стойността на финансовата подкрепа;
2. след ск лючване на първи я договор
за строителство се извършва плащане на
остатъка до определения размер на аванса.
(6) Пред ви ден и т е а ва нсови п ла ща н и я
към бенефициентите се извършват в срока
по чл. 61, ал. 1 от Закона за управление на
средствата от Европейските структурни и
инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ).
Чл. 8. (1) Управляващият орган извършва
авансово плащане, в случай че същото е
обезпечено в пълен размер.
(2) Обезпечение за авансово плащане не
се изисква от бенефициенти – разпоредители
с бюджет по чл. 13, ал. 1, 3 и 4 от Закона за
публичните финанси.
(3) Срокът на валидност на обезпечението
за авансово плащане не може да бъде пократък от срока за извършване на финалното
плащане по проекта, определен в акта по
чл. 2, ал. 1.
(4) При обезпечение с банкова гаранция
тя трябва да бъде безусловна и неотменима
в полза на управляващия орган.
(5) Обезпечението със запис на заповед
трябва да бъде „без протест“ и „без разноски“.
(6) За всички видове обезпечения задължително се спазват изискванията на ал. 1 и 3.
Чл. 9. (1) Управляващият орган извършва
междинни и окончателни плащания към бенефициентите след верифициране на разходите.
(2) Размерът на окончателното плащане
се изчислява, като от общо верифицираните
допустими разходи, финансирани с безвъз-
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мездна финансова помощ по проекта, се
приспаднат извършените авансови и междинни плащания.
(3) Общият размер на авансовите и междинните плащания е до 80 % от стойността
на финансовата подкрепа.
(4) За инфраструктурни проекти на стойност над 5 млн. лв. общият размер на авансовите и междинните плащания е до 90 %
от стойността на финансовата подкрепа.
(5) Общият размер на авансовите и междинните плащания е до 95 % от стойността
на финансовата подкрепа, когато авансовите
плащания към бенефициентите са обезпечени с гаранци я, издадена от банка или
друга финансова институция, регистрирани
в Република България.
(6) Общият размер на авансовите и междинните плащания е до 95 % от стойността
на финансовата подкрепа за бенефициенти
от централната администрация на изпълнителната власт, когато утвърдените разходи по
бюджета на първостепенния разпоредител,
в чиято структура е бенефициентът, са повисоки от размера на отпуснатите авансови
плащания.
Чл. 10. Управляващият орган определя
в документите по чл. 24 и 26 ЗУСЕСИФ
възможността за подаване на искания за
п лащане на месечна база, съобразени с
периода за верифициране на разходите от
управляващия орган по предходни искания
за плащане и без ограничение на общата им
стойност, отчитайки ограниченията по чл. 9.
Чл. 11. (1) Плащанията от оперативната
програма за операции, изпълнявани чрез
финансови инструменти, се извършват поетапно, като размерът на средствата, изплатен
за финансови инструменти, включен във всяко
искане за плащане, подадено в периода на
допустимост, не надвишава 25 % от общия
размер на финансовата подкрепа съгласно
финансовото споразумение и включва:
1. плащания към или в полза на крайните
получатели;
2. поети задължения по договори за гаранции;
3. разходи за управление или плащане
на такси за управление на финансовия инструмент.
(2) Следва щ и иска ни я за п ла ща не се
подават в периода на допустимост само в
следните случаи:
1. второ искане за плащане, когато наймалко 60 % от сумата, заявена в първото
искане за плащане, е изразходвана за допустими разходи съгласно ал. 1;
2. т ре т о и вся ко след ва що иск а не за
плащане, когато най-малко 85 % от сумите,
заявени в предходни искания за плащане,
са изразходвани за допустими разходи съгласно ал. 1.
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(3) Алинеи 1 и 2 не се прилагат за финансовите инструменти, изпълнявани съгласно
чл. 39 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 2013 г.
за определяне на общоприложими разпоредби
за Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд, Кохезионния
фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд
за морско дело и рибарство и за определяне
на общи разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален
фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд
за морско дело и рибарство, и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ,
L 347 от 20 декември 2013 г.).
(4) Плащанията във връзка с финансовите
инструменти по ал. 3 се извършват съгласно
условията и графика, определени във финансовото споразумение.
(5) В случаите на финансова подкрепа за
финансови инструменти съгласно чл. 5, ал. 1
ЗУСЕСИФ обезпечението на средствата за
плащания от вноската, за която управляващият орган се е задължил към лицето, управляващо фонда на фондовете, се извършва
чрез учредяване и осигуряване на противопоставимост в полза на управляващия орган
на първия по ред особен залог или друга
форма, приемлива за управляващия орган.
(6) Обезпечения на средствата за плащания към лицето, изпълняващо финансов
инструмент по чл. 39 от Регламент 1303/2013,
не се изискват.
Чл. 12. (1) Лихвите, натрупани по авансови
плащания, финансирани с безвъзмездна финансова помощ, са ресурс за националното
съфинансиране по съответната оперативна
програма.
(2) Лихвите и други приходи, които могат
да бъдат отнесени към финансовата подкрепа, изплатена за финансови инструменти, се
използват по реда на чл. 43, параграф 2 от
Регламент (ЕС) № 1303/2013.
Чл. 13. (1) Управляващият орган гарантира, че бенефициентите получават общата
сума на финансовата подкрепа от програмата в сроковете, установени със ЗУСЕСИФ,
в пълнота и в съответствие с чл. 60, ал. 4
ЗУСЕСИФ.
(2) Управляващият орган извършва плащания към бенефициентите в рамките на
заложените от дирекция „Национален фонд“
в Министерството на финансите лимити.
(3) Дирекция „Национален фонд“ в Министерството на финансите залага лимити
по десетразрядните кодове на управляващия
орган на съответната оперативна програма,
както следва:
1. лимит в размер на авансово получените
средства от Европейската комисия и съответното национално съфинансиране;
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2. лимит в размер на възстановени от Европейската комисия разходи и съответното
национално съфинансиране;
3. лимит в размер на възстановени от
бенефициентите разходи, както и на възстановени лихви за просрочие по сертифицирани разходи с годишен счетоводен отчет,
след приспадане на лихвите от заявление за
плащане към Европейската комисия.
(4) Лимитите по ал. 3, т. 1 и 2 се залагат
в срок до 10 работни дни след получаване
на транш от Европейската комисия, като в
същия срок дирекция „Национален фонд“
в Министерството на финансите уведомява
управляващия орган.
(5) Лимитите по ал. 3, т. 3 се залагат
след 15-о число на месеца, следващ месеца
на възстановяване на разходите от бенефициентите, а за възстановените лихви за
просрочие – на месеца, следващ месеца на
приспадането им от заявление за плащане
към Европейската комисия.
(6) Лимитите остават заложени до тяхното пълно усвояване или до уведомяване за
тяхното отнемане.
(7) Дирекция „Национален фонд“ в Министерството на финансите може да отнеме изцяло или частично вече заложените
лимити при установяване на нарушение на
принципа за добро финансово управление
по смисъла на чл. 30 от Регламент (ЕС,
Евратом) № 966/2012.
Чл. 14. Управляващият орган представя
на сертифициращия орган по електронен
път прогноза за плащанията за години „n“
и „n+1“ във формата съгласно приложение
№ 2 в срок до 10 януари на година „n“.
Чл. 15. Актуализация на прогнозата за
плащанията се извършва от управляващия
орган всяка година в срок до 10 юли.
Чл. 16. Управляващият орган въвежда в
Информационната система за управление и
наблюдение на средствата от ЕСИФ (ИСУН)
всеки месец до 10-о число прогноза за плащанията за текущия и следващия месец.
Чл. 17. До 10 януари, 10 юли и 10 октомври на всяка финансова година управляващият орган представя на сертифициращия
орган по електронен път финансови данни
по смисъла на чл. 112 от Регламент (ЕС)
№ 1303/2013 във вида и формата на приложение II от Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 1011/2014 на Комисията от 22 септември
2014 г. за определяне на подробни правила за
прилагането на Регламент (ЕС) № 1303/2013
на Европейския парламент и на Съвета по
отношение на образците за предоставяне
на определена информация на Комисията и
подробни правила за обмен на информация
между бенефициерите и управляващите органи, сертифициращите органи, одитните
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органи и междинните звена (ОВ, L 286 от
30 септември 2014 г.).
Чл. 18. (1) Управляващият орган уведомява сертифициращия и одитния орган в
случаите на оправомощаване по чл. 9, ал. 5
ЗУСЕСИФ в срок 5 работни дни от датата
на оправомощаването.
(2) Сертифициращият орган може да изисква от управляващия орган допълнителна
финансова, техническа и административна
информация и други документи, като същите се предоставят в срок до 5 работни дни
от получаване на искането, освен ако не е
указано друго.
Чл. 19. Управляващият орган въвежда в
ИСУН информацията, свързана с искането
за плащане, в срок до 3 работни дни след
приключването на проверката на искането.
Г л а в а

т р е т а

ВЕ РИФИ К А Ц И Я И С Е Р Т ИФИ К А Ц И Я
Н А РАЗХОД И Т Е ПО ОП ЕРАТ И ВН И Т Е
ПРОГРАМИ
Раздел I
Потвърж даване на разходите от бенефициента
Чл. 20. (1) Бенефициентът е отговорен
за изпълнение на одобрени я проект или
операция в случаите на финансова подкрепа
за финансови инструменти, финансирани от
оперативната програма.
(2) Бенефициентът е отговорен за потвърждаване на разходите по проекта въз основа
на фактури и/или счетоводни документи с
еквивалентна доказателствена стойност съгласно приложимото законодателство освен
в случаите на:
1. отчитане на разходи чрез формите за
п редоставяне на финансова подк репа по
чл. 55, ал. 1, т. 2 – 4 ЗУСЕСИФ;
2. отчитане на финансовата подкрепа за
финансови инструменти.
(3) Бенефициентът не включва в договорите с изпълнителите изисквания за минимална стойност на разходите, които да бъдат
отчитани към него.
Чл. 21. (1) Преди плащане бенефициентът
на финансовата подкрепа, финансирана с
безвъзмездна финансова помощ, извършва:
1. проверка на документите, представени
от изпълнителите по договори в рамките
на проекта, съфинансиран от фондовете по
чл. 1, ал. 2, т. 1;
2. проверка за изпълнението на определените условия за плащане в акта по чл. 2,
ал. 1 в случаите на отчитане чрез формите
за предоставяне на финансова подкрепа по
чл. 55, ал. 1, т. 2 – 4 ЗУСЕСИФ;
3. проверка на място за удостоверяване
на изпълнението на заявените за плащане
дейности, когато е приложимо.
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(2) Преди п лащане бенефиц иен т ът на
финансова подкрепа за финансови инструменти извършва проверка за изпълнение на
условията за плащане съгласно подписаните
споразумения с финансовите посредници.
(3) Бенефициент ът по а л. 1 дек ларира
в искането за плащане към управляващия
орган най-малко следното:
1. проверките по ал. 1 са извършени;
2. изборът на изпълнител е осъществен
в съответствие с приложимото законодателство;
3. при извършени одити или проверки не
са констатирани слабости и пропуски при
управлението на одобрения проект, а за констатираните такива са предприети действия
за тяхното отстраняване.
(4) Бенефициент ът по а л. 2 дек ларира
в искането за плащане към управляващия
орган най-малко следното:
1. проверката по ал. 2 е извършена;
2. изборът на финансови посредници е
осъществен в съответствие с приложимото
законодателство;
3. при извършени одити или проверки
не са констатирани слабости и пропуски
при управлението на одобрените операции,
изпълнявани чрез финансови инструменти,
а за констатираните такива са предприети
действия за тяхното отстраняване.
(5) При отчитане на разходи за организация и управление по смисъла на чл. 55,
ал. 1, т. 4 ЗУСЕСИФ бенефициентът включва
в искането за плащане към управляващия
орган 75 % от стойността на разходите, изчислени съгласно определената единна ставка
в одобрената методология за определяне на
размерите на сумите по формата, посочена
в чл. 55, ал. 1, т. 4 ЗУСЕСИФ. Задължително
условие за включването на разходи за организация и управление в искане за плащане
към управляващия орган е извършването
и включването на съотносими допустими
преки разходи.
Раздел II
Верификация на разходи
Чл. 22. (1) Управляващият орган отговаря
за верифициране на разходите, извършени от
бенефициентите по програмата, финансирана
от фондовете по чл. 1, ал. 2, т. 1.
(2) Разходите се верифицират въз основа
на документите, представени от бенефициента
с всяко искане за плащане, чрез извършване
на управленски проверки.
(3) Управленските проверки за верифициране на разходите включват:
1. документална проверка на всяко искане за плащане, подадено от бенефициента,
включително и на придружаващата го документация;
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2. проверки на място на бенефициенти,
включително на мястото на изпълнение на
проекта, финансови посредници или крайни
пол у чатели, партньори на бенефициента,
когато това е приложимо, по преценка на
управляващия орган, с изключение на финансови инструменти, изпълнявани по реда
на чл. 39 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.
Чл. 23. (1) Проверката по чл. 22, ал. 3,
т. 1 за програмите, финансирани от ЕСФ,
може да се извършва от управляващия орган
въз основа на извадка от разходни позиции
от дадено искане за плащане, която се изготвя съгласно указанията на Европейската
комисия относно управленските проверки
и у к а за н и я та на Евр опейск ат а ком иси я
относно методите за подбор на извадки за
одитиращите органи.
(2) Управляващият орган обосновава необходимостта от прилагането на извадковата
верификация по ал. 1.
Чл. 24. Верифицирането на разходи по
опера ц и и, изп ъ л н я ва н и ч р е з фи на нс ови
инструменти, се извършва след проверка на
документацията, доказваща предоставянето
на финансова подкрепа и нейното използване
по предназначение.
Чл. 25. Управляващият орган може да
изиска от бенефициента допълнителни документи и разяснения след приключване на
цялостната проверка.
Чл. 26. (1) Управляващият орган извършва проверки на място по смисъла на чл. 22,
ал. 3, т. 2 на извадков принцип на база на
методология, основана на оценка на риска,
допълнена чрез случайна извадка, включително и проверки за спазване на принципа
за дълготрайност съгласно изискванията на
чл. 71 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.
(2) При необходимост управляващият орган извършва извънредни проверки на място
по смисъла на чл. 22, ал. 3, т. 2.
(3) При проверка на място на операции,
изпълнявани чрез финансови инструменти,
управляващият орган извършва преглед на
документацията, доказваща предоставянето
на финансова подкрепа, както и проверка
дали заложените резултати и показатели в
договорите между финансовите посредници
и крайните получатели са постигнати.
(4) Управляващият орган въвежда информация в ИСУН за извършените проверки на
място, направените констатации и препоръки, включително и актуална информация за
статуса на изпълнението на препоръките,
в срок до 3 работни дни от настъпване на
събитието, подлежащо на въвеж дане или
актуализация в ИСУН.
Чл. 27. (1) В рамките на счетоводната година управляващият орган предоставя на
сертифициращия орган чрез ИСУ Н регу-
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лярно, но не по-рядко от всеки втори месец
и задължително през месеците октомври и
декември, междинни доклади по сертификация и декларации за допустимите разходи с
включени разходи в съответствие с чл. 65,
ал. 2 ЗУСЕСИФ (приложение № 3).
(2) Управляващият орган въвежда в ИСУН
докладите по ал. 1 до 10-ия работен ден на
месеца по ал. 1.
(3) Управляващият орган включва разходи
по държавни помощи в доклада по сертификация и декларация за допустимите разходи
само ако са верифицирани и платени на
бенефициентите.
(4) Уп ра в л я в а щ и я т о рг а н вк л юч в а в
доклада по сертификация и декларация за
допустимите разходи платени от бенефициента аванси към изпълнителите по договори
в случаите, когато в сключения договор с
изпълнител е предвидено авансово плащане
и от изпълнителя е предоставена фактура
или друг счетоводен документ с еквивалентна доказателствена стойност за извършения
разход.
(5) Управляващият орган може да включва
в доклада по сертификация и декларацията
за допустимите разходи изплатените към бенефициентите допустими разходи по голям
проект по смисъла на чл. 100 от Регламент
(ЕС) № 1303/2013 преди одобрението му от
Европейската комисия в случаите, когато е изпълнено условието по чл. 24, ал. 4 ЗУСЕСИФ.
(6) Уп равл яващ и я т орган под д ържа в
ИСУ Н информация съгласно приложение
№ 4A.
(7) Управляващият орган въвежда в ИСУН
до 10 юли след края на всяка счетоводна година финален междинен доклад по сертификация и декларация за допустимите разходи
за счетоводната година (приложение № 3).
Чл. 28. При констатирани от национални
и европейски контролни и одитни органи
недостатъци във функционирането на системата за управление и контрол управляващият
орган предприема следните действия:
1. анализира обхвата на констатираните
недостатъци в системата за управление и
контрол по оперативната програма и предприема действия за отстраняването им съгласно
препоръките на националните и европейските
контролни и одитни органи чрез прилагане
на подобрени контролни механизми;
2. уведомява сертифициращия орган за
корекция на верифицираните разходи, включени в предходни доклади по сертификация
и декларации за допустимите разходи.
Раздел III
Сертификация на разходите
Чл. 29. (1) Сертифициращият орган отговаря за изготвяне и изпращане до Европей-
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ската комисия на заявления за плащане за
разходите, верифицирани от управляващия
орган по оперативната програма и сертифицирани от сертифициращия орган в съответствие с чл. 126, буква „а“ от Регламент (ЕС)
№ 1303/2013 и чл. 66 ЗУСЕСИФ.
(2) С ер т ифи ц и ра щ и я т орг а н изп ра ща
информацията по чл. 66, ал. 4 ЗУСЕСИФ
по електронен път с електронен подпис до
управляващия орган и до одитния орган.
(3) Управляващият орган може да включва
повторно изцяло или частично неодобрени
от сертифициращия орган разходи в следващ доклад по сертификация и декларация
за допустимите разходи след извършване на
съответните управленски проверки и потвърждаване допустимостта на тези разходи.
Чл. 30. Сертифициращият орган извършва:
1. проверки на място в управляващия
орган;
2. проверки на място на бенефициенти,
включително на мястото на изпълнение на
проекта, на финансови посредници или на
крайни получатели, с изключение на финансови инструменти по чл. 39 от Регламент
(ЕС) № 1303/2013;
3. извънредни проверки.
Чл. 31. (1) При сертификацията на разходи
се вземат под внимание и предварителните
доклади от национални и европейски контролни и одитни органи.
(2) Одитният орган предоставя на сертифициращия орган предварителните доклади от
извършени одити по оперативните програми
в срок до 5 работни дни от тяхното издаване.
Чл. 32. Управляващият орган предоставя
на сертифициращия и на одитния орган:
1. информация за текущи разследвания на
Европейската служба за борба с измамите
във връзка със съответната оперативна програма в срок до 5 работни дни от нейното
получаване;
2. предварителни доклади от службите
на Европейската комиси я, Европейската
сметна палата и Сметната палата на Република България в срок до 5 работни дни от
тяхното получаване;
3. информаци я по ч л. 87, параг раф 1,
буква „а“ от Регламент (ЕС) № 1303/2013 в
срок до 15 януари.
Чл. 33. Управляващият орган представя
на сертифициращи я и одитни я орган по
електронен път:
1. метода по смисъла на чл. 59, ал. 2, т. 2
ЗУСЕСИФ в срок до 5 работни дни след
одобрението му от ръководителя на управляващия орган;
2. метода по смисъла на чл. 59, ал. 2, т. 3
ЗУСЕСИФ в срок до 5 работни дни след
одобрението му от ръководителя на управляващия орган;
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3. информация за напредъка по изпълнението и резултатите от извършените управленски проверки съгласно приложение
№ 5 – два пъти годишно – в срок до 31 юли
за проверки, извършени в периода от 1 януари
до 30 юни; в срок до 31 януари за проверки,
извършени в периода от 1 юли до 31 декември
на предходната финансова година;
4. годишния план за проверки на място
за съответната финансова година и методологията за оценка на риска, въз основа на
която са планирани проверки на място по
оперативната програма, в срок до 31 януари
всяка година; всяка следваща актуализация
на плана се изпраща в срок до 5 работни дни
след одобрението є от ръководителя на управляващия орган;
5. процедурния наръчник, както и всички
последващи изменения, в срок до 5 работни дни след одобрението му от ръководителя
на управляващия орган.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ
Чл. 34. (1) Управляващият орган организира счетоводната отчетност по оперативната
програма чрез отчитане на начислена и на
касова основа на всички счетоводни събития,
произтичащи от финансовото управление на
оперативната програма, в Информационната
система за финансово управление (ИСФУ)
на Министерството на финансите.
(2) Дирекция „Информационни системи“ в
Министерството на финансите поддържа ИСФУ.
(3) Сертифициращият орган определя на
управляващия орган самостоятелен фирмен
код в ИСФУ, чрез който се осигурява оперативна самостоятелност и независимост на
счетоводната отчетност.
(4) Редът за осигуряване на достъп на
потребители до ИСФУ и за работа със системата е определен в приложения № 6 и 7.
Чл. 35. Сертифициращият орган ежемесечно и на тримесечие консолидира или
обобщава отчетната информация, предоставена от управляващите органи във формати
и в рамките на срокове, утвърдени съгласно
прилож имите у казани я на минист ъра на
финансите, като при обработката на данните може да изисква от управляващия орган
допълнителна финансова информация.
Чл. 36. (1) Сертифициращият орган разработва и въвежда в счетоводната система единен
сметкоплан за всички управляващи органи и
определя стандартни счетоводни записвания за
счетоводните събития, произтичащи от финансовото управление на оперативните програми,
задължителни за прилагане от управляващите
органи и в съответствие с утвърдения по чл. 164
от Закона за публичните финанси сметкоплан
на бюджетните организации.
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(2) Стан дартни те счетоводни записвания се разработват от Министерството на
финансите.
(3) Сертифициращи ят орган съгласу ва
разработената от управляващия орган счетоводна политика.
(4) Сертифициращият орган допълва или
изменя сметкоплана при:
1. допълнение или изменение на счетоводните правила, приложими за публичния
сектор;
2. инициирано от управляващ орган и
заявено по електронен път предложение за
допълване на сметки.
(5) Управляващият орган осигурява аналитична счетоводна информация по проектите
чрез стандартни счетоводни записвания за:
1. договорената безвъзмездна финансова
помощ;
2. вземанията от бенефициентите;
3. задълженията към бенефициентите;
4. извършени те авансови п лащани я и
възстановяването на допустими разходи;
5. верифицираните разходи по проектите.
(6) Управляващият орган осигурява аналитична счетоводна информация за финансовите споразумения с лицето, управляващо
фонда на фондовете, или лицето, изпълняващо финансов инструмент по чл. 39 от
Регламен т № 1303/2013, ч рез стан дар т ни
счетоводни записвания за:
1. д ъ л ж имата финансова подк репа на
лицата по тази алинея, определена със споразуменията по чл. 2, ал. 1;
2. вземанията от лицата по тази алинея;
3. изплатеното финансиране към бенефициентите на финансова подкрепа;
4. верифицираните разходи по споразуменията по чл. 2, ал. 1.
Чл. 37. Сертифициращият орган оказва
методическа помощ в случаите на специфични дейности и операции, различни от
утвърдените със стандартните счетоводни
събития.
Г л а в а

п е т а

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА
НЕПРАВОМЕРНИ РАЗХОДИ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ
Раздел I
Финансови корекции
Чл. 38. (1) Финансови корекции по оперативната програма се извършват на основанията по чл. 70, ал. 1 ЗУСЕСИФ.
(2) Финансовите корекции по оперативната
програма се определят за индивидуални или
системни пропуски.
Чл. 39. (1) Управл яващи ят орган след
влизане в сила на решението по чл. 73, ал. 1
ЗУСЕСИФ въвежда информация за всички
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финансови корекции по недължимо платени
и надплатени суми, неправомерно получени
или неправомерно усвоени средства по оперативната програма, както и за недопустимите
разходи, резултат от системен пропуск:
1. в ИСУН в срок до 3 работни дни;
2. в счетоводната система в срок до 5
работни дни.
(2) Редът и сроковете за предоставяне
от у правл яващи я орган на сертифициращия орган на информация за вземанията
по недължимо платени и надплатени суми,
неправомерно получени или неправомерно
усвоени средства по оперативната програма,
както и за недопустими разходи, резултат от
системен пропуск, отменящ целия или част
от приноса за даден проект, приоритетна ос
или оперативна програма, са определени в
приложения № 8 – 14.
Чл. 40. (1) Управляващият орган намалява верифицираните разходи през счетоводната година и до нейното приключване
с ус т а новен и т е в з ема н и я по фи на нс ови
корекции, включително, ако е приложимо,
и относимия към тях собствен принос, по
реда, определен в чл. 41.
(2) Наложените финансови корекции с
ефект върху разходи, които предстои да бъдат
отчетени от бенефициента до приключване
на проекта, се намаляват при верифициране
на искане за плащане и не се включват в
доклад по сертификация и декларация за
допустими разходи.
Чл. 41. (1) Управляващият орган отписва
чрез оттегляне от първия следващ междинен
доклад по сертификация и декларация за
допустимите разходи вземания по индивидуални финансови корекции, включително, ако
е приложимо, и относимия към тях собствен
принос, които са регистрирани за разходи,
заявени за възстановяване от Европейската
комисия през счетоводната година, но не са
сертифицирани с годишен счетоводен отчет,
подаден към Европейската комисия.
(2) Управляващият орган отписва чрез
приспадане от първия следващ междинен
доклад по сертификация и декларация за
допустимите разходи вземанията по индивидуални финансови корекции, включително,
ако е прилож имо, и относими я към тях
собствен принос, които са регистрирани за
разходи, сертифицирани с годишен счетоводен отчет, подаден към Европейската комисия, след възстановяване на вземанията от
бенефициента заедно с възстановената към
тях лихва за забава.
(3) Управляващият орган отписва чрез оттегляне от първия следващ междинен доклад
по сертификация и декларация за допустимите разходи регистрираните вземания по
финансови корекции за системен пропуск по
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разходи, които са заявени за възстановяване
към Европейската комисия.
(4) В случай че първият следващ междинен
доклад по сертификация и декларация за
допустимите разходи се изготвя след края на
текущата счетоводна година, намаленията по
ал. 1 и 3 се извършват от сертифициращия
орган при изготвяне на отчета по чл. 52, т. 1.
Ч л. 42 . С р едс т ват а , кои т о б ене фи ц иентът получава в резултат на нарушение на
договор между него и трета страна или при
оттегляне на оферта, избрана по правилата
за възлагане на обществени поръчки, не се
смятат за приход и не се приспадат от допустимите разходи по проекта.
Чл. 43. Управляващият орган поддържа
в ИСУН Книга на длъжниците и Книга на
длъжниците за системни пропуски по всяка
оперативна програма.
Раздел II
Ред за възстановяване на недължимо платени
и надплатени суми, неправомерно получени
или неправомерно усвоените средства
Чл. 44. (1) Всички вземания по наложени
финансови корекции подлежат на възстановяване към сметката за средствата от
Европейския съюз на Националния фонд.
(2) Вземанията по финансови корекции,
на ложени за финансови инст ру менти, не
подлежат на възстановяване, ако попадат
в изключенията, предвидени в чл. 6, параграф 3, ал. 1 и 2 от Делегиран регламент
(ЕС) № 480/2014 на Комисията от 2014 г. за
допълнение на Регламент (ЕС) № 1303/2013
на Европейския парламент и на Съвета за
определяне на общоприложими разпоредби
за Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд, Кохезионния
фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд
за морско дело и рибарство и за определяне
на общи разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален
фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд
за морско дело и рибарство (ОВ, L 138 от
13 май 2005 г.).
Чл. 45. (1) Управляващият орган определя
финансови корекции и информира бенефициента за сумата, подлежаща на възстановяване
с решението по чл. 73, ал. 1 ЗУСЕСИФ.
(2) Управляващият орган определя реда,
по който бенефициентът го уведомява за
извършеното доброволно въ зстановяване
на средствата.
(3) Управляващият орган инициира своевременно процед у ра по у ведом яване на
отговорния разпоредител с бюджет за дължимите средства по финансови корекции,
които са наложени в резултат на констатирани от европейски или национални одитни
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органи системни пропуски и не подлежат на
възстановяване от бенефициентa. Средствата
се възстановяват съгласно чл. 63 от Закона
за публичните финанси.
Чл. 46. (1) Бенефициент ът възстановява дължимите средства в срок до 14 дни
от датата на получаване на решението по
чл. 73, ал. 1 ЗУСЕСИФ. При възстановяване
на задължението преди крайния срок не се
дължи лихва за забава.
(2) Управляващият орган извършва прихващане от последващо плащане по проекта, дъл ж имо съгласно общите услови я
за предоставяне на финансова подкрепа на
бенефициента, когато дължимите средства
не са възстановени в срока по ал. 1.
(3) Дължимите средства се прихващат в
рамките на 90 дни след изтичане на срока
по ал. 1 заедно с лихва за забава, начислена
от датата, следваща датата на изтичане на
срока, определен в ал. 1, до датата на възстановяване на средствата.
(4) Управляващият орган може да упражни правото си по учредени или издадени от
бенефициента обезпечения.
Чл. 47. (1) Дължими средства по индивидуални финансови корекции, определени
на бенефициенти – бюджетни организации,
които не са възстановени по реда на чл. 46,
подлежат на възстановяване от бюджетите
на първостепенните разпоредители с бюджет,
разпоредителите с бюджет по чл. 11, ал. 9
от Закона за публичните финанси или от
бюджетните организации по чл. 13, ал. 4
от същия закон, в чиито структури е бенефициентът.
(2) Възстановяването на средствата от
бюджетните организации по ал. 1 към сметката за средства от Европейския съюз на
Националния фонд се отчита като трансфер
между бюджетите и сметките за средства от
Европейския съюз на Националния фонд.
При необходимост се извършват промени по
бюджетите съгласно разпоредбите на Закона
за публичните финанси.
(3) Възстановяването на средства от първостепенните разпоредители с бюджет може
да се извърши и от централния бюджет чрез
намаляване по бюджета на първостепенния
разпоредител с бюджет на разходи и/или
предоставени т рансфери и компенсирана
п ром я на на бюд же т н и т е вза и моо т ношения на централния бюджет с бюджета на
първостепенния разпоредител с бюджет и
сметката за средства от Европейския съюз
на Националния фонд съгласно разпоредбите
на Закона за публичните финанси.
(4) Възстановяването на средства от разпоредителите с бюджет по чл. 11, ал. 9 и
чл. 13, ал. 4 по реда на ал. 3 от Закона за
публичните финанси може да се извърши чрез
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промяна на бюджетното взаимоотношение
със съответния финансиращ бюджет по държавния бюджет и промяна на бюджетното
взаимоотношение между централния бюджет
и финансиращия бюджет.
Чл. 48. (1) Управляващият орган представя информация на сертифициращия орган
за дължимите средства по индивидуални
финансови корекции от бенефициенти – бюджетни организации, с изключение на разпоредителите с бюджет по чл. 11, ал. 9 или
от бюджетните организации по чл. 13, ал. 4
от Закона за публичните финанси, които
към 30 септември на текущата година не
са събрани по реда, определен в чл. 46 или
47. Информацията се представя в срок до
15 ноември на финансовата година и съдържа наименованието на длъжника, размера
на дължимата сума, начислените лихви за
забава и информация за етапа на събиране
на вземането.
(2) Дължимите средства по индивидуални
финансови корекции, определени на бенефициенти – бюджетни организации, могат
да се възстановяват по реда на чл. 106 от
Закона за публичните финанси.
(3) Въ зстановяванет о под формата на
прихващане съгласно чл. 106 от Закона за
публичните финанси се отразява в отчетите
за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз на
Националния фонд, доколкото такова прихващане се приравнява на касов поток, съгласно
разпоредбите на стандартите и указанията
за отчетността на бюджетните организации,
утвърдени съгласно чл. 164, ал. 1 от Закона
за публичните финанси.
Чл. 49. (1) Дължимите средства от бенефициенти – общини, могат да бъдат разсрочвани или отсрочвани от управляващия
орган в срок до 12 месеца от изтичането на
срока по чл. 46, ал. 1 по писмено заявление
от бенефициента.
(2) Заявлението по ал. 1 се подава в едномесечен срок от изтичането на срока по
чл. 46, ал. 1 заедно с разработен график за
възстановяване. Редът за разглеж дане на
заявлението се определя от управляващия
орган с вътрешни правила, като срокът за
разглеждане на заявлението не може да бъде
по-дълъг от 14 дни.
(3) За периода на отсрочването или разсрочването по ал. 1 се дължи законната лихва,
начислена за периода до възстановяване на
дължимата сума.
Чл. 50. При невъзможност да се приложат способите за възстановяване, посочени
в чл. 46, 47 или 48, или при неспазване на
г рафика за въ зста новява не, оп ределен в
чл. 49, ал. 2, управляващият орган уведомява
Националната агенция за приходите в 14-дне-
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вен срок след изчерпване на приложимите
способи. Дължимите вземания се погасяват
по реда на чл. 169, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Г л а в а

ш е с т а

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА
Г ОД И Н А
Чл. 51. (1) Приключването на счетоводната година се извършва за всяка оперативна
програма.
(2) Отговорни за приключване на счетоводната година са управляващият орган,
сертифициращият орган и одитният орган.
Чл. 52. За приключването на счетоводната година се изготвят следните документи:
1. годишен счетоводен отчет, изготвян от
сертифициращия орган;
2. декларация за управлението, изготвяна
от управляващия орган;
3. годишно обобщение на окончателните
одитни доклади и на извършените проверки,
изготвяно от управляващия орган;
4. годишен контролен доклад, изготвян
от одитния орган;
5. одитно становище, изготвяно от одитния орган.
Чл. 53. При програми, финансирани от
повече от един фонд, отчетът по чл. 52, т. 1
се изготвя за всеки отделен фонд.
Чл. 54. Сертифициращият орган изготвя
отчета по чл. 52, т. 1 след проверка на:
1. отписаните от у правл яващи я орган
недопустими разходи съгласно чл. 41, ал. 1;
2. възстановените суми през счетоводната година заедно с лихвата, включително
възстановените суми и лихви по регистрирани дългове в предходни счетоводни години;
3. сумите, подлежащи на възстановяване
към края на счетоводната година, включващи всички дължими суми по недопустими
разходи, които са били сертифицирани в
предходни счетоводни години и не са възстановени до края на счетоводната година,
за която се отнася приключването, включително по отношение на разходи във връзка с
неспазване на изискването за дълготрайност
на проектите;
4. невъзстановимите към края на счетоводната година суми.
Чл. 55. (1) Управляващият орган предоставя на сертифициращия орган по електронен
път до 20-и октомври след края на счетоводната година информация за:
1. регистрираните дългове;
2. регистрираните сигнали за нередност,
които са в процес на проверки за установяване достоверността на изложените в тях
обстоятелства;
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3. непредставена информация и предварителни одитни доклади по чл. 32, т. 1 и 2;
4. финансови корек ц ии, оп ределени в
периода след края на счетоводната година,
които се отнасят за разходи, за явени от
сертифициращия орган за възстановяване
от Европейската комисия съгласно приложение № 22;
5. извършени други корекции на разходите,
включени във финалния междинен доклад
по сертификация и декларация за допустимите разходи, като се посочват причините
за намаленията съгласно приложение № 23;
6. авансите, платени съгласно чл. 131,
параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и
включени в доклад по сертификация и декларация за допустимите разходи, в случай на
настъпили промени спрямо информацията,
представена с финалния междинен доклад по
сертификация и декларацията за допустими
разходи към 30 юни, съгласно формата за
този тип информация по приложение № 3;
7. намаления на включените разходи за
финансови инструменти във финалния междинен доклад по сертификация и декларация
за допустими разходи съгласно формата за
този тип информация по приложение № 3.
(2) Информацията по ал. 1 следва да е
актуална към 15-и октомври след края на
счетоводната година.
(3) Информацията по ал. 1, която се поддържа в ИСУН, не се представя на сертифициращия орган по електронен път.
Чл. 56. Сертифициращият орган изготвя отчета по чл. 52, т. 1, като проверява и
анализира обстоятелствата по чл. 54 и 55
и изчислява общата сума на допустимите
разходи за съответната счетоводна година.
Чл. 57. (1) Управляващият орган не приспада от следващ междинен доклад по сертификация и декларация за допустими разходи намалените от сертифициращия орган
разходи в отчета по чл. 52, т. 1.
(2) Управляващият орган отразява намалените от сертифициращия орган разходи
в отчета по чл. 52, т. 1 в общия размер на
верифицираните разходи по оперативната
програма.
Чл. 58. (1) Управляващият орган отразява информацията от окончателните одитни
доклади, включена в доклада по чл. 52, т. 4,
при изготвяне на годишното обобщение по
чл. 52, т. 3.
(2) Управляващият орган включва в годишното обобщение по чл. 52, т. 3 изчисления
размер на допустимите разходи за съответната
счетоводна година от отчета по чл. 52, т. 1.
Чл. 59. (1) Документите по чл. 52 се съгласуват между органите по чл. 51, ал. 2 по
реда и в сроковете съгласно приложение № 15.
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(2) Сертифициращи ят орган извършва
преглед за съответствие на данните в окончателните документи по чл. 52.
(3) Документите по чл. 52 се изпращат
от сертифициращия орган на Европейската
комисия чрез системата SFC 2014 в срока
по чл. 59, параграф 5 на Регламент (ЕС,
Евратом) № 966/2012.
Г л а в а

с е д м а

ПРОГ РА МИ ЗА Т РА НСГ РА НИ ЧНО С ЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ВЪНШНИТЕ ГРАНИЦИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Раздел I
Извършване на плащания
Чл. 60. Източниците на финансиране на
програмите за трансгранично сътрудничество
по външните граници на ЕС (програмите за
ТГС) са ЕФРР, Инструментът за предприсъединителна помощ (ИПП II), националното
съфинансиране на Република България и
национа лното съфинансиране на ст раната – партньор по съответната програма за
ТГС.
Чл. 61. Средствата, които се получават
от Европейската комисия за финансиране
на програмите за ТГС, се третират като
средства от ИПП II.
Чл. 62. (1) Изплащането на финансова подкрепа от управляващия орган към водещия
бенефициент или бенефициента по приоритетна ос „Техническа помощ“ се извършва
в евро въз основа на акта по чл. 2, ал. 1.
(2) Управляващият орган изплаща финансовата подкрепа при спазване на съотношението по източници на финансиране,
определено в акта по ал. 1.
Чл. 63. (1) Средствата от ИПП II, съответното българско национално съфинансиране,
съфинансирането на ст раната – партньор
по приоритетна ос „Техническа помощ“, и
съфинансирането на страната – партньор по
останалите приоритетни оси, когато това е
предвидено в меморандума за изпълнение
на съответната програма за ТГС, постъпват,
съхраняват се и се разплащат чрез банкови сметки в БНБ. Схемата на паричните
потоци на средствата се определя съгласно
приложение № 16.
(2) Плащани ята със средства по ал. 1
се извършват чрез СЕБРА и системата за
електронно банкиране на БНБ.
Чл. 64. (1) Управл яващи ят орган предоставя по електронен път информация на
сертифициращия орган за лицата, определени
да работят в СЕБРА, в срок до 5 работни дни
от датата на издаване или на изменение на
заповедта за определяне на лицата.

БРОЙ 57

ДЪРЖАВЕН

(2) Служителите на управляващия орган,
които участват в подготовката, изпълнението и управлението на програмите за ТГС,
както и членовете на звеното или екипа за
управление на проекта, подписват декларацията по чл. 5.
Чл. 65. Управляващият орган извършва
авансови, междинни и окончателни плащания
към водещия бенефициент или бенефициента
по приоритетна ос „Техническа помощ“.
Чл. 66. (1) Управляващият орган извършва авансови плащания в размер до 20 % от
стойността на финансовата подкрепа след
издаване на акта по чл. 2, ал. 1.
(2) Пред ви ден и т е а ва нсови п ла ща н и я
към водещите бенефициенти се извършват
в срока по чл. 61, ал. 1 ЗУСЕСИФ.
(3) Авансовите плащания към бенефициентите по приоритетна ос „Техническа
помощ“ на програмите по чл. 1, ал. 2, т. 2
са в размер до 50 % от одобрените годишни
бюджети за техническа помощ.
Чл. 67. Управляващият орган определя
условията, при които се извършва плащането
по чл. 66, в акта по чл. 2, ал. 1, доколкото
друго не е предвидено в приложимото европейско законодателство и в сключените
между държавите договори, ратифицирани,
обнародвани и влезли в сила за Република
България.
Чл. 68. (1) Управляващият орган извършва междинни и окончателни плащания към
водещия бенефициент или бенефициента по
приоритетна ос „Техническа помощ“ след
верифициране на разходите.
(2) Размерът на окончателното плащане
се изчислява, като от верифицираните допустими разходи за сметка на безвъзмездната
финансова помощ по проекта се приспаднат
извършените авансови и междинни плащания.
(3) Общият размер на авансовите и междинните плащания е до 80% от стойността
на финансовата подкрепа.
Чл. 69. Управляващият орган предоставя
възможност в акта по чл. 2, ал. 1 за подаване
на искания за плащане на тримесечие.
Чл. 70. Лихвите, натрупани по авансови
плащания на водещия бенефициент и бенефициенти по приоритетна ос „Техническа
помощ“, финансирани с безвъзмездна финансова помощ, са ресурс за националното
съфинансиране по съответните програми
за ТГС.
Чл. 71. Водещият бенефициент или бенефициентът по приоритетна ос „Техническа
помощ“ преизчисл яват в евро сумите на
ра зход и т е, извършен и в на ц иона л на валута по реда на чл. 28 от Регламент (ЕС)
№ 1299/2013 г. на Европейския парламент и
на Съвета от 2013 г. относно специалните
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разпоредби за подкрепа от Европейския фонд
за регионално развитие по цел „Европейско
териториално сътрудничество (ОВ, L 347 от
20 декември 2013 г.).
Чл. 72. (1) Управляващият орган гарантира, че водещият бенефициент или бенефициентът по приоритетна ос „Техническа
помощ“ получава общата сума на финансовата подкрепа от програмата в сроковете,
установени със ЗУСЕСИФ, в пълнота и в
съответствие с чл. 60, ал. 4 ЗУСЕСИФ.
(2) Управляващият орган извършва плащания към водещия бенефициент или бенефициента по приоритетна ос „Техническа
помощ“ в рамките на заложените от дирекция
„Национален фонд“ в Министерството на
финансите лимити.
(3) Управляващият орган е отговорен за
навременното осигуряване на публичното национално съфинансиране от страната – партньор по приоритетна ос „Техническа помощ“,
и съфинансирането от страната – партньор
по останалите приоритетни оси, когато това
е предвидено в меморандума за изпълнение
на съответната програма за ТГС.
(4) В срок до 5 работни дни след получаване
на средствата по ал. 3 управляващият орган
превежда получените средства по сметката
с лимит на дирекция „Национален фонд“ в
Министерството на финансите.
Чл. 73. (1) Дирекция „Национален фонд“
в М и н ис т ерс т во т о на фи на нси т е за ла га
лимити по десетразредните кодове на управляващия орган на съответната програма за
ТГС, както следва:
1. лимит в размер на авансово получените средства от Европейската комиси я,
съответното българско национално съфинансиране и съответното съфинансиране
на страната – партньор по приоритетна ос
„Тех ническа помощ“, и съфинансирането
от страната – партньор по останалите приоритетни оси, когато това е предвидено в
меморандума за изпълнение на съответната
програма за ТГС;
2. лимит в размер на възстановени от
Европейската комисия разходи, съответното
българско национално съфинансиране, съответното съфинансиране на страната – партньор по приоритетна ос „Техническа помощ“,
и съфинансирането от страната – партньор
по останалите приоритетни оси, когато това
е предвидено в меморандума за изпълнение
на съответната програма за ТГС;
3. лимит в размер на възстановените от
водещия бенефициент или бенефициента по
приоритетна ос „Техническа помощ“ разходи,
както и възстановени лихви за просрочие
по сертифицирани разходи с годишен счето-
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воден отчет, след приспадане на лихвите от
заявлението за плащане към Европейската
комисия.
(2) Лимитите по ал. 1, т. 1 и 2 се залагат
в срок до 10 работни дни след получаване
на транш от Европейската комисия, като в
същия срок дирекция „Национален фонд“
в Министерството на финансите уведомява
управляващия орган.
(3) Дирекция „Национален фонд“ в Министерството на финансите залага лимит на
управляващия орган за частта на съответното съфинансиране на страната – партньор
по приоритетна ос „Техническа помощ“ и
за част та на съответното съфинансиране
на страната – партньор по останалите приоритетни оси, когато това е предвидено в
меморандума за изпълнение на съответната
програма за ТГС, само когато е осигурено
национално съфинансиране от съответната
страна партньор по сметката на Националния
фонд за програмите за ТГС.
(4) Лимитите по ал. 1, т. 3 се залагат
след 15-о число на месеца, следващ месеца
на възстановяване на разходите от бенефициентите, а за възстановените лихви за
просрочие – на месеца, следващ месеца на
приспадането им от заявление за плащане
към Европейската комисия.
(5) Лимитите остават заложени до тяхното пълно усвояване или до уведомяване за
тяхното отнемане.
(6) Дирекция „Национален фонд“ в Министерството на финансите може да отнеме
на п ъ л но и л и час т и ч но вече за ложен и т е
лимити при установяване на нарушение на
принципа за добро финансово управление
по смисъла на чл. 30 от Регламент (ЕС,
Евратом) № 966/2012.
Чл. 74. Управляващият орган представя
на сертифициращия орган по електронен
път информацията съгласно чл. 42, т. 3 от
Регламент за изпълнение (ЕС) 447/2014 г. на
Комисията от 2014 г. относно специфичните
правила за изпълнение на Регламент (ЕС)
№ 231/2014 на Европейск и я парламент и
на Съвета за създаване на Инструмент за
предприсъединителна помощ (ИПП II) (ОВ,
L 132 от 3 май 2014 г.) в срок до 5 дни от
изпращането є на Европейската комисия.
Чл. 75. (1) Управляващият орган предоставя на сертифициращия орган до 10-о число на всеки месец месечен финансов отчет
съгласно приложение № 17.
(2) Отчетът по ал. 1 се представя по електронен път от ръководителя на управляващия
орган или от упълномощено от него лице.
Чл. 76. (1) Управляващият орган уведомява сертифициращия орган и одитния орган в
случаите на оправомощаване по чл. 9, ал. 5
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ЗУСЕСИФ в срок 5 работни дни от датата
на оправомощаването.
(2) Сертифициращият орган може да изисква от управляващия орган допълнителна
финансова, техническа и административна
информация и други документи, като същите се предоставят в срок 5 работни дни
от получаване на искането, освен ако не е
указано друго.
Чл. 77. Управляващият орган се задължава да въвежда информация за извършените
плащания в информационната система за
управление за съответната програма за ТГС
в срок до 3 работни дни от извършване на
плащането.
Раздел II
Верификация на разходи
Чл. 78. Бенефициентът е отговорен за изпълнение на съответната част от одобрения
проект, финансиран от програмата за ТГС,
както и за потвърждаване на разходите по
проекта, въз основа на фактури и/или други
документи с еквивалентна доказателствена
стойност съгласно приложимото законодателство освен в случаите на отчитане на
разходите чрез формите за представяне на
финансова подкрепа по чл. 55, ал. 1, т. 2 – 4
ЗУСЕСИФ.
Чл. 79. (1) Преди плащане бенефициентът
извършва:
1. проверка на документите, предоставени
от изпълнителите по договори в рамките
на проекта;
2. проверка за изпълнението на определените в акта по чл. 2, ал. 1 условия за плащане в случаите на отчитане на разходите
чрез формите за представяне на финансова
подкрепа по чл. 55, ал. 1, т. 2 – 4 ЗУСЕСИФ;
3. проверка на място за удостоверяване
на изпълнението на заявените за плащане
дейности.
(2) Бенефициентът декларира като минимум следното:
1. проверките по ал. 1 са извършени;
2. изборът на изпълнител е осъществен
в съответствие с приложимото законодателство;
3. при извършените одити или проверки
не са констатирани слабости и пропуски
при управлението на одобрения проект или
операциите, изпълнявани чрез финансови
инструменти, а за констатираните такива
са предприети действия за тяхното отстраняване.
Чл. 80. В случаите, когато се прилагат
разпоредбите на чл. 23, т. 4 от Регламент за
изпълнение (ЕС) № 1299/2013, бенефициентът
предоставя на определените за всяка държава
контрольори документите за извършените
плащания по проекта.
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Чл. 81. Контрольорите са отговорни за
верифициране на разходите, осъществявани
на територията на съответната страна, и
съответствието на тези разходи по проекта
или част от проекта, за която се отнасят,
с приложимото за съответната страна национално и европейско законодателство и
правилата на програмата за ТГС.
Чл. 82. Контрольорите верифицират разходите въз основа на документите, представени от бенефициента, чрез извършване на
проверките по чл. 22, ал. 3.
Чл. 83. Контрольорите писмено потвърждават, че проверките по чл. 82 са извършени.
Чл. 84. Въз основа на издаденото потвърждение по чл. 83 водещият бенефициент
в съответствие с чл. 40, т. 2 от Регламент за
изпълнение (ЕС) № 447/2014 г. на Комисията
представя на управляващия орган искане за
плащане.
Чл. 85. Управляващият орган отговаря
за верифициране на разходите, извършени
от бенефициентите по програмите по чл. 1,
ал. 2, т. 2, потвърдени от контрольорите,
съгласно чл. 23, параграф 4 от Регламент за
изпълнение (ЕС) № 1299/2013.
Чл. 86. (1) Разходите се верифицират въз
основа на документите, представени от водещия бенефициент с всяко искане за плащане
чрез извършените управленски проверки в
съответствие с чл. 23 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1299/2013.
(2) Управленските проверки за верифициране на разходите от управляващия орган
включват:
1. документална проверка на всяко искане
за плащане, подадено от водещия бенефициент, включително и на придружаващата
го документация;
2. проверки на място на съвместен технически секретариат (СТС), водещия бенефициент, другите бенефициенти.
(3) При делегиране на функции на СТС
управляващият орган гарантира, че изискванията, определени за управляващия орган
за верифициране на разходите, са спазени.
Чл. 87. Управляващият орган може да изиска от водещия бенефициент допълнителни
документи и разяснения след приключване
на цялостната проверка.
Чл. 88. (1) Управляващият орган или СТС
извършват проверки на място на база на
методология, основана на оценка на риска,
като в допълнение следва да бъде избрана
случайна извадка, включително и проверки
за наблюдаване спазването на принципа за
дългот райност съгласно изиск вани ята на
чл. 71 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.
(2) При необход и мос т у п ра вл я ва щ и я т
орган извършва извънредни проверк и на
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място при водещия бенефициент и при други
бенефициенти.
(3) Управляващият орган или СТС въвеж дат своевременно информаци я в Информационната система за управление за
извършените проверки на място, направените
констатации и препоръки, включително и за
статуса на тяхното изпълнение. Информация
за извършените проверки се представя като
приложение към всеки междинен доклад по
сертификация и декларация за допустимите
разходи по електронен път.
Чл. 89. (1) В рамките на счетоводната година у правл яващи ят орган представя на
сертифициращи я орган меж динен док лад
по сертификация и декларацията за допустимите разходи съгласно приложение № 18
с включени разходи в съответствие с чл. 65,
ал. 2 ЗУСЕСИФ, както следва:
1. за разходи, верифицирани от управляващия орган до 30 септември, в срок до
15 октомври;
2. за разходи, верифицирани от управляващия орган до 31 декември на предходната година, в срок до 15 януари на следващата година;
3. за разходи, верифицирани от управляващия орган до 31 март, в срок до 15 април;
4. за разходи, верифицирани от управляващия орган до 30 юни, в срок до 15 юли
се представя финален междинен доклад по
сертификация и декларация за допустимите
разходи.
(2) Управляващият орган може да представи доклад по сертификация и декларация
за допустимите разходи извън сроковете по
ал. 1, т. 1 – 3.
(3) Управляващият орган представя на
сертифициращия орган с всеки доклад по
сертификация и декларация за допустимите
разходи информация съгласно приложение
№ 4Б.
(4) Докладът по сертификация и декларацията за допустимите разходи се представят
на сертифициращия орган по електронен път
от ръководителя на управляващия орган.
Ч л . 9 0 . При конс т ат и ра н и о т с т ра на
на национални и европейски контролни и
одитни органи недостатъци във връзка с
функциониране на системата за управление
и контрол управляващият орган предприема
действията съгласно чл. 28.
Раздел III
Сертификация на разходите
Ч л. 91. (1) Сер т ифиц и ращ и я т орган в
с ъ о т в е т с т вие ч л. 2 4 о т Регл а мен т (ЕС)
№ 1299/2013 отговаря за изготвяне и изпращане до Европейската комисия на заявление
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за плащане за разходите, верифицирани от
управляващия орган по програмите за ТГС
и сертифицирани от сертифициращия орган.
(2) С ер т ифи ц и ра щ и я т орг а н изп ра ща
информацията по чл. 66, ал. 4 ЗУСЕСИФ
по електронен път до управляващия орган
и до одитния орган.
(3) Управляващият орган може да включва
повторно изцяло или частично неодобрени
от сертифициращия орган разходи в следващ доклад по сертификация и декларация
за допустимите разходи след извършване на
съответните управленски проверки и потвърждаване допустимостта на тези разходи.
Чл. 92. Сертифициращият орган извършва:
1. проверки на място при управляващия
орган преди сертификация на разходите;
2. проверка на м ясто на бенефициент
съвместно с управляващ орган или СТС;
3. извънредни проверки.
Чл. 93. (1) При сертификацията на разходи
се вземат под внимание и предварителните
доклади от национални и европейски контролни и одитни органи.
(2) Одитният орган предоставя на сертифициращия орган всички предварителни
доклади от извършени одити по програми
за ТГС в срок до 5 работни дни от тяхното
издаване.
Чл. 94. Управляващият орган предоставя на сертифициращия орган и на одитния
орган информацията по чл. 32 във връзка с
програмите за ТГС.
Чл. 95. (1) Управляващият орган представя
на сертифициращия орган и на одитния орган
по електронен път информацията по чл. 33,
т. 1, 4 и 5 във връзка с програмите за ТГС.
(2) Управляващият орган представя на
сертифициращия орган по електронен път
информацията по чл. 33, т. 3 съгласно приложение № 19.

Раздел VI
Ред за възстановяване на недължимо платени
и надплатени суми, неправомерно получени
или неправомерно усвоени средства по програмите за ТГС

Раздел IV
Счетоводна отчетност

Чл. 103. Приключването на счетоводната година по програмите за ТГС се извършва
по реда на глава шеста.

Чл. 96. Счетоводната отчетност по двустранните програми за трансгранично сътрудничество по външните граници на ЕС
се осъществява по реда на глава четвърта.
Раздел V
Финансови корекции по програмите за ТГС
Чл. 97. Финансовите корекции по програмите за ТГС се извършват по реда на
раздел I на глава пета.
Чл. 98. Управляващият орган поддържа в
електронен формат Книга на длъжниците и
Книга на длъжниците за системни пропуски
по всяка една програма за ТГС, съдържащи
всички дългове, възникнали при изпълнението на съответната програма, съгласно
приложения № 20 и 21.

Чл. 99. (1) Управляващият орган по програмите за ТГС прилага реда по чл. 45 и 46
за възстановяване на недължимо платени и
надплатени суми, неправомерно получени
или неправомерно усвоени средства.
(2) Срокът за възстановяване на дължимите средства от бенефициента е 30 дни от
датата на получаване на решението по чл. 73,
ал. 1 ЗУСЕСИФ.
Чл. 100. Водещите бенефициенти – бюджетни организации, установени на територията на Република България, които не
са възстановили дъл ж имите средства по
финансови корекции по реда на чл. 45 или
46, ги възстановяват по реда на чл. 47.
Чл. 101. При невъзможност да се приложат способите за възстановяване на средства по чл. 99 и 100 за вземания от водещи
бенефициенти, установени на територията
на Реп у бл и к а Бъ л гари я, у п ра в л я ва щ и я т
орган уведомява Националната агенция за
приходите в 14-дневен срок от изчерпване
на способите за събиране на вземанията.
Дължимите вземания се погасяват по реда
на чл. 169, ал. 1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс.
Чл. 102. Управляващият орган е отговорен
за предприемане на действия по възстановяването на дължимите суми по финансови
корекции съгласно чл. 27, ал. 3 от Регламент
(EС) № 1299/2013.
Раздел VII
Прик лючване на счетоводната година по
програмите за ТГС

Г л а в а

о с м а

ПОДДЪРЖ АНЕ НА ОДИТНА СЛЕДА
Чл. 104. (1) Управляващият орган поддържа одитна пътека в сроковете и условията
на чл. 57, ал. 1, т. 6 ЗУСЕСИФ.
(2) Сроковете по ал. 1 се прекъсват в случай на съдебни процедури или по надлежно
обосновано искане на Европейската комисия.
Чл. 105. Управляващият орган информира
бенефициентите за началната дата, от която
тече периодът за поддържане на одитна следа, и установява процедури за гарантиране
на адекватна одитна пътека, отнасяща се до
изпълнението на програмите по чл. 1.
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ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Бенефициент по програмите за трансгранично сътрудничество“ е публична или
частна организация, която отговоря за започването или за започването и изпълнението на
операциите по смисъла на чл. 26, буква „б“
от Регламент за изпълнение на Комисията
(ЕО) № 447/2014.
2. „Водещ бенефициент по програмите за
трансгранично сътрудничество“ – съгласно
чл. 40 от Регламент за изпълнение на Комисията (ЕС) № 447/2014, когато са налице
двама или повече бенефициенти за операция,
един от тях се определя като водещ бенефициент, който се намира в една от участващите
държави. Водещият бенефициент е отговорен за изпълнението и доброто финансово
управление на проекта като цяло.
3. „Контрольор по трансграничното сътрудничество“ е орган или лице, определено
от държавата членка, участваща в програмата, да извърши проверките по чл. 125,
параграф 4, буква „а“ от Регламент (ЕС)
№ 1303/2013 на бенефициентите на нейната
територия.
4. „Невъзстановимите суми“ са разходи,
сертифицирани в предходни счетоводни години, за които през счетоводната година, за
която се отнася приключването, е взето решение от управляващия орган за определянето
им като невъзстановими и сертифициращият
орган е изпратил искане към Европейската
комисия за отписване на дължимата към
бюджета на Европейския съюз сума до 15
февруари след края на счетоводната година
и за които няма издадено решение от Европейската комисия за възстановяване на
дължимата сума от държавата членка към
бюджета на Европейския съюз.
5. „Оперативно споразумение“ е договор
между лицето, управляващо Фонда на фондовете, и финансов посредник.
6. „По електронен път“ е въвеждане на
информацията в Информационната система
за управление и наблюдение на средствата от
ЕСИФ 2020 или Информационната система
за управление на съответната програма за
ТГС или изпращането є на електронен адрес:
natfund@minfin.bg, подписана с електронен
подпис.
7. „Приключване на счетоводната година“
е изчисляване на дължимата от Европейската
комисия към държавата членка финансова
подкрепа за съответната счетоводна година
за всяка от програмите по чл. 1, ал. 2 и
изплащане на установените дължими суми
от Европейската комисия или възстановяване на изплатените недължими суми към
Европейската комисия.
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8. „Публичен бенефициент“ е бюджетна организация по смисъла на § 1, т. 5 от
допълнителните разпоредби на Закона за
публичните финанси.
9. „Системен пропуск“ е всяко нарушение
(действие или бездействие), което може да
има повтарящ се характер, с висока степен
на вероятност от поява при сходни по вид
операции, което се дължи на сериозни недостатъци в ефективното функциониране на
дадена система за управление и контрол,
включително липса на подходящи процедури,
установени в съответствие с приложимото
законодателство и правила.
10. „Счетоводна година“ е годината по
смисъла на чл. 2, ал. 29 от Регламент (ЕС)
№ 1303/2013.
11. „Съвместен технически секретариат“
e орган, който подпомага работата на управляващия орган и Съвместния комитет
за наблюдение на програмата при изпълнение на функциите им, както и предоставя
информаци я на бенефициентите относно
възможностите за финансиране по програмите, съгласно чл. 23 от Регламент (ЕС)
№ 1299/2013.
12. „Финансова година“ е годината по
смисъла на чл. 2, ал. 30 от Регламент (ЕС)
№ 1303/2013.
13. „Финансов посредник“ е лице, прилагащо финансови инструменти спрямо „краен
получател“ по смисъла на чл. 2, т. 12 от
Регламент (ЕС) № 1303/2013.
14. „Финансово споразумение“ е договорът между управляващия орган и лицето,
управляващо Фонда на фондовете, съответно
лицето, управляващо финансов инструмент
по чл. 39 от Регламент (ЕС) № 1303/2013,
в което се определят условията и редът за
предоставяне на финансовата подкрепа от
оперативната програма за финансови инструменти.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. До осигуряването на пълна функционалност на информационните системи
информацията се изпраща на електронен
адрес natfund@minfin.bg, подписана с електронен подпис.
§ 3. Стандартните счетоводни записвания
по чл. 36, ал. 2 се издават в едномесечен срок
от влизане в сила на наредбата от дирекция
„Национален фонд“ в Министерството на
финансите.
§ 4. Наредбата се издава на основание
чл. 7, ал. 4, т. 4 от Закона за управление на
средствата от Европейските структурни и
инвестиционни фондове.
Министър:
Владислав Горанов
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Приложение № 1
към чл. 3, ал. 1
НФ - КСФ - сметки за финансиране на плащания - СЕБРА 987 ххх ххх-х
транзитна с/ка - средства от КФ

начално салдо

централизация

Превод от
ЕС
(лев. равностойност)

начално салдо (+)

транзитна с/ка - средства от ЕФРР и ИМСП

Средства от ЕС
100 % плащания

национално
съфинансиране
(трансфер от ЦБ)
автоматично финансиране от ЦБ

източници на финвансиране

централизация

Превод от
ЕС
(лев. равностойност)

транзитна с/ка - средства от ЕСФ и ИМЗ
централизация

Превод от
ЕС
(лев. равностойност)

(чл. 154, ал. 16-17 от ЗПФ)

крайно салдо (-)
Централен бюджет

крайно салдо

Кодове в СЕБРА и 987 ххх ххх-х
и сметки на УО и конкретни
бенефициенти за плащания по
проекти.

Залагането на лимити, инициирането и извършването на плащанията е съобразно с необходимостта от финансиране на плащанията по проектите.
иницииране на бюджетни платежни нареждания

с/ка Трансфер за НФ

(национално съфинансиране)

Централен бюджет
с/ка за автоматично финансиране

(процедура чл. 154, ал. 16 и 17 от ЗПФ)

Забележки:
1. От сметката с лимити ще се извършват плащания от НФ за възстановяване на суми към ЕС.
2. В СЕБРА за тази първостепенна система 987ххх ххх-х се обособяват второстепенни оторизирани системи
за всяка оперативна програма.

Прогноза за плащанията на оперативна програма <………>
за <……> г. и <……> г., лева
Приоритетна ос 1

аванси,
които не
подлежат
на верификация
Общо за текущ а т а г од и н а
<…>*:
ЕФРР
ЕСФ
ИМЗ
КФ

авансови
меж- окондин- чааванси, които подаванси,
ни теллежат на верификакоито не
ни
ция съгласно чл. 131
подлежат
о т Регламен т ЕС
на вери№ 1303/2013
фикация

Приложение № 2
към чл. 14

Приоритетна ос N
авансови
меж- оконаванси, които под- дин- чалежат на верифика- ни телни
ция съгласно чл. 131
о т Регламен т ЕС
№ 1303/2013

Общо за оперативната програма
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ДЪРЖАВЕН
Приоритетна ос 1

аванси,
които не
подлежат
на верификация
Държавен бюджет
І тримесечие
(януари –
март)
ЕФРР
ЕСФ
ИМЗ
КФ
Държавен бюджет
ІІ тримесечие
(април – юни)
ЕФРР
ЕСФ
ИМЗ
КФ
Държавен бюджет
ІІІ тримесечие
(юли –
септември)
ЕФРР
ЕСФ
ИМЗ
КФ
Държавен бюджет
ІV тримесечие
(октомври –
декември)
ЕФРР
ЕСФ
ИМЗ
КФ
Държавен бюджет
Общо за следващата година
<…>*
ЕФРР
ЕСФ
ИМЗ
КФ
Държавен бюджет
І тримесечие
(януари –
март)
ЕФРР
ЕСФ
ИМЗ
КФ

ВЕСТНИК
Приоритетна ос N

авансови
меж- оконавансови
меж- оконаванси, които под- дин- ча- а в а н с и , аванси, които под- дин- чалежат на верифика- ни тел- които не лежат на верифика- ни телни подлежат ция съгласно чл. 131
ни
ция съгласно чл. 131
о т Регламен т ЕС
на вери- о т Регламен т ЕС
№ 1303/2013
фикация
№ 1303/2013
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аванси,
които не
подлежат
на верификация
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Приоритетна ос N

Общо за оперативната програма

авансови
меж- оконавансови
меж- оконаванси, които под- дин- ча- а в а н с и , аванси, които под- дин- чалежат на верифика- ни тел- които не лежат на верифика- ни телни подлежат ция съгласно чл. 131
ни
ция съгласно чл. 131
о т Регламен т ЕС
на вери- о т Регламен т ЕС
№ 1303/2013
фикация
№ 1303/2013

Държавен бюджет
ІІ тримесечие
(април – юни)
ЕФРР
ЕСФ
ИМЗ
КФ
Държавен бюджет
ІІІ тримесечие
(юли –
септември)
ЕФРР
ЕСФ
ИМЗ
КФ
Държавен бюджет
ІV тримесечие
(октомври –
декември)
ЕФРР
ЕСФ
ИМЗ
КФ
Държавен бюджет

*Информацията се отнася само за БФП.

Приложение № 3
към чл. 27, ал. 1 и 7
(ФИНАЛЕН) МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ПО СЕРТИФИКАЦИЯ И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА
ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ
УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН <посочва се точно наименованието на структурата, изпълняваща функции на УО>
Посочва се наименованието на оперативната програма1
Решение на Комисията

от

Референтен № на Комисията (CCI):
(Финален)2 Междинен доклад по сертификация и декларация за допустимите разходи №:
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният <посочете име и длъжност>, ръководител на управляващия орган, определен с
<посочете акт за определяне на ръководителя на управляващия орган>, с настоящото декларирам, че
всички разходи, включени в Декларацията за допустимите разходи, съответстват на критериите за
допустимост на разходите, посочени в чл. 65 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент
и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за ЕФРР, ЕСФ, КФ, ЕЗФРСР и ЕФМДР
и за определяне на общи разпоредби за ЕФРР, ЕСФ, КФ и ЕФМДР и за отмяна на Регламент (ЕО)
В случай на Инициативата за младежка заетост (Финалният) Междинният доклад по сертификация
включва както средствата от Инициативата за младежка заетост, така и кореспондиращата подкрепа от
Европейския социален фонд.
2
Ненужното се изтрива. Номерацията на ДС и ДДР е последователна и се формира по следния начин:
СГ/Н/дата, където СГ е пореден номер на счетоводната година, Н е пореден номер на ДС и ДДР за съответната счетоводна година, дата – датата на одобрение на ДС и ДДР от ръководителя на УО. Например
№ 2 /1/07.06.2016 г. означава втора счетоводна година (01.07.2015 г. – 30.06.2016 г.), първи ДС и ДДР, одобрен
от ръководителя на УО на 07.06.2016 г.
1

БРОЙ 57

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 5

№ 1083/2006 на Съвета, както и на националните правила за допустимост на разходите. Разходите
са извършени от бенефициентите в изпълнение на одобрени операции по оперативната програма в
съответствие с условията на Регламент (ЕС) № 1303/2013:
след

01.07. на годината n3.

и възлизат на:
<посочва се обща сума с натрупване>

<посочете точно цяло число до два
десетични знака след запетаята>

лв.

Приложената декларация за допустимите разходи обхваща всички верифицирани разходи, въведени
в счетоводната система на УО в периода:
3

От

20

до

20

и представлява неразделна част от настоящия доклад.
Декларирам, че:
І. Функциите на управляващ орган съгласно чл. 125 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 се изпълняват, спазвайки принципите за добро финансово управление.
ІІ. Напредъкът по операциите е в съответствие с предвидените в решението цели на оперативната програма и с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1303/2013 и по-специално, че:
(1) д екларираните разходи са извършени за изпълнение на проекти или операции в случаите,
когато финансовата подкрепа се реализира с финансови инструменти, и са одобрени за
финансиране съгласно критериите, приложими за оперативната програма, както и на приложимото право на Съюза и приложимото национално законодателство;
(2) д екларираните за възстановяване разходи са извършени въз основа на фактури и други документи с равностойна доказателствена стойност (с изключение на финансовата помощ чрез
финансови инструменти и формите за предоставяне на финансова помощ по чл. 55, ал. 1,
т. 2 – 4 ЗУСЕСИФ) през периода на допустимост в съответствие с приложимото право на
Съюза и приложимото национално законодателство, включително:
– правилата за държавните помощи;
– разпоредбите относно проекти, генериращи приходи;
– правилата за възлагане на обществени поръчки;
– принципите за опазване на околната среда и равни възможности;
(3) с ъфинансираните стоки и/или услуги и/или строително-ремонтни дейности са действително
доставени, извършени и осъществени с изключение на декларираните за възстановяване
разходи във връзка с авансови плащания по държавни помощи и авансови плащания, изплатени към изпълнителите по договори;
(4) д екларираните разходи не съдържат суми, които попадат в категорията нередности;
(5) д екларацията за допустимите разходи отразява всички възстановени суми по сертифицирани
разходи, относимите към тях лихви за просрочие и натрупаните приходи по операциите,
финансирани от оперативната програма;
(6) д екларираните разходи са точни, резултат са от надеждни счетоводни системи, регистрирани
са в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН
2020) и могат да бъдат проверени от компетентните национални и европейски органи;
(7) д екларираните разходи не съдържат недопустим данък добавена стойност;
(8)  декларираните разходи за финансови инструменти не надвишават заложените максимални
стойности, определени в чл. 41 от Регламент (ЕС) № 1303/2013;
(9)  всички документи, свързани с изпълнението на операциите, необходими за осигуряване на
адекватна одитна пътека, се съхраняват съгласно чл. 57, ал. 1, т. 6 ЗУСЕСИФ;
(10) и звършени са адекватни управленски проверки, включително проверки на място, гарантиращи в достатъчна степен законосъобразността и редовността на декларираните разходи;
(11) п редприети са подходящи мерки за изпълнение на констатациите/препоръките на одитния
орган и други национални и европейски контролни и одитни органи относно изпълнението
на оперативната програма;
(12) з адължението по чл. 50 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 е изпълнено и последният годишен
доклад за изпълнението е изпратен на Европейската комисия на <посочете датата>;
(13) о съществените мерки за информираност и публичност са в съответствие с приложимото
право на Съюза и приложимото национално законодателство.
Въз основа на постигнатия напредък при изпълнението на оперативната програма, вкл. размера на договорените средства спрямо заложеното във финансовия план, потвърждавам, че не
съществува риск/че съществува риск 4 за намаляване на поетия от Европейската комисия финансов
ангажимент към България в размер ……... лв.
Дата:

20

Име на ръководителя на управляващия орган
УО на ОП „<посочете наименованието>“
(Финален) Междинен доклад по сертификация и декларация за допустимите разходи № …… от …………
Първият ден от счетоводната година. Първата счетоводна година от програмния период обхваща периода
от началната дата на допустимост на разходите по програмата до 30.06.2015 г.
4
Ненужното се изтрива.
3

3

държавен
бюджет
4

5

6

обща сума на
верифициран и т е доп ус тими разходи
7

ЕС
8

държавен
бюджет
9

10

верифицирани разходи, платени със
с обс т вен п ри нос
общо публични
на бенефициента
разходи

верифицирани разходи, платени
с публични средства 8

11

обща сума на
верифициран и т е доп ус тими разходи

Обща сума на допустимите разходи, декларирани
с настоящия доклад

5

Включително приноса от програмата, платен за финансови инструменти (член 41 от Регламент (ЕС) № 1303/2013), и аванси, платени в контекста на
държавните помощи (член 131(5) от Регламент (ЕС) № 1303/2013).
6
По изключение през месец декември на финансовата година с риск от автоматично освобождаване управляващият орган може да включва в Доклад по
сертификация и Декларация за допустимите разходи верифицирани допустими разходи, без те да бъдат изплатени на бенефициентите.
7
При отразяване на информацията по отношение на платените на бенефициентите разходи не се вземат предвид извършените прихващания като способ
на възстановяване на недължимо платени и надплатени суми, неправомерно получени или неправомерно усвоените средства.
8
При отразяване на информацията по отношение на платените на бенефициентите разходи не се вземат предвид извършените прихващания като способ
на възстановяване на недължимо платени и надплатени суми, неправомерно получени или неправомерно усвоените средства.
9
Моделът е приложим при условие, че Инициативата за младежка заетост е част от една или повече приоритетни оси. Инициативата за младежка заетост се показва на отделен ред, като отделна приоритетна ос, когато това е предвидено в оперативната програма. В случай че Инициативата за младежка
заетост не е приложима за конкретната оперативна програма, се изтриват съответните редове.

ОБЩО

ОБЩ СБОР
Инициатива за
младежка заетост

2

ЕС

верифицирани разходи, платени със
собствен принос на
общо публични
бенефициента
разходи

верифицирани разходи, платени
с публични средства7

Обща сума на допустимите разходи, декларирани
в предишни периоди

лв.

ДЪРЖАВЕН

ОБЩ СБОР

Инициатива за
младежка заетост

Приоритетна ос N

Инициатива за
младежка заетост

Приоритетна ос 2

Инициатива за
младежка заетост 9

Приоритетна ос 1

1

Приоритетна ос

Общо верифицирани и изплатени 6 допустими разходи:

ДЕКЛАРАЦИЯ за допустимите разходи по приоритетни оси 5

С Т Р. 1 1 6
ВЕСТНИК
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Инициатор11

Сума на корекциите
(лв.)

Причини за
корекциите12

Възстановени/
оттеглени

10

ВЕСТНИК

УО на ОП „<посочете наименованието>“
(Финален) Междинен доклад по сертификация и декларация за допустимите разходи № ………………

Представя се информация за разходи, верифицирани от УО, включени в предходни ДС и ДДР и сертифицирани от СО, за които УО е взел решение да
бъдат изключени от общата сума на верифицираните разходи. В таблицата не се включват несертифицирани разходи. Корекцията се извършва чрез приспадане на съответната сума от верифицираните разходи през текущия период, т.е. сумата на ред „ОБЩО“ от таблицата следва да е намерила отражение
като намаление на „Общата сума на верифицираните и изплатени на бенефициентите допустими разходи с настоящия доклад“ от ДДР.
11
За инициатор се посочва органът, сигнализирал за възможен пропуск, който е бил приет от управляващия орган.
12
Причина за корекцията например може да е реално възстановяване от бенефициента на недопустим разход, финансова корекция, наложена вследствие
на извършен одит, оттегляне на неправомерен разход и други съгласно реда и условията за възстановяване на неправомерно платени суми.
13
Моделът е приложим при условие, че Инициативата за младежка заетост е част от една или повече приоритетни оси. Инициативата за младежка заетост се показва на отделен ред, като отделна приоритетна ос, когато това е предвидено в оперативната програма. В случай че Инициативата за младежка
заетост не е приложима за конкретната оперативна програма, се изтриват съответните редове.

ОБЩ СБОР
Инициатива за младежка
заетост
ОБЩО

Номер и дата на доклада по сертификация,
в който са декларирани разходите

ДЪРЖАВЕН

ОБЩ СБОР

Инициатива за младежка
заетост
Проект/договор

Приоритетна ос N
общо
Проект/договор

Инициатива за младежка
заетост
Проект/договор

Приоритетна ос 2
общо
Проект/договор

Инициатива за младежка
заетост13
Проект/договор

Приоритетна ос/
проект/договор
Приоритетна ос 1
общо
Проект/договор

КОРЕКЦИЯ НА ВЕРИФИЦИРАНИ РАЗХОДИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРЕДХОДНИ ДС И ДДР10
БРОЙ 57
С Т Р. 1 1 7

Сума на препотвърдените разходи
(лв.)

Детайлна обосновка за решението за
препотвърждаване за разходите

14

УО на ОП „<посочете наименованието>“
(Финален) Междинен доклад по сертификация и декларация за допустимите разходи № ………………

Моделът е приложим при условие, че Инициативата за младежка заетост е част от една или повече приоритетни оси. Инициативата за младежка заетост се показва на отделен ред, като отделна приоритетна ос, когато това е предвидено в оперативната програма. В случай че Инициативата за младежка
заетост не е приложима за конкретната оперативна програма, се изтриват съответните редове.
15
Сумата следва да е намерила отражение като увеличение на „Общата сума на верифицираните и изплатени допустими разходи с настоящия доклад“ от ДДР

ОБЩО15

ОБЩ СБОР
Инициатива за младежка
заетост

ОБЩ СБОР

Номер и дата на доклада по сертификация, от
който са изключени разходите

ДЪРЖАВЕН

Проект/договор

Инициатива за младежка
заетост

Проект/договор

Приоритетна ос N
общо

Проект/договор

Инициатива за младежка
заетост

Проект/договор

Приоритетна ос 2
общо

Проект/договор

Инициатива за младежка
заетост14

Проект/договор

Приоритетна ос 1
общо

Приоритетна ос/
проект/договор

ПРЕПОТВЪРДЕНИ ОТ УО РАЗХОДИ, ИЗКЛЮЧЕНИ ОТ ПРЕДХОДНИ ДС И ДДР, ВКЛЮЧЕНИ В НАСТОЯЩИЯ ДС И ДДР
С Т Р. 1 1 8
ВЕСТНИК
БРОЙ 57

2

3

4

5

16

УО на ОП „<посочете наименованието>“
(Финален) Междинен доклад по сертификация и декларация за допустимите разходи № ………………

Всички суми се представят кумулативно (с натрупване) от началото на изпълнение на оперативната програма. Включва се информация за сертифицираните разходи за финансови инструменти, както и за верифицираните с настоящия доклад по сертификация.
17
При приключване допустимите разходи трябва да бъдат в съответствие с чл. 42 (1) и (2) от Регламент (ЕС) № 1303/2013.
18
Включва средствата за Инициативата за младежка заетост и кореспондиращата подкрепа от Европейския социален фонд. Моделът е приложим при
условие, че Инициативата за младежка заетост е част от една или повече приоритетни оси. Инициативата за младежка заетост се показва на отделен
ред, като отделна приоритетна ос, когато това е предвидено в оперативната програма. В случай че Инициативата за младежка заетост не е приложима
за конкретната оперативна програма, се изтриват съответните редове.

ОБЩО

ОБЩ СБОР
Инициатива за
младежка заетост

Суми, платени като допустими разходи съгласно член 42(1)(а), (б) и (г)
на Регламент (EС) № 1303/201315

обща сума на приноса от програмата, сума на съответстващите обща сума на приноса от програмата, реално изплатен сума на съответстващите
платен за финансови инструменти
публични разходи
като допустими разходи съгласно член 42 (1) (а), (б) и (г)
публични разходи
на Регламент (EС) № 1303/201317

Принос от оперативната програма, платен за финансови
инструменти и включен в ДС и ДДР

ДЪРЖАВЕН

ОБЩ СБОР

Инициатива за
младежка заетост

Приоритетна ос N

Инициатива за
младежка заетост

Приоритетна ос 3

Инициатива за
младежка заетост

Приоритетна ос 2

Инициатива за
младежка заетост18

Приоритетна ос 1

1

Приоритетна ос

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИНОС ОТ ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА, ПЛАТЕН ЗА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 41
НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013, ВКЛЮЧЕН В ДС И ДДР16
БРОЙ 57
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 1 9

2

1

4

19

УО на ОП „<посочете наименованието>“
(Финален) Междинен доклад по сертификация и декларация за допустимите разходи № ………………

Всички суми се представят кумулативно (с натрупване) от началото на изпълнение на оперативната програма. Включва се информация за сертифицираните разходи за авансови плащания, както и за верифицираните такива с настоящия доклад по сертификация.
20
Включва средствата за Инициативата за младежка заетост и кореспондиращата подкрепа от Европейския социален фонд. Моделът е приложим при
условие, че Инициативата за младежка заетост е част от една или повече приоритетни оси. Инициативата за младежка заетост се показва на отделен
ред, като отделна приоритетна ос, когато това е предвидено в оперативната програма. В случай че Инициативата за младежка заетост не е приложима
за конкретната оперативна програма, се изтриват съответните редове.

3

Сума, която е покрита от разходите, платени от бенефи- Сума, която не е покрита от разходите, платени от бенефициентите, в срок от 3 години след плащането на аванса
циентите, и за която 3-годишният период не е изтекъл

ДЪРЖАВЕН

ОБЩО

ОБЩ СБОР
Инициатива за младежка
заетост

ОБЩ СБОР

Инициатива за младежка
заетост

Приоритетна ос N

Инициатива за младежка
заетост

Приоритетна ос 3

Инициатива за младежка
заетост

Приоритетна ос 2

Инициатива за младежка
заетост20

Приоритетна ос 1

Обща сума, платена от оперативната
програма под формата на аванси

Приоритетна ос

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АВАНСИ, ПЛАТЕНИ В КОНТЕКСТА НА ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 131(5) ОТ
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 И ВКЛЮЧЕНИ В ДС И ДДР19
С Т Р. 1 2 0
ВЕСТНИК
БРОЙ 57

2

№/дата

3

4

0,00

5

0,00

Стойност на
Стойност на
ДДС в случай,
Изпълнител договора
че е допустим
без ДДС
разход

4

0,00

5

0,00

6

0,00

Финансиране БФП

6

0,00

6.1.

0,00

6.2.

0,00

6.3.

0,00

6.4.

0,00

7

0,00

0,00

8

БФП

0,00

0,00

10

БФП

0,00

0,00

12

БФП

0,00

Неверифицирани разходи поради
други причини

11

Собствен
принос

0,00

14

БФП

Верифицирани разходи

13

Собствен
принос
15

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

16

БФП

8

0,00

9

0,00

10

0,00

11

0,00

12

0,00

13

0,00

14

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

15

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

17

0,00

Собствен
принос
18

БФП

0,00

19

0,00

Собствен
принос

16

0,00

17

0,00

18

0,00

19

0,00

Публичен принос +
собствен принос на
бенефициента
Допълнителен
заместващ
собствен принос
националното
съфинансиране на
страната-партньор

0,00

21

20

0,00

21

0,00

22

0,00

23

0,00

0,00

22

БФП

0,00

24

0,00

Публичен принос +
собствен принос на
бенефициента
заместващ
националното
съфинансиране на
страната-партньор

0,00
СУМА НА ДСДДР:

25

Допълнителен собствен
принос

23

0,00

25

0,00

Собствен
принос

26

БФП

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

27

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Собствен
принос

Включени в ДСДДР разходи

Включени в ДСДДР разходи

Приложение № 4Б
към чл. 89, ал. 3

СУМА НА ДСДДР:

24

БФП

Финансови корекции,
намаляващи разходи,
включени в заявление за
плащане към ЕК

26

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

26.1.

0,00

26.2.

0,00
0,00

26.3.

0,00

26.4.

0,00

27

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Публичен принос +
Собствен принос на
собствен принос на
бенефициента
бенефициента
Национално
Национално
заместващ
ИПП
Допълнителен
заместващ
съфинансиране съфинансиране на
националното
финансиране
собствен принос
националното
България
страната-партньор
съфинансиране на
съфинансиране на
страната-партньор
страната-партньор

0,00

Собствен
принос

Финансови корекции,
намаляващи
верифицираните разходи

Финансови корекции, намаляващи разходи,
включени в заявление за плащане към ЕК

Собствен
принос

Финансови корекции, намаляващи
верифицираните разходи

20

БФП

Възстановени суми, с които
следва да бъдат намалени
включените в ДСДДР
разходи, включително
собствен принос, свързан с
тях

Публичен принос +
Публичен принос +
собствен принос на
собствен принос на
бенефициента Допълнителен бенефициента
Допълнителен
заместващ
заместващ
собствен
собствен принос
националното
националното
принос
съфинансиране на
съфинансиране на
страната-партньор
страната-партньор

Възстановени суми, с които следва да
Разходи по договора с изпълнител,
бъдат намалени включените в ДСДДР
включени повторно в искане за Препотвърдени несертифицирани разходи
разходи, включително собствен
плащане от бенефициента
принос, свързан с тях

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Собствен
принос

Публичен принос +
Публичен принос +
Публичен принос +
Публичен принос +
Публичен принос +
собствен принос на
собствен принос на
собствен принос на
собствен принос на
собствен принос на
бенефициента
бенефициента
бенефициента Допълнителен бенефициента
бенефициента Допълнителен
Допълнителен
Допълнителен
Допълнителен
заместващ
заместващ
заместващ
заместващ
заместващ
собствен
собствен
собствен принос
собствен принос
собствен принос
националното
националното
националното
националното
националното
принос
принос
съфинансиране на
съфинансиране на
съфинансиране на
съфинансиране на
съфинансиране на
страната-партньор
страната-партньор
страната-партньор
страната-партньор
страната-партньор

Неверифицирани разходи поради
финансови корекции

9

Собствен
принос

Разходи по договора с изпълнител/
еднотипни разходи, включени за първи
път в искане за плащане от
бенефициента

7

Финансиране
собствен
принос

Публичен принос +
Собствен принос на
собствен принос на
бенефициента
бенефициента
Национално
Национално
Финансиране
заместващ
ИПП
заместващ
съфинансиране съфинансиране на
Допълнителен
националното
финансиране
националното
България
страната-партньор
собствен принос
съфинансиране на
съфинансиране на
страната-партньор
страната-партньор

Договор с изпълнител / еднотипни разходи

3

Стойност на
Стойност на
ДДС в случай,
договора
че е допустим
без ДДС
разход

Препотвърдени
несертифицирани
разходи

ВЕСТНИК

ОБЩО:

1

№ на искането за плащане от
бенефициента

2

Изпълнител

Неверифицирани
разходи поради
други причини

Разходи по договора с
изпълнител /
еднотипни разходи /
разходи за
организация и
Верифицирани разходи
управление,
включени повторно в
искане за плащане от
бенефициента

ДЪРЖАВЕН

ОБЩО:

1

№/дата

Разходи по договора
с изпълнител/
еднотипни разходи /
разходи за
Неверифицирани
организация и
разходи поради
Договор с изпълнител / еднотипни разходи / разходи за организация и управление
управление,
финансови корекции
включени за първи
път в искане за
плащане от
№ на искането за плащане от
бенефициента
бенефициента

Приложение № 4А
към чл. 27, ал. 6

БРОЙ 57
С Т Р. 1 2 1

Списък със съкращения:
ДСДДР - Доклад по сертификация и декларация за допустимите разходи
ИП - Искане за плащане
ЕСФ - Европейски социален фонд
ОП - Оперативна програма
ДДС - Данък добавена стойност
БФП - Безвъзмездна финансова помощ
УО - Управляващ орган
СО - Сертифициращ орган

26 & 27 - не се попълват клетките / променят формулите. Възможно е на даден ред даден договор/искане за плащане да е с отрицателна стойност, ако например във файла за конкретния ДСДДР е включена само финансова корекция или възстановена сума. За програмите Интеррег ТГС ИПП
(таблица 4Б) сумата по колона 26 се разпределя по източници на финансиране съответно в колони 26.1, 26.2, 26.3 и 26.4. Сборът на общите суми от колони 26 и 27 следва да са равнява на сумата на ДСДДР съгласно ИСУН 2020 или ИСУ (за програмите Интеррег ТГС ИПП) .

24 & 25 - попълват се индивидуални и плоски финансови корекции, които засягат разходи, включени в предходни ДСДДР и заявления за плащане към ЕК.

ДЪРЖАВЕН

22 & 23 - попълват се финансови корекции, които не са приложени в процеса на верификация, но засягат включените ИП във файла за конкретния ДСДДР. Попълват се и плоски финансови корекции по включените разходи във файла за конкретния ДСДДР.

20 & 21 - попълват се възстановени суми и свързания с тях собствен принос (в случай, че всеки разход по дадения договор с изпълнител се разделя пропорционално на БФП и собствен принос), с които следва да бъдат намалени вече верифицираните/сертифицираните към ЕК разходи в
предходни счетоводни години. За програмите Интеррег ТГС ИПП се попълва информация за възстановени суми и свързания с тях допълнителен собствен принос (в случай, че всеки разход по дадения договор с изпълнител се разпределя по източници на финансиране: публичен принос, собствен
принос на бенефициента, заместващ националното съфинансиране на страната-партньор и допълнителен собствен принос), с които следва да бъдат намалени вече верифицираните/сертифицираните към ЕК разходи в предходни счетоводни години.

18 & 19 - попълват се препотвърдени от УО разходи, които СО не е одобрил за включване в заявления за плащане към ЕК във връзка с проверка на предходни ДСДДР.

16 & 17 - попълват се препотвърдените от бенефициента неверифицирани разходи за съответния договор/ еднотипни разходи /разходи за организация и управление и съответното ИП, ако има такива.

14 & 15 - не се попълват клетките / променят формулите. Възможно е на даден ред стойността да бъде отрицателна, ако например във файла за конкретния ДСДДР е включена само финансова корекция или възстановена сума.

12 & 13 - попълват се неверифицирани от УО разходи във връзка с причини, различни от наложени финансови корекции, ако има такива за съответния договор/ еднотипни разходи /разходи за организация и управление и съответното ИП.

10 & 11 - попълват се неверифицирани от УО разходи във връзка с наложени финансови корекции (индивидуални корекции), ако има такива, за съответния договор/ еднотипни разходи /разходи за организация и управление и съответното ИП.

8 & 9 - попълват се разходите за договора с изпълнител/ еднотипните разходи/ разходите за организация и управление, включени в съответното ИП (ако има такива). Възможно е за разходи по договор/ еднотипни разходи/ разходите за организация и управление, отчетени в ИП, включено в
предходен ДСДДР, да има само препотвърдена сума, финансова корекция или възстановена сума. В тези случаи не се попълва информация в колоната за съответните редове.

7 - попълва се сумата по договора, която ще бъде финансирана за сметка на собствен принос, ако е предвидено такова финансиране. За програмите Интеррег ТГС ИПП се попълва сумата по договора, която ще бъде финансирана за сметка на допълнителен собствен принос, ако е предвидено
такова финансиране.

6 - попълва се сумата по договора, която е допустима за финансиране от БФП. За програмите Интеррег ТГС ИПП (приложение 4б) сумата по колона 6 се разпределя по източници на финансиране съответно в колони 6.1, 6.2, 6.3 и 6.4.

5 - попълва се размера на ДДС, който е допустим за финансиране от БФП. За договорите, по които ДДС не е допустим за финансиране разход, колоната не се попълва.

4 - попълват се стойностите на всеки от договорите без ДДС.

3 - попълват се наименованията на изпълнителите, като всеки изпълнител следва да бъде изписван по идентичен начин във всеки от файловете към различните ДСДДР.

2 - попълват се номерата и датите, на които са сключени договорите с изпълнител, като всеки договор следва да бъде изписван по идентичен начин във всеки от файловете към различните ДСДДР. Един договор трябва да е разписан на толкова редове, колкото е броят на ИП, в които има
разходи, финансови корекции или възстановени суми по този договор.

1 - попълват се номерата на ИП от ИСУН или ИСУ (за програмите Интеррег ТГС ИПП), които съдържат номера на програмата и номерата на проектите. ИП следва да се изписват за всеки ред, като не се използва функцията "Merge". Номерът на едно ИП следва да се повтаря толкова пъти, колкото
е броят на договорите с изпълнители/еднотипните разходи / разходи за организация и управление в него, по които има верифицирани разходи, финансови корекции или възстановени суми, т.е. пряк ефект върху стойността на ДСДДР, за който се попълва таблицата.

В случай, че в дадено ИП по ОП има извършени еднотипни разходи (преки разходи) за целеви групи, за които няма наложени финансови корекции, то информацията за тях може да бъде представена общо, като в колона №/дата се записва "Общо разходи за…/пояснява за какво са разходите/". В
случай на финансова корекция по отделна разходна позиция за отделно лице информацията се въвежда на отделен ред, като се попълват всичики релевантни колони. На отделен ред се посочват разходите за организация и управление.

Таблицата се попълва за всеки конкретен ДСДДР без да съдържа информация за разходи, финансови корекции, възстановени суми и др., включени в предходни ДСДДР (освен в случай на препотвърждаване). УО агрегира файловете към всички ДСДДР с цел да е налична цялата информация за
всеки договор, като се добавят и колони за разходи, които не са одобрени от СО за включване в Заявление за плащане към ЕК (за които СО уведомява УО след сертификация към ЕК).

Информацията в таблицата се попълва в лева. За програмите Интеррег ТГС ИПП (приложение 4б) информацията се попълва в евро.

С Т Р. 1 2 2
ВЕСТНИК
БРОЙ 57

БРОЙ 57

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 3

Приложение № 5
към чл. 33, т. 3
ИНФОРМАЦИЯ
за напредъка по изпълнението и резултатите от извършените управленски проверки на
управляващия орган на оперативна програма
…………………............................................................………………………………………….
<посочете наименованието на оперативната програма>
За периода хх.хх.20хх/xx.xx.20хx15
І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
За текущия период посочете всички действащи вътрешни правила и процедури (процедурни наръчници/ръководства/методологии), които регламентират начина, по който се управлява и контролира
оперативната програма от УО
Вид документ

Версия № и дата на одобрение

ІI. НАПРЕДЪК В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА
За отчетния период да се опише ходът на изпълнение на всяка една приоритетна ос в рамките на
оперативната програма, като се представи информация за:
• напредъка по изпълнението на одобрената от Съвета за координация при управление на средствата от ЕС индикативна годишна работна програма; има ли забава в обявяването на процедури за предоставяне на финансова подкрепа;
• процедури в процес на оценка;
• процедури в процес на изпълнение;
• статуса на подготовка и/или изпълнение на големи проекти по смисъла на чл. 100 от Регламент
(ЕС) № 1303/2013;
• статуса на подготовка и/или изпълнение на интегрирани териториални инвестиции;
• финансовия напредък във връзка с изискването на чл. 39, ал. 4 ЗУСЕСИФ;
• риск от загуба на средства в резултат от прилагането на правилото за автоматично освобождаване (ако е приложимо);
• проблеми и предприети мерки за разрешаването им.

1

1 януари – 30 юни или 1 юли – 31 декември
УО на ОП „<посочете наименованието>“

С Т Р.
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III. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ УПРАВЛЕНСКИ ПРОВЕРКИ
1. Констатирани проблеми от извършените управленски проверки
За констатираните проблеми от извършените управленски проверки, относими към верифицираните
разходи за периода на настоящия доклад, попълнете информацията в долната таблица:
Констатиран проблем

Брой

Стойност1 (лв.)

% на грешка 2

1

2

3

4

Разходите не отговарят на правилата за допустимост
Целта на проекта не е постигната
Неточни и непълни искания за плащане по отношение на конкретните разходи и по отношение на
изискуемата форма (липса на оригинални първични
счетоводни документи (фактури, протоколи) от изпълнителите по конкретните договори)
Пропуски при провеждане на процедурите за избор
на изпълнител
Липса на адекватна одитна пътека на конкретните
разходи
Установено наличие на двойно финансиране
Пропуски при изпълнението на финансови инструменти
Пропуски в прилагането на формите за опростено
отчитане на разходите
Пропуски в поддържането на отделна счетоводна
система или в поддържането на адекватен счетоводен кодекс за всички трансакции, отнасящи се до
операцията
Неспазване на изискването за дълготрайност съгласно
чл. 71 от Регламент (ЕС) № 1303/2013
Пропуски по отношение на проектите, генериращи
приходи и неспазване на изискванията на националните правила за допустимост
Пропуски в спазването на правилата за държавните
помощи
Пропуски в прилагането на равенството между половете, равните възможности и недискриминацията
и опазването на околната среда
Грешки при осигуряване на мерките за информираност и публичност

Други (моля посочете)
Общо:
в т.ч. системни грешки
Стойност на неверифицираните разходи поради установени проблеми в съответната област.
% на грешка се изчислява, като стойността на неверифицираните разходи се отнесе към размера на проверените от УО в рамките на процеса на верификация за отчетния период искания за плащане от бенефициентите (без искания за авансово плащане).
1
2

2. Анализ на резултатите от извършените управленски проверки и корективни действия на управляващия орган във връзка с констатираните проблеми
Да се анализират причините за констатираните проблеми, описани в таблицата по-горе, и да се
представи информация за действията, които управляващият орган планира да предприеме за тяхното
преодоляване.
ДАТА:
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Приложение № 6
към чл. 34, ал. 4

ДОСТЪП И РЕД ЗА РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА ФИНАНСОВО
УПРАВЛЕНИЕ (ИСФУ) НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ
1. Управление на потребители:
1.1. Потребителите в счетоводната система се създават при подаване на попълнен образец съгласно
приложение № 7 за създаване/промяна/закриване, изпратен от ръководителя на управляващия орган
до дирекция „Информационни системи“ с копие до дирекция „Национален фонд“ в Министерството
на финансите.
1.2. Пълен достъп до системата се дефинира само на служителите с функции по осчетоводяване,
като останалите потребители се дефинират с профили с права за четене.
1.3. При необходимост от обучения на новопостъпили служители на управляващите органи се подава
писмено искане до дирекция „Национален фонд“ с копие до дирекция „Информационни системи“ в
Министерството на финансите.
2. Работа в счетоводната система:
2.1. Счетоводните периоди (календарните месеци) се затварят автоматично на 7-ия работен ден от
месеца, следващ изтеклия календарен месец.
2.2. Отварянето на приключен счетоводен период се извършва при подаване на електронно подписано
искане в дирекция „Национален фонд“ в Министерството на финансите. След одобрение искането се
процедира в Министерството на финансите с потвърждение за отваряне на съответния период. При
отказ подателят се информира своевременно.
2.3. При постъпило искане за отваряне на вече приключен счетоводен период екипът по поддръжка
на счетоводната система извършва необходимите действия до края на работния ден, следващ деня на
постъпване на искането.
2.4. Отворен счетоводен период се заключва от екипа по поддръжка на 7-ия работен ден на месеца
или на последния работен ден на месеца, през който е постъпило искането за отваряне на периода, в
зависимост от това кой срок е по-дълъг.
2.5. При необходимост от удължаване на счетоводен период управляващият орган подава електронно
подписано искане до един ден преди 7-ия работен ден на месеца. Удължаването важи за седем работни
дни – до 14-ия работен ден от месеца.

ИСКАНЕ
за ............................................................ на потребителски профил в ИСФУ
(създаване/промяна/изтриване)

Приложение № 7
към чл. 34, ал. 4

Служител: ...................................................................................................................................................................................
(име/презиме/фамилия)
Наименование на ведомството:
Фирмен код на ведомството:
Служебен адрес:

п.к. .............................................................
гр./с. ..........................................................
кв./бул./ул. ....................................... № …..

Дирекция:
Отдел:
Длъжност:
Телефон за контакт:
Служебен e-mail:
Тип на потребителския профил:
Срок на ползване:

постоянен/временен до дата: ..........................................
по одитен ангажимент .....................................................
(длъжност на ръководителя на ведомството):
(подпис, печат)
(дата)
(име)

ОДОБРЕНО ОТ:
Директор на дирекция „Информационни
системи“ в МФ:
(дата)

....................................
(име)

С Т Р.
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Приложение № 8
към чл. 39, ал. 2

РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ОТ УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН КЪМ
СЕРТИФИЦИРАЩИЯ ОРГАН НА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 39, АЛ. 2
1. Управляващият орган информира сертифициращия орган за регистрираните вземания по нередности и финансови корекции по сертифицирани разходи и за отписани сертифицирани нередности/
финансови корекции от ДС и ДДР в срок до 5 работни дни след датата на осчетоводяване.
2. Управляващият орган информира сертифициращия орган при промяна или отмяна на регистрирани вземания по нередности, финансови корекции по сертифицирани разходи, на отписани
сертифицирани нередности/финансови корекции от ДС и ДДР в срок до 5 работни дни след осчетоводяването.
3. Информацията по точки 1 и 2 по оперативните програми се извършва с образец – приложение
№ 9, или образец – приложение № 10.
4. Информацията по точки 1 и 2 по програмите за трансгранично сътрудничество по външните
граници на ЕС се извършва с електронно подписан образец – приложение № 11, или образец – приложение № 12.
5. Управляващият орган информира сертифициращия орган за осчетоводените възстановени
(включително прихванати) нередности или финансови корекции по сертифицирани разходи, както
и за лихвите за просрочие (ако е приложимо) до 5 работни дни след датата на осчетоводяване на
възстановяването (включително прихващането). Уведомяването се извършва с образец – приложение
№ 10, по оперативните програми, или образец – приложение № 12, по програмите за трансгранично
сътрудничество по външните граници на ЕС.
6. Разпределението по източници на финансиране се извършва от управляващия орган при спазване на съотношението, определено за съответния фонд/оперативна програма или програма за ТГС/
приоритетна ос/процедура за предоставяне на ФП/акт за предоставяне на ФП.
7. При възстановяване по сметките на сертифициращия орган на средства, различни от изброените в т. 5, управляващият орган предоставя информация за вида им до 5 работни дни от датата
на постъпването им по транзитната сметка на управляващия орган. Уведомяването се извършва с
образец – приложение № 10, по оперативните програми, или образец – приложение № 12, по програмите за трансгранично сътрудничество по външните граници на ЕС.
8. За наложените финансови корекции преди изплащане на финансова подкрепа в резултат на
пропуски при провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки всеки управляващ орган информира сертифициращия орган до 5-о число след края на отчетния период с образец – приложение № 13, по оперативните програми, или образец – приложение № 14, по програмите
за трансгранично сътрудничество по външните граници на ЕС.
9. Приложенията по точки 3 – 5, 7 и 8 се изпращат по електронен път с електронен подпис на
адрес: natfund@minfin.bg.

нередност - несертифицирани

нередност - несертифицирани

нередност поради неспазване на изискването на
чл.71, изплатена от УО на бенефициента несертифицирани

Наименование на
бенефициента*

Ръководител на УО:
/име , фамилия/

Проект /Процедура за
предоставяне на финансова
подкрепа/ Приоритетна ос**

*не се попълва в случаите на наложена финансова корекция, която не се дължи на пропуск на бенефициента и не подлежи на възстановяване от бенефициента
** попълва се само при наложена финансова корекция, която не се дължи на пропуск на бенефициента и не подлежи на възстановяване от бенефициента

Счетоводител:
/име , фамилия/

Общо за ОП

Общо приоритетна ос “n”

м еню

прави се избор от падащото

финансова корекция/нередност за изплатен аванс
по държавна помощ съгл. чл. 131 парграф 4) сертифицирани

Основание (↓)

Национален
индентификацонен номер
(НИН)
Европейско съфинансиране

ЛЕВА

Национално съфинансиране

Главница

ДЪРЖАВЕН

Акт за предоставяне на финансова подкрепа

Общо приоритетна ос 1

Акт за предоставяне на финансова подкрепа

Приоритетна ос\Акт за предоставяне на
финансова подкрепа

попълва се ак та за предоставяне
на Ф П

Във връзка с процедурата за регистриране и отчитане на вземания с настоящото Ви информираме, че на дата................са осчетоводени следните вземания:

от
<наименование на структурата>, Управляващ орган по Оперативна програма <име>

Уведомително писмо за осчетоводени вземания
№ <...> от <дата>

Приложение № 9
към чл. 39, ал. 2
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Ръководител на УО:
/име , фамилия/

Проект /
Процедура за
предоставяне на
финансова
подкрепа/
Приоритетна ос**
Описание на вида
на сумите***

възстановена финансова корекция/нередност - сертифицирани
(↓)
възстановена нередност - несертифицирани
възстановена финансова корекция/нередност за изплатен аванс по държавна помощ съгл. чл. 131 парграф 4) - сертифицирани
възстановена нередност за изплатен аванс по държавна помощ съгл. чл. 131 парграф 4) - несертифицирани
въстановени надплатени средства от УО към бенефициента - сертифицирани
въстановена финансова корекция/нередност поради неспазване на изискването на чл.71, изплатена от УО на бенефициента - сертифицирани
въстановена нередност поради неспазване на изискването на чл.71, изплатена от УО на бенефициента - несертифицирани
прихваната финансова корекция/нередност - сертифицирани
прихваната нередност - несертифицирани
прихваната финансова корекция/нередност за изплатен аванс по държавна помощ съгл. чл. 131 парграф 4) - сертифицирани
прихваната нередност за изплатен аванс по държавна помощ съгл. чл. 131 парграф 4) - несертифицирани
прихванати надплатени средства от УО към бенефициента - сертифицирани
прихваната финансова корекция/нередност поради неспазване на изискването на чл.71, изплатена от УО на бенефициента - сертифицирани
прихваната нередност поради неспазване на изискването на чл.71, изплатена от УО на бенефициента - несертифицирани
оттеглена финансова корекция/нередност - сертифицирани
оттеглена нередност - несертифицирани
оттеглена финансова корекция/нередност за изплатен аванс по държавна помощ съгл. чл. 131 парграф 4) - сертифицирани
оттеглена нередност за изплатен аванс по държавна помощ съгл. чл. 131 парграф 4) - несертифицирани
оттеглени надплатени средства от УО към бенефициента - сертифицирани
оттеглена финансова корекция/нередност поради неспазване на изискванетона чл.71, изплатена от УО на бенефициента - сертифицирани
оттеглена нередност поради неспазване на изискването на чл.71, изплатена от УО на бенефициента - несертифицирани
отписана финансова корекция/нередност - сертифицирани
отписана нередност - несертифицирани
отписана финансова корекция/нередност за изплатен аванс по държавна помощ съгл. чл. 131 парграф 4) - сертифицирани
отписана нередност за изплатен аванс по държавна помощ съгл. чл. 131 парграф 4) - несертифицирани
отписани надплатени средства от УО към бенефициента - сертифицирани
отписана финансова корекция/нередност поради неспазване на изискванетона чл.71, изплатена от УО на бенефициента - сертифицирани
отписана нередност поради неспазване на изискването на чл.71, изплатена от УО на бенефициента - несертифицирани
други възстановени суми - попълва се поле "Описание на вида на сумите"

*не се попълва в случаите на наложена финансова корекция, която не се дължи на пропуск на бенефициента и не подлежи на възстановяване от бенефициента
**посочва само при наложена финансова корекция, която не се дължи на пропуск на бенефициента и не подлежи на възстановяване от бенефициента
***попълва се при избор от менюто(↓) на "други възстановени суми"

възстановена финансова корекция/нередност за
изплатен аванс по държавна помощ съгл. чл. 131
парграф 4) - сертифицирани

възстановена финансова корекция/нередност за
изплатен аванс по държавна помощ съгл. чл. 131
парграф 4) - сертифицирани

Наименование на
бенефициента*

Национален
индентификацоне
н номер (НИН)
Европейско
съфинансиране

Национално
съфинансиране

Главница
Европейско
съфинансиране

Национално
съфинансиране

Лихва

ДЪРЖАВЕН

Счетоводител:
/име , фамилия/

Общо за ОП

Общо приоритетна ос “n”

Акт за предоставяне на финансова подкрепа

Основание (↓)

на редове:
1. Insert
2. Copy
3. Paste Value

при допълване

възстановена финансова корекция/нередност за
изплатен аванс по държавна помощ съгл. чл. 131
парграф 4) - сертифицирани

прави се избор от
падащото меню
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Общо приоритетна ос 1

Акт за предоставяне на финансова подкрепа

Приоритетна ос\Договор (заповед) за
предоставяне на финансова подкрепа

попълва се акта за
предостяване на ФП

Във връзка с процедурата за отчитане на оттеглени, отписани или възстановени (прихванати) вземания с настоящото Ви информираме, че на дата................ са осчетоводени следните суми:

от
<наименование на структурата>, Управляващ орган по Оперативна програма <име>

Уведомително писмо за осчетоводени оттеглени, отписани или възстановени (прихванати) суми
№ <...> от <дата>

Приложение № 10
към чл. 39, ал. 2

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 57

Ръководител на УО:
/име , фамилия/

Проект /Процедура за
Наименование на водещия
предоставяне на финансова
бенефициент*
подкрепа/ Приоритетна ос**

финансова корекция/нередност - сертифицирани
нередност - несертифицирани
финансова корекция/нередност за изплатен аванс по държавна помощ съгл. чл. 131 парграф 4) - сертифицирани
нередност за изплатен аванс по държавна помощ съгл. чл. 131 парграф 4) - несертифицирани
надплатени средства от УО към бенефициента - сертифицирани
финансова корекция/нередност поради неспазване на изискването на чл.71, изплатена от УО - сертифицирани
нередност поради неспазване на изискването на чл.71, изплатена от УО - несертифицирани

(↓)

*не се попълва в случаите на наложена финансова корекция, която не се дължи на пропуск на бенефициента и не подлежи на възстановяване от бенефициента
** попълва се само при наложена финансова корекция, която не се дължи на пропуск на бенефициента и не подлежи на възстановяване от бенефициента

Счетоводител:
/име , фамилия/

Общо за ОП

нередност - несертифицирани

нередност - несертифицирани

нередност поради неспазване на изискването на
чл.71, изплатена от УО на бенефициента несертифицирани

финансова корекция/нередност за изплатен аванс
по държавна помощ съгл. чл. 131 парграф 4) сертифицирани

Основание (↓)

Национален
индентификацонен номер
(НИН)
Европейско съфинансиране Национално съфинансиране

Главница

Съфинансиране от страната
партньор

ЛЕВА

ДЪРЖАВЕН

Общо приоритетна ос “n”

Акт за предоставяне на финансова подкрепа

Общо приоритетна ос 1

Акт за предоставяне на финансова подкрепа

Приоритетна ос\Акт за предоставяне на
финансова подкрепа

попълва се ак та за предоставяне
на Ф П

м еню

прави се избор от падащото

Във връзка с процедурата за регистриране и отчитане на вземания с настоящото Ви информираме, че на дата................са осчетоводени следните вземания:

от
<наименование на структурата>, Управляващия орган по програмите за трансгранично сътрудничество от ИПП

Уведомително писмо за осчетоводени вземания
№ <...> от <дата>

Приложение № 11
към чл. 39, ал. 2

БРОЙ 57
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 2 9

Ръководител на УО:
/име , фамилия/

възстановена финансова корекция/нередност - сертифицирани
(↓)
възстановена нередност - несертифицирани
възстановена финансова корекция/нередност за изплатен аванс по държавна помощ съгл. чл. 131 парграф 4) - сертифицирани
възстановена нередност за изплатен аванс по държавна помощ съгл. чл. 131 парграф 4) - несертифицирани
въстановени надплатени средства от УО - сертифицирани
въстановена финансова корекция/нередност поради неспазване на изискването на чл.71, изплатена от УО - сертифицирани
въстановена нередност поради неспазване на изискването на чл.71, изплатена от УО - несертифицирани
прихваната финансова корекция/нередност - сертифицирани
прихваната нередност - несертифицирани
прихваната финансова корекция/нередност за изплатен аванс по държавна помощ съгл. чл. 131 парграф 4) - сертифицирани
прихваната нередност за изплатен аванс по държавна помощ съгл. чл. 131 парграф 4) - несертифицирани
прихванати надплатени средства от УО - сертифицирани
прихваната финансова корекция/нередност поради неспазване на изискването на чл.71, изплатена от УО - сертифицирани
прихваната нередност поради неспазване на изискването на чл.71, изплатена от УО - несертифицирани
оттеглена финансова корекция/нередност - сертифицирани
оттеглена нередност - несертифицирани
оттеглена финансова корекция/нередност за изплатен аванс по държавна помощ съгл. чл. 131 парграф 4) - сертифицирани
оттеглена нередност за изплатен аванс по държавна помощ съгл. чл. 131 паргараф 4) - несертифицирани
оттеглени надплатени средства от УО - сертифицирани
оттеглена финансова корекция/нередност поради неспазване на изискванетона чл.71, изплатена от УО - сертифицирани
оттеглена нередност поради неспазване на изискването на чл.71, изплатена от УО - несертифицирани
отписана финансова корекция/нередност - сертифицирани
отписана нередност - несертифицирани
отписана финансова корекция/нередност за изплатен аванс по държавна помощ съгл. чл. 131 паргараф 4) - сертифицирани
отписана нередност за изплатен аванс по държавна помощ съгл. чл. 131 парграф 4) - несертифицирани
отписани надплатени средства от УО - сертифицирани
отписана финансова корекция/нередност поради неспазване на изискванетона чл.71, изплатена от УО - сертифицирани
отписана нередност поради неспазване на изискването на чл.71, изплатена от УО - несертифицирани
други възстановени суми - попълва се поле "Описание на вида на сумите"

*не се попълва в случаите на наложена финансова корекция, която не се дължи на пропуск на водещия бенефициент и не подлежи на възстановяване от водещия бенефициент
**посочва само при наложена финансова корекция, която не се дължи на пропуск на водещиа бенефициент и не подлежи на възстановяване от водещиа бенефициент
***попълва се при избор от менюто(↓) на "други възстановени суми"

възстановена финансова корекция/нередност за
изплатен аванс по държавна помощ съгл. чл. 131
парграф 4) - сертифицирани

при допълване на редове:
1. Insert
2. Copy
3. Paste Value

Проект /
Процедура за
Национален
предоставяне на Описание на вида
индентификацонен
финансова
на сумите***
номер (НИН)
подкрепа/
Приоритетна ос**
Европейско
съфинансиране

Национално
съфинансиране

Главница

Съфинансиране от
страната-партньор

Европейско
съфинансиране

Национално
съфинансиране

Лихва

Съфинансиране от
страната-партньор

ДЪРЖАВЕН

Счетоводител:
/име , фамилия/

Общо за ОП

Общо приоритетна ос “n”

Акт за предоставяне на финансова подкрепа

възстановена финансова корекция/нередност за
изплатен аванс по държавна помощ съгл. чл. 131
парграф 4) - сертифицирани

възстановена финансова корекция/нередност за
изплатен аванс по държавна помощ съгл. чл. 131
парграф 4) - сертифицирани

предоставяне на ФП

попълва се акт за

Основание (↓)

Наименование на
водещия
бенефициент*

130

Общо приоритетна ос 1

Акт за предоставяне на финансова подкрепа*

Приоритетна ос\Акт за предоставяне на
финансова подкрепа

прави се избор от
падащото меню

Във връзка с процедурата за отчитане на оттеглени, отписани или възстановени (прихванати) вземания с настоящото Ви информираме, че на дата................ са осчетоводени следните суми:

от
<наименование на структурата>, Управляващия орган по програмите за трансгранично сътрудничество от ИПП

Уведомително писмо за осчетоводени оттеглени, отписани или възстановени (прихванати) суми
№ <...> от <дата>

Приложение № 12
към чл. 39, ал. 2

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 57

Счетоводител:
/име , фамилия/

Общо за ОП

Общо приоритетна ос “n”

Ръководителя на УО:
/име , фамилия/

Операция /Процедура за
предоставяне на ФП/
Приоритетна ос

Национален
индентификацонен номер
(НИН)

Европейско съфинансиране Национално съфинансиране

Стойност

ЛЕВА

ДЪРЖАВЕН

Акт за предоставяне на ФП

Общо приоритетна ос 1

Акт за предоставяне на ФП

Приоритетна ос\Договор(заповед) за предоставяне на
ФП

Наименование на
бенефициента

Във връзка с процедурата за уведомяване за наложени финансови корекции с настоящото Ви информираме, че през месец ........................
по сметка 9200 са отразена финансова корекция/нередност преди изплащане на ФП, както следва:

от
<наименование на структурата>, Управляващ орган по Оперативна програма <име>

Уведомително писмо за наложени финансови корекции/нередности преди изплащане на ФП на бенефициента
№ <...> от <дата>

Приложение № 13
към чл. 39, ал. 2

БРОЙ 57
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 3 1

Счетоводител:
/име , фамилия/

Общо за ОП

Общо приоритетна ос “n”

Ръководителя на УО:
/име , фамилия/

Национален
индентификацонен номер
(НИН)
Европейско
съфинансиране

Национално
съфинансиране

Стойност
Съфинансиране от
страната-партньор

ДЪРЖАВЕН

Акт за предоставяне на ФП

Общо приоритетна ос 1

Операция /Процедура за
предоставяне на ФП/
Приоритетна ос

ЛЕВА

132

Акт за предоставяне на ФП

Приоритетна ос\Договор(заповед) за предоставяне на
ФП

Наименование на водещия
бенефициент

Във връзка с процедурата за уведомяване за наложени финансови корекции с настоящото Ви информираме, че през месец ........................
по сметка 9200 са отразена финансова корекция/нередност преди изплащане на ФП, както следва:

от
<наименование на структурата>, Управляващия орган по програмите за трансгранично сътрудничество от ИПП

Уведомително писмо за наложени финансови корекции/нередности преди изплащане на ФП на бенефициента
№ <...> от <дата>

Приложение № 14
към чл. 39, ал. 2

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 57

БРОЙ 57

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 3
Приложение № 15
към чл. 59, ал. 1

Срок

Отговорен орган
УО

СО

30 юни на година „n+1“

10 юли на година „n+1“

ОО
Изготвя окончателни доклади от системните одити и ги изпраща на УО
и СО

Изпраща на СО Финален междинен доклад по сертификация и
декларация за допустимите разходи за счетоводната година

31 юли на година „n+1“

Изпраща на ЕК Окончателно
заявление за междинно плащане

До 20 октом- Представя на СО по електронен
ври на година път информацията по чл. 55,
„n+1“
ал. 1
До 15 ноември на година
„n+1“

Изготвя проект на Годишни счетоводни отчети за всяка оперативна програма/фонд и ги изпраща на ОО и УО

До 30 ноември на година
„n+1“

Изготвя
окончателни
доклади от одит на операциите (на извадка от
сертифицираните разходи в периода 1 юли на
година n – 30 юни на година „n+1“). Окончателните доклади се представят периодично на УО и
СО след приключване на
проверките по проекта

До 20 декември на година
„n+1“

Изготвя проект на Годишен контролен доклад
(без частта за предприети
действия по предложените финансови корекции)
и го изпраща на УО и СО

До 15 януари на година
„n+2“

Подготвя проект на Декларация
за управлението и Годишно обобщение на окончателните одитни
доклади и на извършените проверки и ги изпраща на СО и ОО

До 31 януари на година
„n+2“

Извършва корекции по проекта
на Декларация за управлението
и Годишно обобщение на окончателните одитни доклади и на извършените проверки и ги изпраща финализирани на СО и ОО

Извършва корекции по проекта
на Годишните счетоводни отчети по всяка оперативна програма и ги изпраща финализирани
на ОО и УО

До 10 февруари на година
„n+2“
До 12 февруари на година
„n+2“
До 13.02. на
година „n+2“

Изготвя окончателен Годишен контролен доклад
и Одитно становище и ги
изпраща на УО и СО
Попълване на декларацията за Създаване на Годишен отчет в
управлението в SFC 2014 и при- SFC 2014 и прикачване на прикачване на годишното обобщение ложимите документи
Преглед на попълнената декларация от УО и
ГСО от СО и създаване
на Годишно становище в
SFC 2014.
Прикачване на Годишния контролен доклад

С Т Р.

134

ДЪРЖАВЕН

Срок

БРОЙ 57

Отговорен орган
УО

До 15 февруари на година
„n+2“

ВЕСТНИК

СО

ОО

Преглед за съответствие между Годишния счетоводен отчет,
Декларация за управлението и
Годишно обобщение на окончателните одитни доклади и на
извършените проверки, Одитно
становище и Годишния контролен доклад
Изпращане на ЕК чрез системата SFC 2014 на пакета документи за приключване на счетоводната година, включващ:
– Декларация за управлението,
– Годишно обобщение на окончателните одитни доклади и на
извършените проверки,
– Годишен счетоводен отчет,
– Одитно становище,
– Годишен контролен доклад

Приложение № 16
към чл. 63, ал. 1

БРОЙ 57

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 5
Приложение № 17
към чл. 75, ал. 1

Програма за ТГС „<посочете наименованието>“
МЕСЕЧЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
Към ...................., ........... г.1

Размерът на изплатените средства през месец ...................., .......... г. възлиза общо на : ___________,___
евро, от които:
(заличете там, където е необходимо)
– XXXX евро авансови плащания
– XXXX евро междинни плащания
– XXXX евро окончателни плащания
Аз, долуподписаният <посочете име и длъжност>, ръководител на управляващия орган на Програма
за ТГС <посочете наименованието>, определен с <посочете акт за определяне на ръководителя>, с
настоящото декларирам, че:
(заличете там, където е необходимо)
– Изплатената сума за авансово плащане се базира на изпълнение на изискванията, включени в
Наредба № Н-3 от 2016 г. за определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация
на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както
и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по оперативните програми и
програмите за европейско териториално сътрудничество и е до установения праг в тази наредба;
– Изплатената сума за междинно и/или окончателно плащане включва само разходи, верифицирани от контрольорите и управляващия орган преди изплащането им от управляващия орган към
бенефициентите;
– В резултат от извършените управленски проверки и получената увереност управляващият орган
гарантира, че: включените в настоящия финансов отчет разходи за междинно и/или окончателно
плащане са действително извършени; разходите и дейностите са в съответствие с изискванията
на приложимото национално и европейско законодателство; съфинансираните стоки и/или услуги
и/или строително-ремонтни дейности са действително доставени, извършени и осъществени и
представените от бенефициента искания за плащане са верни и точни;
– В резултат на извършените проверки и получената увереност управляващият орган гарантира,
че не е налице двойно финансиране за включените във финансовия отчет извършени разходи от
други програми на Общността или от национални средства или за други програмни периоди;
– Предоставените данни са точни и са получени като резултат от счетоводната система, базирани
на придружаващи документи, които могат да бъдат проверени;
– Придружаващите документи са и ще останат на разположение съгласно чл. 140 на Регламент на
Комисията (EО) 1303/2013.
Дата: 			

Име и фамилия на ръководителя на управляващия орган с главни букви

Обобщени данни за договорените средства към …. <дата>2
(евро)

Приоритетна ос

1

ЕС

2

Договорени средства от началото на програмата до …. <дата>2
допълнителен собствен принос на
ХХХХ 3 национално съфинансиране
бенефициента
българско
национално
национално съфинационално съдопълнителен
допълнителен
съфинансинансиране, изплафинансиране,
собствен принос,
собствен приране
тено с публични
изплатено с част- изплатен с пубнос, изплатен с
средства
ни средства4
лични средства частни средства4
3

4

5

6

7

Приоритетна ос 1
Приоритетна ос 2
……………..
Приоритетна ос N
ОБЩО:
1
2
3
4

Посочва се последният ден на месеца, за който се отнася финансовият отчет.
Последният ден на предходния месец.
Посочва се страната партньор.
Посочва се приносът, направен от частноправни бенефициенти.

Програма за ТГС „<посочете наименованието>“

Месечен финансов отчет към ...................., ........... г.

3

4

5

6

7

8

6

5

Последният ден на предходния месец.
Посочва се страната партньор.
7
Посочва се приносът, направен от частноправни бенефициенти.

ОБЩО:

Приоритет –
на ос N

Приоритет –
на ос 2

2

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

извършени окончателни плащания към
бенефициентите

20

ДЪРЖАВЕН

Приоритет –
на ос 1

ЕС

извършени междинни плащания към
бенефициентите

общ
размер
на
разходи, платени с нацидопълнителен
ЕС
разходи, платени с
допълнителен ЕС
разходи, платени с
допълнителен
изплаонално съфинансиране,
собствен принос
национално съфинан- собствен принационално съфинансобствен притените
в т.ч.:
на бенефициента
сиране
нос на бенефисиране
нос на бенефисредциента
циента
ХХХХ6: нациобъл- ХХХХ6: нациобъл- ХХХХ6: нациобълства
гарско нално съфинaнгарско нално съфинaнгарско нално съфинaннациосиране
нациосиране
нациосиране
нално
нално
нално
нацио- нациодопълдопълнацио- нацио- допъл- допълнацио- нацио- допъл- допълсъфисъфисъфинално
нално нителен нителен
нално нално нитенитенално нално нитенитенансинансинансисъфисъфисобст- собствен
съфи- съфилен
лен
съфи- съфилен
лен
рaне
ране
ране
нансинансивен
принос,
нанси- нанси- собст- собстнанси- нанси- собст- собстрaне, ране, из- принос, изплатен
ране,
ране,
вен
вен
ране,
ране,
вен
вен
изпла- платено изпла- с частни
изпла- изплаприприизпла- изплаприпритено с с частни тен с
средства7
тено
тено с
нос,
нос,
тено
тено с
нос,
нос,
публич- средства7 публичс пуб- частни изпла- изплас пуб- частни изпла- изплани средни средлични средтен с
тен с
лични средтен с
тен с
ства
ства
средства7
пуб- частни
средства7
пуб- частни
ства
лични средства
лични средсредства7
средства7
ства
ства

извършени авансови плащания към бенефициентите

Реално изплатени средства в периода от началото на програмата до ........... (дата)5

136

1

Източници
на финансиране

Обобщени данни за извършените разходи към …. <дата>5

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 57

БРОЙ 57

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 7

Прогноза за предстоящи плащания8
(евро)
Източници на
финансиране

Предстоящи плащания през месец
................., ............ г.
ЕС

национално
съфинансиране
България

национално
съфинансиране ХХХХ 9

общо

Предстоящи плащания през месец
................., ............ г.
ЕС

национално
национално
съфинансиране съфинансиране
България
ХХХХ 9

общо

Приоритетна ос 1
<посочете наименованието>
...........
Приоритетна
ос N
<посочете наименованието>
Всичко

Включва информация за прогнозираните плащания през месеца на подаване на Месечния финансов
отчет и следващия месец.
9
Посочва се страната партньор.
8

Такси, комисиони и други банкови разноски, възникнали в резултат на плащания към бенефициенти извън
страната по двустранните програми за ТГС
Про- Бене- ДоИзх.
Дата
Вид пла- Рефе- Сума ЕС – ИПП Дър- Бан- ЕС – ИПП
ект фи- го№ на
на
щане
ренна
(EUR)
жавен кова
(EUR)
ци- вор платеж- извле- (авансово/ тен
пребю- такса*
ент
но на- чение/ междинно/ новода
джет (EUR)
реждане превод финално) мер (EUR)
(EUR)

* Сумата включва трите източника на съфинансиране.

Дър- Дата на
жавен извлебючение/
джет банкова
(EUR) такса

Приложение № 18
към чл. 89, ал. 1

(ФИНАЛЕН) МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ПО СЕРТИФИКАЦИЯ И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА
ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ
УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН <посочва се точно наименованието на структурата, изпълняваща функции на УО>
Посочва се наименованието на двустранната програма за трансгранично сътрудничество
Решение на Комисията
от
Референтен № на Комисията (CCI):
(Финален)1 Междинен доклад по сертификация и декларация за допустимите разходи №:
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният <посочете име и длъжност>, ръководител на управляващия орган, определен с
<посочете акт за определяне на ръководителя на управляващия орган>, с настоящото декларирам, че
всички разходи, включени в приложения доклад за допустимите разходи, съответстват на критериите
за допустимост на разходите, посочени в чл. 43 и 44 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 447/2014 на
Европейската комисия относно специфичните правила за изпълнение на Регламент (ЕС) № 231/2014
на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ
(ИПП II) и Делегиран регламент (ЕС) № 481/2014 на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС)
№ 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специалните разпоредби за
допустимостта на разходите по програмите за трансгранично сътрудничество, както и на националните правила за допустимост на разходите. Разходите са извършени от бенефициентите в изпълнение
на одобрени проекти по двустранната програма за трансгранично сътрудничество в съответствие с
условията на Регламент (ЕС) № 1299/2013 и Регламент (ЕС) № 231/2014:
след

01.07. на годината n 2

<посочете точно цяло число до два евро
и възлизат на:
<посочва се обща сума с натрупване> десетични знака след запетаята>

Ненужното се изтрива. Номерацията на ДС и ДДР е последователна и се формира по следния начин:
СГ/Н/дата, където СГ – пореден номер на счетоводната година, Н – пореден номер на ДС и ДДР за съответната счетоводна година, дата – датата на одобрение на ДС и ДДР от Ръководителя на УО. Например № 2 /1/07.06.2016 г. означава втора счетоводна година (01.07.2015 г. – 30.06.2016 г.), първи ДС и ДДР,
одобрен от Ръководителя на УО на 07.06.2016 г.
2
Посочва се съответната счетоводна година. Първата счетоводна година от програмния период обхваща
периода от началната дата на допустимост на разходите по програмата до 30.06.2015 г.
1

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 57

Приложената декларация за допустимите разходи обхваща всички верифицирани разходи, въведени
в счетоводната система на УО в периода:
От

01

07

20

до

20

и представлява неразделна част от настоящия доклад.
Декларирам, че:
І. Функциите на управляващ орган съгласно чл. 23 от Регламент № 1299/2013 и чл. 37 от Регламент
(ЕС) № 447/2014 се изпълняват, спазвайки принципите за добро финансово управление.
ІІ. Напредъкът по проектите е в съответствие с предвидените в решението цели на двустранната
програма за трансгранично сътрудничество и с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1299/2013 и Регламент (ЕС) № 447/2014, и по-специално, че:
(1)  декларираните разходи са извършени за изпълнение на операции, одобрени за финансиране
съгласно критериите, приложими за двустранната програма за трансгранично сътрудничество,
както и на приложимото право на Съюза и приложимото национално законодателство;
(2) д екларираните за възстановяване разходи са извършени въз основа на фактури и други документи
с равностойна доказателствена стойност (с изключение на финансовата помощ чрез формите
за предоставяне на финансова помощ по чл. 67, ал. 1, букви „б“ – „г“ от Регламент 1303/2013)
през периода на допустимост, посочен в чл. 43 от Регламент № 447/2014, и са в съответствие с
приложимото право на Съюза и приложимото национално законодателство, по-специално със:
– правилата за държавните помощи;
– правилата за възлагане на поръчки;
– принципите за опазване на околната среда и равни възможности;
(3) с ъфинансираните стоки и/или услуги и/или строително-ремонтни дейности са действително
доставени, извършени и осъществени;
(4) д екларираните за възстановяване разходи се базират на потвърждение от страна на водещите
бенефициенти относно постигнатото изпълнение на проектите;
(5) д екларираните за възстановяване разходи са проверени и потвърдени от съответните контрольори, определени за всеки бенефициент, включително водещия бенефициент;
(6) п роверките от страна на контрольорите са извършени в срока, определен в чл. 23, ал. 4 от
Регламент (ЕС) № 1299/2013;
(7) д екларираните разходи не съдържат суми, които попадат в категорията нередности/подозрения за измама;
(8) д екларацията за допустимите разходи отразява всички възстановени суми по сертифицирани
разходи, относимите към тях лихви за просрочие и натрупаните приходи по операциите, финансирани от двустранната програма за трансгранично сътрудничество;
(9) д екларираните разходи са точни, резултат са от надеждни счетоводни системи, регистрирани
са в Информационната система за управление (ИСУ) и могат да бъдат проверени от компетентните национални и европейски органи;
(10) д екларираните разходи не съдържат недопустим данък добавена стойност;
(11) в сички документи, свързани с изпълнението на операциите, необходими за осигуряване на
адекватна одитна пътека, се съхраняват съгласно чл. 140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013;
(12) и звършени са адекватни управленски проверки, включително проверки на място, гарантиращи
в достатъчна степен законосъобразността и редовността на декларираните разходи;
(13) п редприети са подходящи мерки за изпълнение на констатациите/препоръките на одитния
орган и други национални и европейски контролни и одитни органи относно изпълнението
на двустранната програма за ТГС;
(14) з адължението по чл. 14 от Регламент (ЕС) № 1299/2013 г. е изпълнено и последният годишен
доклад за изпълнението е изпратен на Европейската комисия на <посочете датата>;
(15) о съществените мерки за информираност и публичност са в съответствие с приложимото право
на Съюза и приложимото национално законодателство.
Въз основа на постигнатия напредък при изпълнението на двустранната програма за трансгранично
сътрудничество, вкл. размера на договорените средства спрямо заложеното във финансовия план,
потвърждавам, че не съществува риск/че съществува риск за намаляване на поетия от Европейската
комисия финансов ангажимент по програмата в размер на ……... евро.
Дата:

20

Име и фамилия на ръководителя на управляващия орган

2

Общо верифицирани и изплатени на бенефициентите допустими разходи:

евро

УО на двустранната програма за трансгранично сътрудничество „<посочете наименованието>“
(Финален) Междинен доклад по сертификация и декларация за допустимите разходи № …… от …………

Посочва се страната партньор.
Посочва се приносът, направен от частноправни бенефициенти.

Обща сума на верифицираните и изплатени на бенефициентите
Обща сума на верифицираните и изплатени на бенефициентите
допустими разходи в предишни периоди
допустими разходи с настоящия доклад
ЕС
верифицирани разходи, платени с
допълнителен собствен
ЕС
верифицирани разходи, платени с
допълнителен собствен
национално съфинансиране, в т.ч.:
принос на бенефициента
национално съфинансиране, в т.ч.:
принос на бенефициента
бълXXXX1 национално
бълXXXX1 национално
гарско
съфинансиране
гарско
съфинансиране
национационационално
национално допълнителен допълнителен
национално
национално допълнителен допълнителен
нално
нално съфинансира- съфинанси- собствен при- собствен присъфинансира- съфинанси- собствен при- собствен присъфисъфи- не, изплатено ране, изпла- нос, изплатен нос, изплатен
не, изплатено ране, изпла- нос, изплатен нос, изплатен
нансинансис публични
тено с частс публични
с частни
с публични
тено с частс публични с частни средране
ране
средства
ни средства2
средства
средства2
средства
ни средства2
средства
ства2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ДЪРЖАВЕН

1

ОБЩО

Приоритетна ос N

Приоритетна ос 2

Приоритетна ос 1

1

Приоритетна ос

Декларация за допустимите разходи по приоритетни оси

БРОЙ 57
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 3 9

2

1

5

българско
национално
съфинансиране

6

национално съфинансиране,
изплатено с публични средства
7

8

9

национално
допълнителен
допълнителен
с ъ ф и н а н с и р а - собствен принос, собствен принос,
не, изплатено с изплатен с пуб- изплатен с частчастни средства5 лични средства
ни средства5

XXXX4 национално
съфинансиране

допълнителен собствен принос на
бенефициента

Сума на корекциите (евро)
разходи, платени с национално съфинансиране,
в т.ч.:

10

общо изплатени
на бенефициентите
допустими
разходи

11

Причини
за корекциите3

12

Възстановени/
отписани

1

Представя се информация за разходи, верифицирани от УО, включени в предходни ДС и ДДР и сертифицирани от СО, за които УО е взел решение
да бъдат изключени от общата сума на верифицираните разходи. В таблицата не се включват несертифицирани разходи. Корекцията се извършва чрез
приспадане на съответната сума от верифицираните разходи през текущия период, т.е. сумата на ред „ОБЩО“ от таблицата следва да е намерила отражение като намаление на „Общата сума на верифицираните и изплатени на бенефициентите допустими разходи с настоящия доклад“ от ДДР.
2
За инициатор се посочва органът, сигнализирал за възможен пропуск, който е бил приет от Управляващия орган.
3
Причина за корекцията, например, може да е реално възстановяване от бенефициента на недопустим разход, финансова корекция, наложена вследствие
на извършен одит, оттегляне на неправомерен разход и други съгласно реда и условията за възстановяване на неправомерно платени суми.
4
Посочва се страната партньор.
5
Посочва се приносът, направен от частноправни бенефициенти.

ОБЩО

4

ЕС

ДЪРЖАВЕН

Проект/договор

Приоритетна ос N
общо___

Проект/договор

Приоритетна ос 2
общо

3

Инициатор2

140

Проект/договор

Приоритетна ос 1
общо

Номер и дата
на доклада по
сертификация, когато са
декларирани
разходите

Приоритетна ос/
проект/договор

А. КОРЕКЦИЯ НА ВЕРИФИЦИРАНИ РАЗХОДИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРЕХОДНИ ДС И ДДР1
С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 57

БРОЙ 57

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 1

Б. ПРЕПОТВЪРДЕНИ ОТ УО РАЗХОДИ, ИЗКЛЮЧЕНИ ОТ ПРЕДХОДНИ ДС И ДДР,
ВКЛЮЧЕНИ В НАСТОЯЩИЯ ДС И ДДР

Приоритетна ос/
проект/договор

Номер и дата
на доклада
по сертификация, когато
са изключени
разходите

1

2

ЕС

Сума на препотвърдените разходи (евро)
верифицирани разходи, платени с национално съфинансиране, в т.ч.:
допълнителен собствен принос на
бенефициента
XXXX1 национално
съфинансиране
българско
национално
допълнителен
национал- национално
допълнителен
но съфи- съфинансира- съфинанси- собствен принос, собствен принос, изплатен
нансиране не, изплатено ране, изпла- изплатен с пубс публични тено с частни
с частни средлични средства
средства
средства2
ства2

3

4

5

6

7

8

Детайлна
обосновка на решението
за препотвърждаване на
разходите
9

Приоритетна ос 1
общо
Проект/договор
Приоритетна ос 2
общо
Проект/договор
Приоритетна ос N
общо
Проект/договор
ОБЩО
1
2

Посочва се страната партньор.
Посочва се приносът, направен от частноправни бенефициенти.

УО на двустранната програма за трансгранично сътрудничество „<посочете наименованието>“
(Финален) Междинен доклад по сертификация и декларация за допустимите разходи № …… от …………
В. СПИСЪК НА ПРОВЕРКИТЕ НА МЯСТО
Извършена проверка на място
(име и номер на
проект, име на
бенефициент)

Обхват

Период на про- Конверката
статации

Препоръки
Статус на изпъли срок за из- нението на препопълнението
ръките, включиим
телно предприети
действия от страна
на бенефициента
и УО

Приоритетна ос 1
Пореден № на
проверката
....................
Приоритетна ос 2
Пореден № на
проверката
Приоритетна ос N
Пореден № на
проверката
УО на двустранната програма за трансгранично сътрудничество „<посочете наименованието>“
(Финален) Междинен доклад по сертификация и декларация за допустимите разходи № …… от …………

С Т Р. 1 4 2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Г. СПРАВКА ЗА ОДИТНИ ПРЕПОРЪКИ И СТАТУС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ*
Одитираща
институция

Период на одита

Дата на връчване/
получаване на окончателния доклад

1

2

3

Констатации

Степен
на риск

Действия

Срок на
изпълнение

Статус на
изпълнение

4

5

6

7

8

1
2
N
1
2
N

*Посочват се препоръките, отнасящи се до всички участващи в изпълнението на двустранната програма
страни – УО, СТС, НПО, водещи бенефициенти, крайни бенефициенти и др.

УО на двустранната програма за трансгранично сътрудничество „<посочете наименованието>“
(Финален) Междинен доклад по сертификация и декларация за допустимите разходи № …… от …………
Д. СПИСЪК С ВКЛЮЧЕНИТЕ ПРОЕКТИ В ДОКЛАДА ПО СЕРТИФИКАЦИЯ И ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ
Наименование на програмата:
Стойност на верифицираните разходи"**
верифицирани разходи, платени с национално
съфинансиране, в т. ч.:

Проект №/
наименование

1

2

допълнителен собствен
Вид
принос на бенефициента
ХХХХ1 национално
пласъфинансиране
българско
щане ЕС
националнационално
национално
допълнителен
допълнителен
но съфи- съфинансиране, съфинансиране, собствен принос, собствен принос,
нансиране изплатено с пубизплатено с
изплатен с пуб- изплатен с частлични средства частни средства2 лични средства
ни средства2
3

4

5

6

7

8

9

Приоритетна ос
Х*/име
Проект/договор
Общо за ПО X
Приоритетна ос
У*/име
Проект/договор
Общо за ПО У
Приоритетна ос
Z*/име
Проект/договор
Общо за ПО Z
ОБЩО:

* X, У и Z – Номер на ПО.
** Проектите се подреждат в низходящ ред по стойността на верифицираните разходи.
1
Посочва се страната партньор.
2
Посочва се приносът, направен от частноправни бенефициенти.

УО на двустранната програма за трансгранично сътрудничество „<посочете наименованието>“
(Финален) Междинен доклад по сертификация и декларация за допустимите разходи № …… от …………
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С Т Р. 1 4 3
Приложение № 19
към чл. 95, ал. 2

ИНФОРМАЦИЯ
за напредъка по изпълнението и резултатите от извършените управленски проверки на управляващия орган на двустранна програма за трансгранично сътрудничество
…………………………………………………………….
<посочете наименованието на двустранната програма за ТГС>
За периода хх.хх.20хх/xx.xx.20хx1
І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
За текущия период посочете всички действащи вътрешни правила и процедури (процедурни наръчници/ръководства/методологии), които регламентират начина, по който се управлява и контролира
двустранната програма по ИПП от УО
Вид документ

1

Версия № и дата на одобрение

1 януари – 30 юни или 1 юли – 31 декември

УО на ОП „<посочете наименованието>“
ІI. НАПРЕДЪК В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДВУСТРАННАТА ПРОГРАМА ЗА ТГС
За отчетния период да се опише ходът на изпълнение на всяка една приоритетна ос в рамките на
двустранната програма за ТГС, като се представи информация за:
• н апредъка по изпълнението на одобрената от Съвета за координация при управление на средствата
от ЕС индикативна годишна работна програма; има ли забава в обявяването на процедури за
предоставяне на финансова подкрепа; има ли промени в ИГРП и какви са причините;
• процедури в процес на оценка;
• процедури в процес на изпълнение;
• р иск от загуба на средства в резултат от прилагането на правилото за автоматично освобождаване (ако е приложимо);
• проблеми и предприети мерки за разрешаването им.
III. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ УПРАВЛЕНСКИ ПРОВЕРКИ
3. Констатирани проблеми от извършените управленски проверки
За констатираните проблеми от извършените управленски проверки, относими към верифицираните
разходи за периода на настоящия доклад, попълнете информацията в долната таблица:
Констатиран проблем

Брой Стойност1 (лв.) % на грешка2

1

2

3

4

Разходите не отговарят на правилата за допустимост
Неточни и непълни искания за плащане по отношение на конкретните разходи и
по отношение на изискуемата форма (липса на оригинални първични счетоводни
документи (фактури, протоколи) от изпълнителите по конкретните договори)
Пропуски при провеждане на процедурите за избор на изпълнител
Липса на адекватна одитна пътека на конкретните разходи
Установено наличие на двойно финансиране
Пропуски в поддържането на отделна счетоводна система или в поддържането на
адекватен счетоводен кодекс за всички трансакции, отнасящи се до операцията
Неспазване на изискването за дълготрайност съгласно чл. 71 от Регламент (ЕС)
№ 1303/2013
Грешки при осигуряване на мерките за информираност и публичност
Други (моля посочете)
Общо:
в т.ч. системни грешки

Стойност на неверифицираните разходи поради установени проблеми в съответната област.
% на грешка се изчислява, като стойността на неверифицираните разходи се отнесе към размера на
проверените от УО в рамките на процеса на верификация за отчетния период искания за плащане от
водещите/крайните бенефициенти (без искания за авансово плащане).
УО на ОП „<посочете наименованието>“
1
2

4. Анализ на резултатите от извършените управленски проверки и корективни действия на управляващия орган във връзка с констатираните проблеми
Да се анализират причините за констатираните проблеми, описани в таблицата по-горе, и да се
представи информация за действията, които управляващият орган планира да предприеме за тяхното
преодоляване.
Дата:
УО на ОП „<посочете наименованието>“

Общо

Общо дълг главница и
лихва
EС

/2/

/1/

/3/

Ниво*

/4/

EС

* Ниво на налагане на плоската финансова корекция - приоритетна ос, схема за БФП, операция
**Моля попълнете наименованието на страната партньор

О БЩО

О бщо за
Приорите тна ос "n"

О бщо за
Приорите тна ос 2

О бщо за
Приорите тна ос 1

Приорите тна ос

№ и дата на
Ре ше ние на УО за
налагане на ПФК

/6/

Българско
XXX**
национално
национално
съфинансиране съфинансиране

Сума за възстановяване

/5/

Лихва

11
Възстановена сума през месеца

/7/

Общо

/8/

/9/

EС

/10/

Българско
национално
съфинансиране
/11/

XXX**
национално
съфинансиране

Възстанове на сума

Програма за трансгранично сътрудниче ство "………….."

Дата на
възстановяване
/прихващане

Главница

/12/

Общо

EС

/13/

EС

/14/

/15/

XXX**
национално
съфинансиране

/16/

Общо

Българско
XXX**
Общо
национално
национално
съфинансиран съфинансиран
е
е

15
Лихва, натрупана през месеца

Прихваната сума

14
Дата
на
прихва
Общо
щане
прихванат
оглавница
Общ и лихва
EС
о

Българско
национално
съфинансиране

Българско
XXX**
национално
национално
съфинансиран съфинансиране
е

Лихва

13
Прихваната сума през месеца

Българско
XXX**
Общ
национално
национално
о
съфинансиран съфинансиран
е
е

към .................................................................. дд/мм/гггг

(Сисите мни пропуски)

КНИГА НА ДЛЪЖНИЦИТЕ

12
Дата
на
възст
Общо
ановя
възстано
ване
вено главница
Общ и лихва
EС
о
EС

16
Дължимо към края на месеца
Лихва

17 =4-9-13

EС

17
ДС и ДДР
Общо ДС и ДДР №,
№, от
дълг в който
който
главни
сумата е
сумата е
ца и
включена
Общ лихва първоначално приспаднат
а
о

18=5-10-14

19=6-11-15

Българско
XXX**
национално
национално
съфинансиране съфинансиране

О статък за възстановяване

20=7-12-16

Общо

Приложение № 21
към чл. 98

Българско
XXX**
Общ E
Българско
XXX**
национално
национално
о
С национално
национално
съфинансира съфинансиране
съфинансиран съфинансиран
не
е
е

Главница

ДЪРЖАВЕН

Поре де н №
на ПФК

Главница

Българско
XXX**
Общ EС
Българско
XXX**
Общ EС Българско
XXX**
национално
национално
о
национално
национално
о
национално
национално
съфинансиран съфинансиран
съфинансиран съфинансиран
съфинансиран съфинансиран
е
е
е
е
е
е

Главница

10
Новорегистрирани дългове през месеца

Т ова е датата, на която дългът е регистриран в Книгата на длъжниците, в счетоводната система и тази, от която започва да тече двугодишния срок за отписване на сумите от УО

Българско
XXX**
Общ EС Българско
XXX**
национално
национално
о
национално национално
съфинансира съфинансиран
съфинансира съфинансира
не
е
не
не

Лихва

9
Дължима сума към края на предходния месец

Моля попълнете страната партньор
1.
За дълга те че 30 дне ве н срок за доброволно въстановяване
Дългът е в проце с на принудите лно възстановяване от НАП
2.
3.
Дългът е напълно възстанове н
4.
Дългът е закрит поради наличие на други основания за това
5.
Дългът е не възстановим

EС

Главница

* Забе ле жка:

(денят, следващ
посочения краен
срок в поканата за
доброволно
изпълнение)

8
Дата, от която се
начислява лихва

** Забе ле жка:
ЛЕГЕНДА
към к. 1 "Статус":

n

.......

2

II. Дългове , ре гистрирани на те риторията на страната-партнь ор
1

n

.......

2

2
Дълг
№

3
4
5
6
7
наимен № на Национ Дата на
Дата на
ование Догово
ален регистр уведомяване на
на
р от идентиф иране
водещия
на
водещ
ИСУ икацион
бенефициента
дълга в
бенефи
ен
за
КД*
циент
номер
регистриране
на
на дълг и
нередно
изпращане на
стта
покана за
доброволно
I. Дългове , ре гистрирани на те риторията на Р България
1

1
Статус

КНИГА НА ДЛЪЖНИЦИТЕ
към .................................................................. дд/мм/гггг
Програма за трансгранично сътрудниче ство "………….."

Приложение № 20
към чл. 98

С Т Р. 1 4 4
ВЕСТНИК
БРОЙ 57
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ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 5
Приложение № 22
към чл. 55, ал. 1, т. 4

ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ В ПЕРИОДА СЛЕД КРАЯ НА СЧЕТОВОДНАТА ГОДИНА, КОИТО СЕ
ОТНАСЯТ ЗА РАЗХОДИ, ЗАЯВЕНИ ОТ СЕРТИФИЦИРАЩИЯ ОРГАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ОТ
ЕК ПРЕЗ СЧЕТОВОДНАТА ГОДИНА ………….. 29
Приоритетна ос/
проект/договор

Номер и дата на доклада по сертифика- Инициатор30 Сума на ко- Причини за Възстановени/
ция, в който са декларирани разходите
рекцията (лв.) корекцията31
отписани

Приоритетна ос 1
общо
Проект …………....…..
Инициатива за
младежка заетост32
Проект …………....…..
Приоритетна ос 2
общо
Проект …………....…..
Инициатива за
младежка заетост
Проект …………....…..
Приоритетна ос N
общо
Проект …………....…..
Инициатива за
младежка заетост
Проект …………....…..
ОБЩ СБОР
ОБЩ СБОР
Инициатива за
младежка заетост
ОБЩО

Посочва се счетоводната година 01.07. n – 30.06. n+1.
За инициатор се посочва органът, сигнализирал за възможен пропуск, който е бил приет от Управляващия орган.
31
Причина за корекцията, например, може да е реално възстановяване от бенефициента на недопустим
разход, финансова корекция, наложена вследствие на извършен одит, оттегляне на неправомерен разход и
други съгласно реда и условията за възстановяване на неправомерно платени суми.
32
Моделът е приложим при условие, че Инициативата за младежка заетост е част от една или повече приоритетни оси. Инициативата за младежка заетост се показва на отделен ред, като отделна приоритетна ос,
когато това е предвидено в оперативната програма. В случай, че Инициативата за младежка заетост не е
приложима за конкретната оперативна програма, се изтриват съответните редове.
29

30

С Т Р.

146
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ВЕСТНИК
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Приложение № 23
към чл. 55, ал. 1, т. 5

ИЗВЪРШЕНИ ДРУГИ КОРЕКЦИИ НА РАЗХОДИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ ВЪВ ФИНАЛНИЯ МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ПО СЕРТИФИКАЦИЯ И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ ПРЕЗ
СЧЕТОВОДНАТА ГОДИНА ………….. 33
Приоритетна ос/
проект/договор

Номер и дата на доклада по сертификация,
в който са декларирани разходите

Сума на корекциите
(лв.)

Причини за корекциите34

Приоритетна ос 1
общо
Проект ………
Инициатива за
младежка заетост35
Проект ………..
Приоритетна ос 2
общо
Проект …………….
Инициатива за
младежка заетост
Проект ……………..
Приоритетна ос N
общо
Проект …………………….
Инициатива за
младежка заетост
Проект ……………….
ОБЩ СБОР
ОБЩ СБОР
Инициатива за
младежка заетост
ОБЩО

Посочва се счетоводната година 01.07. n – 30.06. n+1.
Посочва се причината за извършената корекция – техническа грешка, аритметична грешка или други.
35
Моделът е приложим при условие, че Инициативата за младежка заетост е част от една или повече
приоритетни оси. Инициативата за младежка заетост се показва на отделен ред, като отделна приоритетна
ос, когато това е предвидено в оперативната програма. В случай, че Инициативата за младежка заетост
не е приложима за конкретната оперативна програма, се изтриват съответните редове.
33

34

5782
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪР-
ГОВЕ , КОН К У РСИ , П РИ ВАТ ИЗА Ц И Я
И РЕАЛИЗАЦИЯ НА МАЛКИ БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ ПРОЕКТИ – БУРГАС
РЕШЕНИЕ № І-02
от 23 юни 2016 г.
На основание чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите, решение по протокол № 20
от 19.02. и 21.02.2013 г. на Общинския съвет – гр.
Бургас, и решение по протокол № 5 от 22.06.2016 г.
на Комисията за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки
благоуст ройствени проек ти (К ПТК ПРМБП)
към Общинския съвет – гр. Бургас, реши:
1. Да се проведат на 16-ия ден от датата на
обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 17 ч. в залата на Община Бургас, ул.
Александровска 26, публични търгове с явно
наддаване за продажба на общински нежилищни имоти: самостоятелни обекти в двуетажна
масивна сграда с идентификатор 07079.620.62.1
по КК на гр. Бургас, ж.к. Братя Миладинови,
ул. Ст. Стамболов 122, с право на строеж върху
общинска земя, както следва:
а) самостоятелен обект с идентификатор
07079.620.62.1.6, ЗП 111,86 кв. м – избен етаж, с
начална тръжна цена 67 800 лв., стъпка на наддаване 680 лв., депозит 6780 лв.;
б) самостоятелен обект с идентификатор
07079.620.62.1.2, ЗП 132,15 кв. м – първи етаж,
с начална тръжна цена 132 900 лв., стъпка на
наддаване 1330 лв., депозит 13 290 лв.;
в) самостоятелен обект с идентификатор
07079.620.62.1.4, ЗП 161,83 кв. м – втори етаж,
ведно със 106,11 кв. м прилежащи части от подпокривно пространство, с начална тръжна цена
226 700 лв., стъпка на наддаване 2270 лв., депозит
за участие 22 670 лв.
2. Тръжните документации за всеки обект се
получават в административната сграда на Община Бургас, ул. Конт Андрованти 1 – 3, ет. 3,
стая 25, срещу представен документ за платена
такса в размер 200 лв. по IBAN сметка на Община Бургас № BG 08 SOMB 9130 8424 1517 44,
код на плащане – 44 70 00, BIC на „Общинска
банка“ – АД, Бургас – SOMBBGSF, всеки работен
ден от 9 до 17 ч. в срок до 15-ия ден включително
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“. Физическите лица закупуват
лично или с нотариално заверено пълномощно.
Юридическите лица представят удостоверение за
актуално състояние и документ за самоличност,
ако закупуват лично или с пълномощно, издадено
от управителя, което да е нотариално заверено,
ако закупува чрез пълномощник.

3. Депозитите за участие за всеки обект да
се внесат по банков път до 12 ч. на 15-ия ден
включително от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ по IBAN сметка
на Община Бургас № BG 89 SOMB 9130 3323
9965 01, BIC на „Общинска банка“ – АД, Бургас – SOMBBGSF. Връщането на депозитите се
извършва безкасово – с платежно нареждане по
банковата сметка на кандидата в срок 5 работни
дни след изтичането на срока за обжалване на
решението на КПТКПРМБП за определяне на
спечелилия участник.
4. Огледът на обектите се извършва през всички
работни дни до 15-ия ден включително от датата
на обнародването на решението в „Държавен
вестник“ след представен платежен документ за
закупена тръжна документация.
5. Предложенията за участие в търговете се
подават в деловодството на Общинския съвет – гр.
Бургас, всеки работен ден до 17 ч., но не по-късно
от деня, предхождащ търга. Изпращане на предложения по пощата не се допуска.
Председател:
К. Луков

5757

ОБЩИНА ВАРНА
ЗАПОВЕД № 2451
от 12 юли 2016 г.
На основание чл. 44, ал. 1 и 2 ЗМСМА, чл. 10,
ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 3, 4 и 5 ППЗНП и Решение № 259-3 от протокол № 8 от 11.05.2016 г. на
Общинския съвет – гр. Варна, за закриване на
седмична детска градина № 34 „Горски кът“, к.к.
Златни пясъци, нареждам:
1. Закривам СДГ № 34 „Горски кът“ – гр. Вар
на, община Варна, считано от 29.07.2016 г.
2. Децата, отглеждани, обучавани и възпита
вани в СДГ № 34 „Горски кът“, да се пренасочат
към други детски градини по желание на родителите им.
3. Задължителната документация и архивът
на СДГ № 34 „Горски кът“ да се приемат и съхраняват в ОДЗ № 24 „Иглика“.
4. Наличният инвентар да се пренасочи след
изготвяне на приемно-предавателни протоколи в
ОДЗ № 24 „Иглика“, ОДЗ № 13 „Детска радост“,
ОДЗ № 8 „Лястовичка“, ЦДГ № 21 „Калина
Малина“, ЦДГ № 46 „Слънчева дъга“, ЦДГ № 5
„Слънчо“, ОДЗ № 31 „Боров кът“, ОДЗ № 11
„Детски свят“, ОДЗ № 12 „Първи юни“ и ЦДГ
„Зорница“.
5. Трудовите правоотношения с персонала на
детското заведение да бъдат уредени съгласно
разпоредбите на Кодекса на труда.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция „Образование
и младежки дейности“.
Екземпляр от заповедта да се връчи на дирекция „Образование и младежки дейности“,
директора на СДГ № 34 „Горски кът“ и деловодството за сведение.
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Копие от заповедта да се изпрати по служебната електронна поща на заместник-кметове,
секретаря, председателя на Общинския съвет,
дирекция „Финанси и бюджет“, дирекция „Финансово-стопански дейности“, дирекция „Общинска
собственост, икономика и стопански дейности“.
Кмет:
И. Портних
5852

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 317
от 30 юни 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и чл. 4,
ал. 4 ЗПСК Общинският съвет – гр. Велико Търново, отменя свои решения № 900 от 31.10.2013 г.
(ДВ, бр. 98 от 2013 г.), № 1015 от 27.02.2014 г. (ДВ,
бр. 24 от 2014 г.), № 1443 от 26.02.2015 г. (ДВ,
бр. 20 от 2015 г.) и № 1682 от 27.08.2015 г. (ДВ,
бр. 69 от 2015 г.) в частта, касаеща приемане на
начална цена, начин на приватизация, дата на
търга, стъпка за наддаване, размер на депозита
за участие в търга за продажба на общински
нежилищен имот със стопанско предназначение,
представляващ: „Поземлен имот с идентификатор
00583.501.310 по КККР на с. Арбанаси заедно с
построени в този имот сгради“ – собственост на
Община Велико Търново.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 45, ал. 7 ЗДДС, чл. 5 и
6 от Наредбата за търговете и конкурсите във
връзка с Решение № 885 от 11.10.2013 г. (ДВ,
бр. 93 от 2013 г.) Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
1. Приема актуализиран анализ на правното
състояние и начална цена в размер 172 400 лв.,
в която не е включена стойността на дължимия
ДДС, за продажба на общински нежилищен имот,
представляващ: „Поземлен имот с идентификатор
00583.501.310 по КККР на с. Арбанаси заедно с
построени в този имот сгради“ – собственост на
Община Велико Търново. Сделката се облага с
ДДС.
2. Определя начин за продажба на посочения
в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване,
при стъпка на наддаване в размер 17 200 лв.
3. Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга – на 21-вия ден след датата
на обнародване на това решение в „Държавен
вестник“, като в случай че 21-вият ден съвпада
с неработен ден, търгът ще се проведе в първия
следващ работен ден; начало на търга – 14 ч.;
място на търга – стая 419 в сградата на Община
Велико Търново.
4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба за обекта. Определя цена за
продажба на комплект тръжна документация
в размер 300 лв. (с ДДС). Цената на тръжната
документация да се заплаща по сметка № BG
95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинската агенция за приватизация (ОбАП) при „Общинска
банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код
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SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава след представяне в ОбАП на документ
за извършено плащане – стая 419 в сградата на
Община Велико Търново, всеки работен ден и
до 10 ч. на деня, предхождащ датата на търга,
като в случай че този ден съвпада с неработен
ден, срокът изтича в последния работен ден,
предхождащ датата на търга.
5. За допускане до участие в търга кандидатите
да внесат депозит в размер 51 720 лв. Депозитът да
бъде внесен по сметка № BG 59 SOMB 9130 3324
7614 01 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД,
клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF – до
16 ч. на деня, предхождащ датата на търга.
6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба да се извърши
в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно
с начисления ДДС и представляваща разлика
между договорената цена и внесения депозит, да
се заплати в левове по сметка № BG 95 SOMB
9130 3124 7614 00 на ОбАП при „Общинска
банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код
SOMB BGSF. Непарични платежни средства не
се приемат.
За обекта се допуска и разсрочено плащане
при следните условия: начална вноска – не помалка от 30 на сто от достигнатата на търга
продажна цена (без ДДС), срок за издължаване
на остатъка от продажната цена – до 24 месеца
считано от датата на сключване на договора, на
равни вноски, всяка от които е дължима през не
повече от шест месеца считано от предходната
вноска по разсроченото плащане.
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден
и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на търга,
като в случай че този ден съвпада с неработен
ден, срокът изтича в последния работен ден,
предхождащ датата на търга.
8. Документи за участие в търга се подават
в стая 419 в сградата на Община Велико Търново – всеки работен ден и до 17 ч. на деня,
предхождащ датата на търга, като в случай че
този ден съвпада с неработен ден, срокът изтича
в последния работен ден, предхождащ датата на
търга.
9. Възлага на ОбАП да организира привати
зационната сделка за обекта по установения от
закона ред и взетите решения от ВТОбС.
10. При неявяване на купувачи повторен търг
да се проведе 14 дни след датата на търга при
същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се
проведе в първия следващ работен ден.
11. В случай на неявяване на купувачи и за
обявения повторен търг да се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след
обявената дата за съответния повторен търг
при условията на настоящото решение, като
в случай че така определеният ден съвпада с
неработен ден, търгът се провежда на първия
следващ работен ден.
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Председател:
В. Спирдонов
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РЕШЕНИЕ № 318
от 30 юни 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и чл. 4,
ал. 4 ЗПСК Общинският съвет – гр. Велико Търново, отменя свои решения № 654 от 25.04.2013 г.
(ДВ, бр. 47 от 2013 г.), № 899 от 31.10.2013 г. (ДВ,
бр. 102 от 2013 г.) и № 1143 от 28.05.2014 г. (ДВ,
бр. 50 от 2014 г.) в частта, касаеща приемане на
начална цена, начин на приватизация, дата на
търга, стъпка за наддаване, размер на депозита
за участие в търга за продажба на общински
нежилищен имот със стопанско предназначение,
представляващ: „Дворно място, попадащо в УПИ
І от кв. 48 по плана на с. Никюп, община Велико
Търново, с площ 29 000 кв. м, заедно с построена
в него сграда (бивша баня) със ЗП 95 кв. м“ – собственост на Община Велико Търново.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 45, ал. 7 ЗДДС, чл. 5 и
6 от Наредбата за търговете и конкурсите във
връзка с Решение № 586 от 28.02.2013 г. (ДВ,
бр. 28 от 2013 г.) Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
1. Приема актуализиран анализ на правното
състояние и начална цена в размер 66 700 лв., в
която не е включена стойността на дължимия
ДДС, за продажба на общински нежилищен имот,
представляващ: „Дворно място, попадащо в УПИ
І от кв. 48 по плана на с. Никюп, община Велико
Търново, заедно с построена в него сграда (бивша
баня)“ – собственост на Община Велико Търново.
Сделката се облага с ДДС.
2. Определя начин за продажба на посочения
в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване
при стъпка на наддаване в размер 3300 лв.
3. Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга – на 21-вия ден след датата
на обнародване на това решение в „Държавен
вестник“, като в случай че 21-вият ден съвпада
с неработен ден, търгът ще се проведе в първия
следващ работен ден; начало на търга – 14 ч.;
място на търга – стая 419 в сградата на Община
Велико Търново.
4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба за обекта. Определя цена за
продажба на комплект тръжна документация
в размер 300 лв. (с ДДС). Цената на тръжната
документация да се заплаща по сметка № BG 95
SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинската агенция
за приватизация (ОбАП) при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB
BGSF. Тръжната документация да се получава
след представяне в ОбАП на документ за извършено плащане – стая 419 в сградата на Община
Велико Търново, всеки работен ден и до 10 ч. на
деня, предхождащ датата на търга, като в случай че този ден съвпада с неработен ден, срокът
изтича в последния работен ден, предхождащ
датата на търга.
5. За допускане до участие в търга кандидатите
да внесат депозит в размер 20 010 лв. Депозитът да
бъде внесен по сметка № BG 59 SOMB 9130 3324
7614 01 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД,
клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF – до
16 ч. на деня, предхождащ датата на търга.
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6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба да се извърши
в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно
с начисления ДДС и представляваща разлика
между договорената цена и внесения депозит, да
се заплати в левове по сметка № BG 95 SOMB
9130 3124 7614 00 на ОбАП, при „Общинска
банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код
SOMB BGSF. Непарични платежни средства не
се приемат.
За обекта се допуска и разсрочено плащане
при следните условия: начална вноска – не помалка от 30 на сто от достигнатата на търга
продажна цена (без ДДС), срок за издължаване
на остатъка от продажната цена – до 24 месеца
считано от датата на сключване на договора, на
равни вноски, всяка от които е дължима през не
повече от шест месеца считано от предходната
вноска по разсроченото плащане.
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден
и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на търга,
като в случай че този ден съвпада с неработен
ден, срокът изтича в последния работен ден,
предхождащ датата на търга.
8. Документи за участие в търга се подават
в стая 419 в сградата на Община Велико Търново – всеки работен ден и до 17 ч. на деня,
предхождащ датата на търга, като в случай че
този ден съвпада с неработен ден, срокът изтича
в последния работен ден, предхождащ датата на
търга.
9. Възлага на ОбАП да организира привати
зационната сделка за обекта по установения от
закона ред и взетите решения от ВТОбС.
10. При неявяване на купувачи повторен търг
да се проведе 14 дни след датата на търга при
същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се
проведе в първия следващ работен ден.
11. В случай на неявяване на купувачи и за
обявения повторен търг да се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената
дата за съответния повторен търг при условията
на настоящото решение, като в случай че така
определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда в първия следващ работен ден.

5770

Председател:
В. Спирдонов

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
РЕШЕНИЕ № 165
от 23 юни 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и ал. 2
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кърджали, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Довеждащ водопровод от
напорен резервоар 200 куб. м от с. Орешница до
с. Болярци, община Кърджали, област Кърджали“.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват решението за
одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Довеждащ водопровод от
напорен резервоар 200 куб. м от с. Орешница до
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с. Болярци, община Кърджали, област Кърджали“
чрез кмета на община Кърджали до Административния съд – Кърджали, в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“.

5794

Председател:
Р. Мустафа

ОБЩИНА ОМУРТАГ
ЗАПОВЕД № 378
от 11 юли 2016 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА във връзка
с чл. 10, ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 1 и 4 ППЗНП и
Решение № 86 по протокол № 10 от 21.06.2016 г.
на Общинския съвет – гр. Омуртаг, нареждам:
I. Да се преобразуват чрез сливане следните
целодневни детски градини: Целодневна детска
градина (ЦДГ) № 1 „Ценка и Цветанка“ с административен адрес: гр. Омуртаг, ул. Аспарух 12,
ЦДГ № 2 „Стойне Калайджийски“ с административен адрес: гр. Омуртаг, ул. 28 януари 1, ЦДГ
№ 3 „Иван Калайджийски“ с административен
адрес: гр. Омуртаг, ул. Възраждане 7, и детска
група – с. Долно Козарево, с административен
адрес: с. Долно Козарево, ул. Омуртаг 2, в Целодневна детска градина № 1 „Радост“ с административен адрес: гр. Омуртаг, ул. Аспарух 12
(с 12 групи детска градина).
1.1. Задължителната документация на: ЦДГ
№ 1 „Ценка и Цветанка“, ЦДГ № 2 „Стойне Калайджийски“, ЦДГ № 3 „Иван Калайджийски“
и детска група – с. Долно Козарево, с административен адрес: с. Долно Козарево, ул. Омуртаг
2, ведно с наличния инвентар и сградния фонд
да се приемат за управление и стопанисване от
Целодневна детска градина № 1 „Радост“ с административен адрес: гр. Омуртаг, ул. Аспарух 12.
1.2. Движимото и недвижимото имущество
да се предаде на Целодневна детска градина № 1
„Радост“, гр. Омуртаг, с приемно-предавателен
протокол съгласно заповед на кмета на община
Омуртаг.
1.3. Числеността на персонала на Целодневна
детска градина № 1 „Радост“ да се утвърди по
реда на чл. 12, ал. 1 от Наредба № 3 от 2008 г.
на Министерството на образованието и науката
за нормите на преподавателска работа и реда
за определяне на числеността на персонала в
системата на народната просвета.
1.4. Трудовоправните отношения с персонала
да бъдат уредени при условията на чл. 123, ал. 1,
т. 3 КТ, а на директорите – по реда на чл. 328,
ал. 1, т. 2 и чл. 68, ал. 1, т. 4 КТ.
2. Считано от 1.09.2016 г. предоставям на
Целодневна детска градина № 1 „Радост“ с административен адрес: гр. Омуртаг, ул. Аспарух
12, статут на второстепенен разпоредител с бюджетни средства, прилагащ системата на делегиран бюджет, съгласно чл. 41б, ал. 7 от Закона
за народната просвета.
3.1. На основание чл. 2, ал. 6 от Наредба № 7
от 2000 г. на Министерството на образованието
и науката за определяне броя на паралелките и
групите и броя на учениците и на децата в па-
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ралелките и в групите на училищата, детските
градини и обслужващите звена се определя конкретен размер на средна месечна посещаемост в
групи в Целодневна детска градина № 1 „Радост“,
гр. Омуртаг – 16 деца.
3.2. При намаляване на броя на децата в отделни групи под определената минимална средна
посещаемост от 12 деца да се спазват разпоредбите на чл. 2, ал. 7 от Наредба № 7 от 2000 г.
за определяне броя на паралелките и групите и
броя на учениците и на децата в паралелките
и в групите на училищата, детските градини и
обслужващите звена, като групите се разформироват и се сливат с останалите.
II. Да се преобразуват чрез сливане следните
целодневни детски градини: Целодневна детска
градина (ЦДГ) „Космонавт“, с. Камбурово, с административен адрес: с. Камбурово, ул. Палатица 7,
с детски групи – с. Беломорци с административен
адрес: с. Беломорци, ул. Иван Станков 20; с. Презвитер Козма с административен адрес: с. Презвитер Козма, ул. Опълченска 4; ЦДГ „Първи юни“,
с. Врани кон, с административен адрес: с. Врани
кон, ул. Стара планина 19, с детски групи – с. Пъдарино с административен адрес: с. Пъдарино, ул.
Лебеде 12, с. Зелена морава с административен
адрес: с. Зелена морава, ул. Стара планина 15,
с. Веренци с административен адрес: с. Веренци,
ул. Антим I № 40; с. Могилец с административен
адрес: с. Могилец, ул. Могилец 37; с. Звездица с
административен адрес: с. Звездица, ул. Девети
септември 5; ЦДГ „Щастливо детство“, с. Обител,
с административен адрес: с. Обител, ул. Георги
Димитров 7, с детски групи – с. Церовище с
административен адрес: с. Церовище, ул. Васил
Левски 7; с. Плъстина с административен адрес:
с. Плъстина, ул. Васил Левски 2, в Целодневна
детска градина № 2 „Усмивка“ с административен
адрес: с. Камбурово, ул. Палатица 7 (с 12 групи
детска градина).
1.1. Задължителната документация на ЦДГ
„Космонавт“, с. Камбурово, с детски групи – с. Беломорци; с. Презвитер Козма, ЦДГ „Първи юни“,
с. Врани кон, с детски групи – с. Пъдарино, с. Могилец, с. Звездица, с. Зелена морава, с. Веренци;
ЦДГ „Щастливо детство“, с. Обител, с детски
групи – с. Церовище, с. Плъстина, ведно с наличния инвентар и сградния фонд да се приемат за
управление и стопанисване от Целодневна детска
градина № 2 „Усмивка“ с административен адрес:
с. Камбурово, ул. Палатица 7.
1.2. Движимото и недвижимото имущество
да се предаде на ЦДГ № 2 „Усмивка“ с приемно-предавателен протокол съгласно заповед на
кмета на община Омуртаг.
1.3. Числеността на персонала на ЦДГ № 2
„Усмивка“ да се утвърди по реда на чл. 12, ал. 1 от
Наредба № 3 от 2008 г. за нормите на преподавателска работа и реда за определяне на числеността
на персонала в системата на народната просвета.
1.4. Трудовоправните отношения с персонала
да бъдат уредени при условията на чл. 123, ал. 1,
т. 3 КТ, а на директорите – по реда на чл. 328,
ал. 1, т. 2 и чл. 68, ал. 1, т. 4 КТ.
2. Считано от 1.09.2016 г. предоставям на
Целодневна детска градина № 2 „Усмивка“ с
административен адрес: с. Камбурово, ул. Па-
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латица 7, статут на второстепенен разпоредител
с бюджетни средства, прилагащ системата на
делегиран бюджет, съгласно чл. 41б, ал. 7 от
Закона за народната просвета.
3.1. На основание чл. 2, ал. 6 от Наредба № 7
от 2000 г. на Министерството на образованието
и науката за определяне броя на паралелките и
групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини
и обслужващите звена се определя конкретен
размер на средна месечна посещаемост в групи
в ЦДГ № 2 „Усмивка“, с. Камбурово – 14 деца.
3.2. При намаляване на броя на децата в отделни групи под определената минимална средна
посещаемост от 12 деца се спазват разпоредбите
на чл. 2, ал. 7 от Наредба № 7 от 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на
учениците и на децата в паралелките и в групите
на училищата, детските градини и обслужващите
звена, като групите се разформироват и се сливат
с останалите.
На основание чл. 10, ал. 9 ЗНП посочените
общински детски градини придобиват качество
на юридически лица или прекратяват дейността си от деня на обнародването на заповедта в
„Държавен вестник“.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен
срок от съобщаването є.
Кмет:
Е. Ешрефов

5766

ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 231
от 24 юни 2016 г.
На основание ч л. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Марица“ реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план, за обект:
„Газоснабдяване на община „Марица“, подобект:
„Отклонение от разпределителни газопроводи
извън границата на урбанизираната територия
на община „Марица“ – клон 1 за захранване на
73242.225.872, собственост на „Кордеел България“,
преминаващ през имоти по кадастралната карта
на с. Труд, община „Марица“, област Пловдив.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на АПК чрез Общинския съвет „Марица“ пред
Административния съд – Пловдив, в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

5819

Председател:
Г. Трендафилова

ОБЩИНА РАДНЕВО
РЕШЕНИЕ № 223
от 30 юни 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Раднево, одобрява ПУП – парцеларен
план за трасе на ел. захранване на „DCS/LTE/
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WI – FI – базова станция – STZ 157 (Коларово)“ в
ПИ № 109027 по плана на землище с. Коларово,
община Раднево, област Стара Загора.
Председател:
Р. Йовчев
5777
РЕШЕНИЕ № 224
от 30 юни 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Раднево, одобрява ПУП – парцеларен план на
„Канал за улавяне на повърхностни води и път
за достъп до монтажна площадка на Rs 2000“
по одобрена кадастрална карта на гр. Раднево,
община Раднево, област Стара Загора
Председател:
Р. Йовчев
5778

ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 219
от 21 април 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 37 от Наредба № 4 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество във връзка с чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се п роведе п у бл и чен т ърг с я вно
наддаване за продажба на следния общински
недвижим имот: самостоятелен обект с идентификатор № 65231.901.476.1.18, с адрес на имота:
ул. Софийско шосе 15, ет. 2, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.901.476, с предназначение:
ж илище, апартамент, брой нива на обекта:
един, с площ 42,77 кв. м, стар идентификатор
№ 65231.901.221.1.18 съгласно одобрената със
Заповед № 300-5-34 от 15.05.2004 г. кадастрална
карта на гр. Самоков, актуван с акт за частна
общинска собственост № 11365 от 20.11.2012 г.,
вписан в службата по вписванията, при начална
тръжна цена 6100 лв. без ДДС.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване – 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00, BIC – CECBBGSF, при „ЦКБ“ – АД,
клон гр. Самоков, до 24-ия ден вкл. от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината, до 24-ия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
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6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-ия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-ия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. 3 в сградата
на общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед за
назначаване на комисия по провеждане на търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
11. В случай на неявяване на купувачи и на
обявения повторен търг да се провеждат последващи поредни търгове на 56-ия ден след обявената
дата за съответния повторен търг при условията
на това решение, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 52-рият ден след обявената дата за
съответния повторен търг.

5788

Председател:
С. Стойчева

РЕШЕНИЕ № 220
от 21 април 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 35,
ал. 1 ЗОС, чл. 37 от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, във връзка с чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от
Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот: ПИ № 65231.901.343 с площ 313 кв. м,
трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид
застрояване, съгласно одобрената със Заповед
№ 300-5-34 от 15.05.2004 г. кадастрална карта на
гр. Самоков, с номер по предходен план парцел
V-147 в кв. 288А съгласно одобрения с Решение
№ 2269 от 30.08.2007 г. на ОбС и изменен със
Заповед № ЛС-01-1508 от 14.12.2007 г. план за
регулация за кв. 288, актуван с акт за частна
общинска собственост № 13664/2015 г., вписан в
Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 8100 лв. без ДДС.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване – 10 % от
началната тръжна цена.
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4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00, BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон
гр. Самоков, до 24-ия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината до 24-ия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-ия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-ия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“ от
9 ч. в заседателната зала на ІІІ етаж в сградата
на общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед за
назначаване на комисия по провеждане на търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в ДВ при същите условия,
като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7 са съответно 31ия ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“.
11. В случай на неявяване на купувачи и на
обявения повторен търг да се провеждат последващи поредни търгове на 56-ия ден след обявената
дата за съответния повторен търг при условията
на това решение, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 52-рият ден след обявената дата за
съответния повторен търг.
Председател:
С. Стойчева
5789
РЕШЕНИЕ № 221
от 21 април 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 37 от Наредба № 4 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество във връзка с чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажба на следния общински недвижим имот:
поземлен имот с идентификатор № 65231.917.466 в
м. Луковица с площ 109 233 кв. м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на
трайно ползване: ливада, съгласно одобрената със
Заповед № РД-18-3 от 27.01.2005 г. кадастрална
карта на гр. Самоков, актуван с акт за частна
общинска собственост № 7809 от 17.02.2009 г.,
вписан в Службата по вписванията, при начална
тръжна цена 2 250 000 лв. без ДДС;
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2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване – 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00 BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон
гр. Самоков, до 24-ия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината до 24-ия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-ия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-ия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“ от
9 ч. в заседателната зала на ІІІ етаж в сградата
на общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед
за назначаване на комисия по провеждане на
търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в ДВ при същите условия,
като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7 са съответно 31ият ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
11. В случай на неявяване на купувачи и на
обявения повторен търг да се провеждат последващи поредни търгове на 56-ия ден след обявената
дата за съответния повторен търг при условията
на това решение, като сроковете по т. 4, 5, 6, 7
са съответно 52-рият ден след обявената дата за
съответния повторен търг.
Председател:
С. Стойчева

5790

ОБЩИНА ТРОЯН
РЕШЕНИЕ № 181
от 30 юни 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 2 и ал. 3, т. 2 ЗПСК Общинският съвет – гр.
Троян, допълва списъка, приет на основание чл. 3,
ал. 2, изречение второ и ал. 3, т. 2 ЗПСК (обн.,
ДВ, бр. 75 от 2002 г.; доп., бр. 111 от 2002 г., бр. 5,
18, 27, 51, 56, 63, 78 и 111 от 2003 г., бр. 33, 54 и
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94 от 2004 г., бр. 85 от 2005 г., бр. 33, 48, 59 и 70
от 2006 г., бр. 70 от 2007 г. и бр. 14 от 2011 г.) с
обособена част от имуществото на „БКС“ – ЕООД,
Троян, представляваща бетонов и варов възел,
включваща поземлен имот с идентификатор
03558.112.76 с площ 14 249 кв. м по кадастралната карта на с. Белиш, местността Червянска
лъка, заедно със застроените в имота сгради и
обслужващите машини, съоръжения и др.

5844

Председател:
Н. Тодоров

ОБЩИНА С. АВРЕН,
ОБЛАСТ ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 256
от 24 юни 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 2
ЗУТ, Заповед № 77 на кмета на община Аврен от
3.02.2015 г. за разрешение изработване на проект
за подробен устройствен план – план за регулация
(ПУП – ПР), прието Решение № 15 по протокол
№ 7 от 8.07.2015 г. на OЕСУТ при Oбщина Аврен
и заявление с входящ № М-871 (2), постъпило
на 1.07.2015 г., от Иван Трендафилов Маринов
Общинският съвет – с. Аврен, реши:
Одобрява проект на подробен устройствен
план – план за регулация (ПУП – ПР) за изме
нение на действащия регулационен план на
с. Приселци, одобрен със Заповед № 216 от
16.06.1992 г. на кмета на община Аврен, в частта
за УПИ IV-345 от квартал 24 и улична регулация
от о.т. 104 до о.т. 105 във връзка с изменение на
регулационни граници и обособяване на УПИ
X-281 – за жилищно строителство, от квартал 24
по плана за регулация на с. Приселци, община
Аврен, без промяна на устройствена зона, с възложител Иван Трендафилов Маринов.
Решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Варна, съгласно разпоредбите
на чл. 215, ал. 1 ЗУТ. Жалбите се подават чрез
Общинския съвет – с. Аврен, в 30-дневен срок от
обнародване на решението в „Държавен вестник“
съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 4 ЗУТ.

5846

Председател:
Св. Тодорова

РЕШЕНИЕ № 257
от 24 юни 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 27,
ал. 1 и ал. 2, т. 3, буква „в“ ППЗОЗЗ, чл. 129, ал. 1
във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ, Решениe № 1229
по протокол от редовно заседание № 46, т. 13
от дневния ред на Общинския съвет – с. Аврен,
проведено на 28.08.2015 г., с което е разрешено
изработване на ПУП – ПП, прието Решение № 3
по протокол № 3 от 1.04.2016 г. на OЕСУТ при
Oбщина Аврен и заявление с входящ № М-302,
постъпило на 17.02.2016 г. от Мартина Георгиева
Райчева, Общинският съвет – с. Аврен, реши:
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Одобрява проект на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии за обект:
Трасе на кабелна линия и трасе за водопроводно
отклонение за захранване на поземлен имот (ПИ)
с идентификатор № 04426.55.21 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на с. Близнаци,
идентичен на ПИ № 055021 по КВС на с. Близнаци,
намиращ се в местност Старите лозя, землище
на с. Близнаци, община Аврен, с възложител
Мартина Георгиева Райчева.
Решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Варна, съгласно разпоредбите
на чл. 215, ал. 1 ЗУТ. Жалбите се подават чрез
Общинския съвет – с. Аврен, в 30-дневен срок от
обнародване на решението в „Държавен вестник“
съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 4 ЗУТ.

5847

Председател:
Св. Тодорова

25. – Съдийската колегия на Висшия съдебен
съвет:
1. Обявява на основание чл. 189, ал. 1 във
връзка с чл. 178, ал. 3 и чл. 190 ЗСВ 48 свободни длъжности „съдия“ в окръжните съдилища,
както следва:
– 25 свободни длъжности „съдия“ в Софийски
градски съд;
– 2 свободни длъжности „съдия“ в Окръжен
съд гр. София;
– 1 свободна длъжност „съдия“ в Окръжен
съд гр. Кюстендил;
– 4 свободни длъжности „съдия“ в Окръжен
съд гр. Пловдив;
– 2 свободни длъжности „съдия“ в Окръжен
съд гр. Пазарджик;
– 1 свободна длъжност „съдия“ в Окръжен
съд гр. Стара Загора;
– 2 свободни длъжности „съдия“ в Окръжен
съд гр. Бургас;
– 1 свободна длъжност „съдия“ в Окръжен
съд гр. Ямбол;
– 7 свободни длъжности „съдия“ в Окръжен
съд гр. Варна;
– 1 свободна длъжност „съдия“ в Окръжен
съд Разград;
– 1 свободна длъжност „съдия“ в Окръжен
съд гр. Велико Търново;
– 1 свободна длъжност „съдия“ в Окръжен
съд гр. Русе.
2. Обявява на основание чл. 189, ал. 1 във
връзка с чл. 180 ЗСВ конкурс за повишаване в
длъжност и преместване чрез събеседване за
заемане на 20 свободни длъжности за „съдия“
в окръжните съдилища – гражданска колегия,
както следва:
– Софийски градски съд – 12 свободни длъжности;
– Окръжен съд гр. Варна – 1 свободна длъжност;
– Окръжен съд гр. Кюстендил – 1 свободна
длъжност;
– Окръжен съд гр. Пловдив – 3 свободни
длъжности;
– Окръжен съд Разград – 1 свободна длъжност;
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– Ок р ъжен с ъд г р. С офи я – 1 свобод на
длъжност;
– Окръжен съд гр. Стара Загора – 1 свободна
длъжност.
2.1. Конкурсът да се проведе чрез събеседване
по практически въпроси, свързани с прилагането на законите, касаещи дейността на органа в
съдебната власт, за който кандидатства.
2.2. Датата, часът и мястото за провеждане
на събеседването да се определят от конкурсната комисия след конституирането є и да се
публикуват на интернет страницата на Висшия
съдебен съвет.
3. Обявява на основание чл. 189, ал. 1 във
връзка с чл. 180 ЗСВ конкурс за повишаване в
длъжност и преместване чрез събеседване за
заемане на 14 свободни длъжности за „съдия“
в окръжните съдилища – търговска колегия,
както следва:
– Софийски градски съд – 9 свободни длъжности;
– Окръжен съд гр. Варна – 3 свободни длъжности;
– Окръжен съд гр. Пазарджик – 2 свободни
длъжности.
3.1. Конкурсът да се проведе чрез събеседване
по практически въпроси, свързани с прилагането на законите, касаещи дейността на органа в
съдебната власт, за който кандидатства.
3.2. Датата, часът и мястото за провеждане
на събеседването да се определят от конкурсната комисия след конституирането є и да се
публикуват на интернет страницата на Висшия
съдебен съвет.
4. Обявява на основание чл. 189, ал. 1 във
връзка с чл. 180 ЗСВ конкурс за повишаване в
длъжност и преместване чрез събеседване за
заемане на 5 свободни длъжности за „съдия“
в окръжните съдилища – наказателна колегия,
както следва:
– Ок ръжен съд г р. Бу ргас – 1 свободна
длъжност;
– Окръжен съд гр. Варна – 2 свободни длъжности;
– Окръжен съд гр. Пловдив – 2 свободни
длъжности.
4.1. Конкурсът да се проведе чрез събеседване
по практически въпроси, свързани с прилагането на законите, касаещи дейността на органа в
съдебната власт, за който кандидатства.
4.2. Датата, часът и мястото за провеждане
на събеседването да се определят от конкурсната комисия след конституирането є и да се
публикуват на интернет страницата на Висшия
съдебен съвет.
5. На основание чл. 191 ЗСВ и чл. 32, ал. 1, 2
и 3 от Правилата относно реда за провеждане на
конкурси за младши съдии и младши прокурори,
за първоначално назначаване и за повишаване в
длъжност и преместване на съдии, прокурори и
следователи в 14-дневен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите
подават лично или чрез писмено упълномощен
представител в администрацията на ВСС, София, ул. Екзарх Йосиф 12, заявление за участие
в конкурса (по образец), към което се прилагат:
служебна бележка от административния ръководител, удостоверяваща наличие на стаж по чл. 164
ЗСВ; кадрова справка от административния
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ръководител на съответния орган на съдебната
власт (по образец), съпроводена с 3 акта, постановени от кандидата през последните 3 години
от дейността му, избрани на случаен принцип;
копие от 3 акта, изготвени от кандидата през
последните 3 години от дейността му, избрани
от него; други документи по негово желание,
свързани с притежаваните професионални и
нравствени качества.
5818
78. – Академията на Министерството на вът
решните работи обявява конкурс за приемане
на задочни докторанти по държавна поръчка за
учебната 2016/2017 г. в съответствие с Решение
№ 328 от 3.05.2016 г. на Министерския съвет
(приложение № 4 по т. 4), както следва:

№
по
ред

Шифър

Професионално нап
равление, докторска
програма

Образователна
и научна
степен
„доктор“,
задочна
форма на
обучение

Факултет „Полиция“

1.

9.1.

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

2.

3.2.

Психология (Психология на дейността)

1

3.

3.6.

Право (Административно право и административен процес)

1

4.

3.6.

Право (Наказателно
право)

1

5.

3.6.

Право (Наказателен
процес)

1

6.

3.6.

Право (Криминалистика)

1

7.

3.6.

Право (Криминология)

1

1

Факултет „Пожарна безопасност и защита на
населението“

1.

2.

5.7.

Архитектура, строителство и геодезия
(Техника на без
опасността на труда
и противопожарната
техника)

2

5.7.

Архитектура, строителство и геодезия
(Защита на населението и народното
стопанство в критични ситуации)

1

В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите подават следните
документи до ректора на Академията на МВР: 1.
заявление по образец, в което се посочват профе-
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сионалното направление и докторската програма,
за която кандидатстват; 2. автобиография; 3.
диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението
или нотариално заверено копие от нея; 4. други
документи, удостоверяващи техните интереси
и постижения в съответната научна област; 5.
документ за платена такса за кандидатстване в
размер 30 лв. за първи и 30 лв. за всеки следващ
изпит. Таксата се заплаща по банков път чрез
всяка търговска банка по сметката на Академията
на МВР: IBAN: BG72UBBS80023106073404, BIC:
UBBSBGSF, титуляр: Академия на МВР, телефон
за справки: 02/98-29-222.
5833
243. – Националната академия за театрално и
филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София,
обявява конкурси в област на висшето образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4.
Театрално и филмово изкуство, научна специалност „Кинознание, киноизкуство и телевизия“ за:
главен асистент (История на българското кино) и
доцент (Екранен дизайн и костюмография), двата
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. За информация: тел.: 9231 243, 9231
275, подаване на документи – ул. Раковски 108А,
ет. 3, стая А301.
5831
5. – Медицинският университет – София, Факултет по дентална медицина – София, обявява
следните конкурси в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, по професионално
направление 7.2. „Стоматология“ за: доцент по
научна специалност „Дентална образна диагностика“ за нуждите на Катедра „Образна и
орална диагностика“; главен асистент по научна
специалност „Детска стоматология“ за нуждите
на Катедра „Детска дентална медицина“, двата
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки – в деканата на
Факултет по дентална медицина, ул. Св. Георги
Софийски 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до
14 ч., тел. 02/952 22 10.
5834
8. – Техническият университет – Варна, обявява конкурс за главен асистент в професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване
и авиация, учебна дисциплина „Експлоатация
на флота и пристанищата“, Корабостроителен
факултет, катедра „КУТОЧВП“, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в университета, отдел „Човешки
ресурси“, тел. 052/383-284.
5853
70. – Колежът по мениджмънт, търговия и
маркетинг – София, обявява конкурси за заемане
на академичните длъжности: доцент в област
на висше образование 3. Социални, стопански
и правни науки, професионално направление
3.8. Икономика, Маркетингови изследвания;
професор в област на висше образование 3.
Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, Бизнес
икономика, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
колежа, 1612 София, бул. Цар Борис III № 126,
информационен център, тел. 02/445-61-48, всеки
работен ден от 9 до 18 ч.
5821

С Т Р.

156

ДЪРЖАВЕН

5. – Институтът за изследване на изкуствата
при БАН – София, обявява конкурс за заемане
на академичната длъжност главен асистент по
05.08.04 Изкуствознание и изобразителни изкуства (християнско изкуство по българските земи
и на Балканите, ХV – ХIX в.), област на висше
образование 8. Изкуства, професионално направление 8.1. Теория на изкуствата, за нуждите
на Националния исторически музей със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в института, ул. Кракра 21; справки – на тел. 02/944-24-14.
5859
17. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – изменение на план
за регулация и застрояване на кв. 3, 4 и 5, м. СПЗ
Модерно предградие – Обеля в граници: ул. Обелско шосе, улица от о.т. 19а до о.т. 19, ул. Андрей
Германов, ул. Ефрем Карамфилов, ул. Веселин
Ханчев, терен „за транспортно-обслужващи дейности“, ул. Обелско шосе, заедно с план-схеми на
инженерната инфраструктура, който е изложен в
район „Люлин“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общината чрез район „Люлин“.
5806
33. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ във връзка с § 124 ПЗРЗИДЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на
м. Ж.к. Люлин – център и Ж.к. Люлин – главен
център в граници: бул. Панчо Владигеров, бул.
Царица Йоанна и бул. Джавахарлал Неру, заедно
с план-схеми на инженерната инфраструктура.
Собствениците на поземлени имоти, включени
в съсобствени урегулирани поземлени имоти,
е необходимо да представят договори по реда
на чл. 15, ал. 3 и 5 ЗУТ. При непредставяне на
такива съсобствените урегулирани поземлени
имоти ще бъдат изключени от плана за регулация и застрояване. Проектът е изложен в район
„Люлин“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ във
връзка с § 124 ПЗРЗИДЗУТ в едномесечен срок
от датата на обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общината чрез район „Люлин“.
5780
54. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 и 10 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – изменение на план за регулация на кв. 139а, 145а, 145в и план за регулация и
застрояване за нови УПИ ХVI-553 – „за жс“, и УПИ
ХVII-553 – „за жс“, кв. 145а, м. гр. Банкя, които са
изложени в район „Банкя“. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до главния архитект на
Столична община чрез район „Банкя“.
5822
85. – Община Благоевгра д на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за трасета на водопровод и канализация
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до имот с идентификатор 04279.28.114 в местността
Карамихайлов бунар – Ш.44 по кадастралната
карта на Благоевград, преминаващи през имоти
с идентификатори 04279.28.882 (водни площи – общинска собственост) и 04279.28.731 (полск и
път – общинска собственост) по кадастралната
карта на Благоевград. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация. Проектът се намира в отдел „Архитектура и
проектиране“ при Община Благоевград.
5815
13. – Община Дупница на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи
на техническата инфраструктура за определяне
на трасе на подземна кабелна линия 20 kV за
присъединяване на поземлен имот с идентификатор 68789.173.5, землище гр. Дупница, ЕКАТТЕ
68789, община Дупница, местност Кълдръмо, по
кадастралната карта на гр. Дупница към електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, през поземлени имоти с
идентификатор 68789.171.3 по КК на гр. Дупница,
с начин на трайно ползване – ливада, идентификатор 68789.173.3 по КК на гр. Дупница, с начин
на трайно ползване – за селскостопански път, и
идентификатор 68789.173.4 по КК на гр. Дупница,
с начин на трайно ползване – ливада – общинска
собственост. Проектът и придружаващата го документация са изложени за справка в информационния център на общината. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
5843
35. – Община Елена на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за трасе на линеен обект – въздушно ел.
захранване от МТП № 3 Дрента по съществуващи
стоманобетонови стълбове до нов стълб в имот
№ 028004 по КВС на землище с. Дрента. Парцеларният план се намират в дирекция „УТОС“
при Община Елена – гр. Елена, ул. Ил. Макариополски 24, където пряко заинтересованите
могат да се запознаят със същия. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица имат
право в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация.
5795
37. – Община Елена на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за трасе на линеен обект – допълнително
водоснабдяване на с. Попска – от помпена станция
в УПИ ІІІ, кв. 2, по улица с О.Т. 4 – 3 по плана
на с. Беброво, през имоти по КВС на землище
с. Беброво – пресича имот № 151100 (с НТП
„Полски път“, общинска собственост), през имот
№ 151020 (с НТП „Изоставени орни земи“, частна
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собственост), през имот № 151021 (с НТП „Изоставени орни земи“, общинска собственост), през
имот № 151039 (с НТП „Изоставени орни земи“,
общинска собственост), в обхвата и сервитута на
имот № 001100 (с НТП „Местен път“, VTR 3094,
общинска собственост), улица в околовръстния
полигон на с. Попска, през имот № 000296 (с
НТП „Полски път“, общинска собственост) до
резервоар в имот № 001455 (с НТП „Пасище,
мери“, общинска собственост). За водопроводното
трасе е определен сервитут от 4 м. В зоната на
трасето следните имоти по КВС на землище с.
Беброво – имот № 127111 (с НТП „Нива“, частна собственост), имот № 127110 (с НТП „Нива“,
държавен поземлен фонд), имот № 127114 (с НТП
„Изоставени орни земи“, частна собственост) попадат частично в обхвата и сервитута на местен
път VTR 3094. Парцеларният план се намират в
дирекция „УТОС“ при Община Елена – гр. Елена,
ул. Ил. Макариополски 24, където пряко заинтересованите могат да се запознаят със същия. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица имат право в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
5796
2. – Община Нова Загора на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на ПУП – план за регулация и застрояване за УПИ V, кв. 203, по действащия ПУП/
ПИ с идентификатор 51809.501.1735 по КККР на
гр. Нова Загора. С проекта се засягат УПИ I и
УПИ VI, кв. 203, и УПИ II, кв. 199, по действащия ПУП/ПИ 51809.501.5642 (УПИ I), ПИ
51809.501.6202 (УПИ II), ПИ 51809.501.1736 (УПИ
VI) и ПИ 51809.501.5179 (улица) по КККР на гр.
Нова Загора. Проектът е изложен за разглеждане в отдел „КРВП“ на Община Нова Загора. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
5851
65. – Община гр. Петрич, област Благоевград, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава
на заинтересуваните, че е изработен подробен
устройствен план – парцеларен план за трасе
на външно ел. захранване и външен водопровод
до имот с идентификатор 56126.166.18, м. Алмалък – Омондрос, землище на гр. Петрич, като
трасето преминава и сервитутът засяга поземлени
имоти по кадастралната карта на гр. Петрич,
като подробно описание на имотите е приложено в регистър на засегнатите имоти, съгласуван
със СГКК – Благоевград, неразделна част към
ПУП – ПП, съгласно извадка от кадастралния
регистър на недвижимите имоти, както следва:
през имоти с идентификатори 56126.166.101 – за
друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, 56126.166.103 – републиканска пътна мрежа,
56126.166.104 – за друг вид водно течение, водна
площ, съоръжение, 56126.166.105 – за селскостопански, горски ведомствен път, по КККР на гр.
Петрич. Проектът се намира в сградата на общинската администрация – Петрич. В едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени
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възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация.
5850
123. – Община „Марица“, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изготвен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за „Подземен кабел 20 kV от п/ст 110/20 kV ТЕЦ Пловдив до РУ 20
kV Осрам) в УПИ 225.154 (ПИ 73242.225.872 – стар,
73242.225.890 – нов)“ по кадастралната карта на
с. Труд, община „Марица“, област Пловдив. Проектът се намира в сградата на община „Марица“,
Пловдив, бул. Марица 57А, стая 407, и може да
бъде разгледан от заинтересованите лица.
5802
70. – Община гр. Самоков, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че е
изработен ПУП – ПУР (подробен устройствен
план – план за улична регулация) – нова улица с
о.т. 77А до о.т. 375 в землището на с. Горни Окол,
община Самоков, засягаща ПИ № 16599.47.80,
16599.47.81, 16599.47.82, 16599.47.83, 16599.47.79,
16599.47.113, 16599.2.374, 16599.2.71, 16599.48.88,
16599.48.106, 16599.48.104, 16599.48.103, 16599.48.107,
16599.48.108, 16599.48.110, 16599.48.119, 16599.48.118,
16599.48.117, 16599.48.116, 16599.2.69, 16599.48.120
и 16599.2.912. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да се
запознаят с проекта в кметството на с. Горни
Окол, община Самоков, и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до Общинската
администрация Самоков.
5791
71. – Община гр. Самоков, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че е
изработен ПУП – ПП (подробен устройствен
план – парцеларен план) за землището на с.
Горни Окол, община Самоков, за обекти: 1.
нова пътна връзка от съществуващ път с. Горни
Окол – с. Долни Окол до регулацията на с. Горни Окол, засягаща ПИ № 16599.37.2, 16599.37.99,
16599.37.100, 16599.37.452, 16599.39.26, 16599.39.27,
16599.39.28, 16599.39.31, 16599.39.32, 16599.39.33,
16599.39.34, 16599.39.37, 16599.39.38, 16599.39.40,
16599.39.41, 16599.39.43, 16599.39.44, 16599.39.46,
16599.39.48, 16599.40.5, 16599.40.6, 16599.40.7, 16599.40.8,
16599.40.17, 16599.40.18, 16599.40.26; 2. довеждащ
водопровод от сондажни кладенци до регулацията на с. Горни Окол, засягащ ПИ № 16599.2.137,
16599.35.5, 16599.37.55 и 16599.87.448; 3. електрическа
подстанция и подземен електропровод – кабел 110
kW и кабел 20 kW, засягащи ПИ № 16599.2.399,
16599.2.437, 16599.2.501, 16599.34.58, 16599.35.35 и
16599.87.448. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да се
запознаят с проекта в кметството на с. Горни
Окол, община Самоков, и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до Общинската
администрация Самоков.
5792
72. – Община гр. Самоков, Софийска област, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен
ПУП – ПРЗ (подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване) във връзка с чл. 16
ЗУТ за част от землището на с. Горни Окол, об-

С Т Р.

158

ДЪРЖАВЕН

щина Самоков. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да се
запознаят с проекта в кметството на с. Горни
Окол, община Самоков, и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация Самоков.
5793
50. – Община гр. Севлиево, област Габрово,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план за трасета на довеждащ
електропровод ниско напрежение и довеждащ
водопровод до ПИ 199010 в землището на с.
Столът, община Севлиево. Трасето на електропровода започва от ЕТ, монтирано на фасадата на
трафопост „Боаза“, като 522 м попадат в обхвата
на улица в строителните граници на с. Боазът.
Останалата част от трасето с дължина 639 м преминава през местен общински път ПИ 65451.0.532
и ПИ 65451.0.552 по картата на възстановената
собственост на землище с. Столът. Трасето на
довеждащия водопровод попада изцяло в обхвата на ПИ 65451.0.552 – полски път, по КВС на
землище с. Столът. Проектът е изложен в стая
108 на Община Севлиево. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания до общинската администрация.
5848
59. – Община гр. Севлиево, област Габрово,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на газопроводно отклонение от разпределителен газопровод гр. Севлиево – с. Горна Росица през ПИ 16376.14.46 и ПИ
16376.0.184 до ПИ 16376.0.44, м. Мека ливада,
по КВС на землище с. Горна Росица, община
Севлиево, изработен на основание Решение
№ 180 от 26.04.2016 г. на Общинския съвет – гр.
Севлиево, във връзка с чл. 109, ал. 2 и чл. 125,
ал. 1 ЗУТ, чл. 17а, ал. 2 ЗОЗЗ и чл. 67, ал. 2 от
Закона за енергетиката. ПИ 16376.14.46 и ПИ
16376.0.184 са земеделска територия с начин на
трайно ползване – за селскостопански, горски,
ведомствен път, публична общинска собственост.
Предвиден е сервитут от по 1 м от двете страни
на трасето, което е с обща дължина 256 л.м.
Проектът е изложен в стая 108 на Община
Севлиево. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания до общинската администрация.
5816
87. – Община гр. Съединение, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект на ПУП – парцеларен план
за отклонение от разпределителен газопровод
извън урбанизираната територия на гр. Съединение към обект „Газоснабдяване на община
Съединение“, подобект „Отклонение от ГРМ на
гр. Съединение – за захранване на ПИ 105013,
по К ВС на г р. Съединение, ЕК АТ ТЕ 70528
(УПИ I-105013)“. Заинтересованите лица могат
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да направят писмени възражения до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
5849

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване от сдружение „Център за защита правата
в здравеопазването“ със седалище София, представлявано от председателя на управителния съвет
Стойчо Кацаров, на Наредба № 5 от 21.03.2014 г.
за условията и реда за упражняване правата на
пациентите при трансгранично здравно обслужване, издадена от министъра на здравеопазването
(обн., ДВ, бр. 28 от 2014 г.; доп., бр. 82 от 2014 г.)
в частта є по чл. 7, ал. 7, т. 6, чл. 8, ал. 1, т. 1,
чл. 9, ал. 1, чл. 10, ал. 1, т. 3 и ал. 2, чл. 12, ал. 1,
чл. 14, ал. 2, чл. 15, ал. 2 и 3, чл. 16, ал. 2, чл. 21,
ал. 1, чл. 22, ал. 2, чл. 25, ал. 1, чл. 26, ал. 4, чл. 28,
ал. 1, т. 8, ал. 2 и 3, чл. 29, ал. 1 и 2, чл. 31, ал. 4,
чл. 35, ал. 1, чл. 37, ал. 1, чл. 42, ал. 3, по което
е образувано адм. д. № 7719/2016 г. по описа на
Върховния административен съд.
5841
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от Окръжната прокуратура – Бургас, против чл. 15, ал. 1, чл. 16, ал. 1,
чл. 17, ал. 1, т. 4, чл. 21, ал. 1, т. 2, чл. 63, чл. 17,
ал. 1, т. 7 от Наредба № 10 за ред и условия за
поставяне на преместваеми обекти и елементи
на градското обзавеждане и рекламната дейност
на територията на община Несебър. По оспорването е образувано адм. дело № 1323/2016 г., което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 29.09.2016 г. от 10 ч.
5928
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от Окръжната прокуратура – Бургас, против разпоредба на чл. 138 от
Наредбата за определяне и администриране на
местните данъци и цени на услуги на територията
на община Созопол, приета с Решение на Общинския съвет – гр. Созопол, на 2.09.2009 г., с която
се утвърждава заплащането на такса за издаване
на становище за промяна предназначението на
земеделска земя в размер 150 лв. на декар. По
оспорването е образувано адм. дело № 1240/2016 г.,
което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 16.09.2016 г. от 10,10 ч.
5879
Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжната прокуратура – Силистра, с който
е оспорен чл. 43, ал. 2, т. 19.9 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и
цени на услугите в община Силистра, предвиждаща
заплащане на такса за изразяване на предварително съгласие за смяна предназначението на земи
от общинския поземлен фонд, приета с Решение
№ 84 от 22.12.2011 г. от Общинския съвет – гр.
Силистра, и по протеста е образувано адм.д. № 85
по описа на Административния съд – Силистра,
за 2016 г., насрочено за 28.09.2016 г. от 11 ч.
5840

БРОЙ 57

ДЪРЖАВЕН

Софийският градски съд призовава в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ Веселинка Асенова Михайловска да се яви
на 11.10.2016 г. в 15 ч. като съдител по в.гр.д.
№ 648/2008 г., заведено от Румяна Димирова
Божинова срещу решение по гр.д. № 10177/2005 г.
на СРС, 76 състав, срещу отхвърлен иск за делба
на имот УПИ ІІІ, кв. 402, м. Центъра, по плана
на гр. София, намиращ се на ул. Граф Игнатиев
18, с площ по графични данни 375,53 кв. м. В
случай че не се яви, съдът ще є назначи особен
представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
5880
Пазарджишкият районен съд съобщава на
Кристиян Виорел Бадуку, с последен известен адрес в Румъния, че е ответник по гр.д.
№ 1412/2016 г. – по чл. 127а СК, заведено от Антоанета Костадинова Костадинова. В двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
ответникът да се яви в канцеларията на съда за
получаване на препис от исковата молба и приложенията към нея за отговор по чл. 131 ГПК,
като в противен случай на основание чл. 48, ал. 2
ГПК ще му бъде назначен особен представител.
5842
Софийският районен съд, ГО, 65 състав, съобщава на Барбара Александрова Стамболийска,
родена на 15.03.1963 г., с неизвестен по делото
адрес, че по искова молба на Петър Любенов
Бешков е образувано гр.д. № 359/2014 г. по описа
на СРС, ГО, 65 състав, и в двуседмичен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ следва да
се яви в канцеларията на СРС, бул. Цар Борис
III № 54, за получаване на препис от исковата
молба и приложенията към нея. В случай че не
се яви да получи книжата в указания срок, те
ще се приложат към делото и ще се считат за
редовно връчени. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
5878
Разградският окръжен съд на основание чл. 76,
ал. 1 ЗОПДНПИ обявява, че е образувано гр.д.
№ 139/2016 г. по описа на съда по предявено на
25.05.2016 г. мотивирано искане на Комисията
за отнемане на незаконно придобито имущество
с правно основание по чл. 74, ал. 1 ЗОПДНПИ
срещу Назмие Ерджан Басри и Кадрин Мустафов Исуфов – двамата с постоянен адрес: област
Разград, община Разград, с. Ясеновец, ул. Люлин
5, за отнемане в полза на държавата имущество
на обща стойност 233 575,33 лв., формирана като
сбор от следните компоненти:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от Назмие Ерджан Басри и Кадрин
Мустафов Исуфов:
– лек автомобил, марка „БМВ“, модел „320“,
рег. № РР 1023 АТ, двигател № 204 D18227078,
рама № WBA AL71070UE38652, дата на първа
регистрация – 2.02.1999 г.,   с пазарна стойност
към настоящия момент 12 000 лв.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 2 и чл. 62 ЗОПДНПИ от Назмие Ерджан Басри
и Кадрин Мустафов Исуфов:
– сума в размер 11 500 лв., представляваща
пазарната стойност на лек автомобил, марка
„БМВ“, модел „525“, рег. № 6446 АН, към датата
на отчуждаването му;
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– сума в размер 2500 лв., представляваща
пазарната стойност на лек автомобил, марка
„Фолксваген“, модел „Пасат“, рег. № РР 8402 АР,
към датата на отчуждаването му.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от Назмие Ерджан Басри:
– сума общо в размер 250 лв., представляваща
вноски по разплащателна сметка № 15963730 в
„Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Назмие Ерджан
Басри;
– сума общо в размер 187 365,19 лв., представляваща получени суми от трети лица в периода от 2007 г. до 2011 г. с неустановен законен
източник и непреобразувана в друго имущество.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от Кадрин Мустафов Исуфов:
– сума общо в размер 19 960,14 лв., представляваща получени суми от трети лица в периода от
2010 г. до 2012 г. с неустановен законен източник
и непреобразувана в друго имущество.
Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 26.10.2016 г. от 14 ч. в
Окръжния съд – Разград, пл. Независимост 1.
Указва на заинтересованите лица, че могат
да предявят своите претенции върху посоченото
имущество, предмет на искането, в двумесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“.
5927
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 679, ал. 3 ТЗ призовава кредиторите на
„Явор“ – АД (в несъстоятелност), ЕИК 811157548,
със седалище и адрес на управление Петрич, ул.
Места 18, да се явят по т.д. № 125/2016 г. по описа на съда за съдебно заседание на 8.08.2016 г. в
11,30 ч. в една от залите на Окръжния съд – Благоевград, пл. Васил Левски 1, за разглеждане на
искането на „ЦКБ“ – АД, ЕИК 831447150, за отмяна на решенията на събранието на кредиторите
на „Явор“ – АД (в несъстоятелност), проведено
на 2.06.2016 г. по т. дело по несъстоятелност
№ 28/2014 г. по описа на БлОС.
5926

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Младежка инициатива – ВРОМОС“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 18.09.2016 г. в 17 ч. в София, ж.к. Обеля 2,
бл. 230, вх. Г, ет. 2, ап. 86, при следния дневен
ред: 1. отчет за изминалия мандат на сдружението
2011 – 2016 г.; 2. приемане на финансов отчет за
2011 – 2016 г.; 3. приемане на нови членове на
сдружението; 4. избиране на нови членове на
управителния съвет; 5. освобождаване на членове
на сдружението; 6. промяна на името и адреса
на сдружението; 7. разни. Материалите за общото събрание са на разположение на членовете в
седалището на сдружението. Поканват се всички
членове да присъстват на събранието.
5855
5. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Македония – Арт“, Благоевград,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 20.09.2016 г. в 17 ч. в Младежкия дом – Благоевград, ул. Бистрица 1, зала № 2, при следния
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дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението
за първото полугодие на 2016 г.; 2. освобождаване
на старите и избор на нови членове на УС, на
КС и на техните председатели; 3. изменение и
допълнение на устава на сдружението; 4. прием
на нови членове; 5. разни.
5832
4. – Адвокатският съвет на Адвокатската колегия – Пазарджик, на основание чл. 81, ал. 2 ЗА
свиква извънредно общо събрание на 17.09.2016 г.
в 9 ч. в Кафе-клуб на адвокатите в Пазарджик,
ул. Цар Самуил 28, при дневен ред: избор на
председател на Адвокатския съвет. При липса на
кворум в 9 ч. събранието ще се проведе от 10 ч.
5854
1. – Управителният съвет на сдружение с
нес топанск а це л „Бъ лгарск а асоциа ци я по
неонатология“, Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 23 от устава на сдружението свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
12.11.2016 г. в 17,30 ч. в Пловдив, хотел „Гранд
хотел Пловдив“ (бивш Новотел „Пловдив“), в
конферентната зала, по време на провеждане
на III Национален конгрес по неонатология от
11 – 13.11.2016 г., при следния дневен ред: 1. вземане
на решение за приемане на доклада на управителния съвет за дейността на сдружението за периода
2011 – 2016 г.; 2. вземане на решение за приемане
на годишните финансови отчети на сдружението
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за периода 2011 – 2016 г.; 3. вземане на решение
за приемане на доклада на контролния съвет за
периода 2011 – 2016 г.; 4. вземане на решение за
освобождаване от отговорност на председателя
и членовете на управителния съвет на сдружението за дейността им за периода 2011 – 2016 г.
и утвърждаване на новоизбраните членове на
управителния съвет на сдружението; 5. вземане
на решение за освобождаване от отговорност на
контролния съвет на сдружението за дейността
му за периода 2011 – 2016 г. и утвърждаване на
новоизбран контролен съвет на сдружението; 6.
вземане на решение за извършване на промяна на
седалището и адреса на управление на сдружението; 7. други. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 25 от устава на сдружението общото събрание ще се проведе същия ден в
18,30 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове.
5857
Поправка. Медицинският университет – София, прави следната поправка във връзка с допусната явна фактическа грешка при заявяване
на формата на докторантура при преобявените
места за учебната 2015/2016 г. в ДВ, бр. 52 от
8.07.2016 г., обявление № 4916: в обявеното 1 място
в професионално направление 7.3. Фармация, докторска програма „Фармацевтична химия“, думите
„задочна форма“ да се четат „редовна форма“.
5871

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-550-05-101 от 21.07.2015 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 60 от 2015 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2016 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация на
обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2016 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен вестник“ за 2016 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.;
за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва абонамент за „Държавен
вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2016 г.:
• „Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, Софи я 1164, ул. Йоан Екзарх 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082,
факс: 02 9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 939-36-74, 981-17-11
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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