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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за во
енната полиция (обн., ДВ, бр. 48 от 2011 г.;
изм., бр. 33 и 77 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г. и
бр. 53 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 2:
а) текстът преди т. 1 се изменя така:
„(2) Във връзка с опазването на реда и
сигурността на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия
служба „Военна полиция“ самостоятелно и във
взаимодействие с други служби за сигурност
и служби за обществен ред осъществява:“;
б) точка 8 се изменя така:
„8. контрол за спазването на правилата
за движение, регистрацията и техническото
състояние на военните превозни средства съгласно Закона за движението по пътищата;“.
2. В ал. 3 т. 2 и 3 се изменят така:
„2. охранителна дейност за предотвратяване, пресичане и защита от противозаконни
посегателства на лица, обекти, имущество,
въоръжение, техника и мероприятия;
3. ескортиране, съпровождане и охрана на
военни превозни средства;“.
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) На издирване подлежат лица, оръжие и
общоопасни средства, транспортни средства,
въоръжение, бойна техника и оборудване на
структурите по ал. 1, т. 1 и ал. 2, както и
вещи с доказателствена стойност.“
2. Създават се ал. 4 – 7:
„(4) Основания за извършване на оперативно-издирвателната дейност на структурите,
посочени в ал. 1, т. 1 и ал. 2, са:

1. получена информация за подготвяни,
извършващи се или извършени деяния или
събития по ал. 1, включително в търговските
дружества по ал. 2;
2. получена информация за лица, укриващи
се от органите на наказателното производство или отклонили се от изтърпяването на
наложено наказание по дела от общ характер;
3. получена информация за безследно изчезнали лица или за трупове с неустановена
самоличност;
4. акт на органите на досъдебното производство и съда;
5. искане на държавни органи и организации
съобразно тяхната компетентност по закон,
когато то съдържа информация за подготвяни,
извършващи се или извършени деяния или
събития по ал. 1, включително в търговските
дружества по ал. 2;
6. изпълнение на международни договори,
по които Република България е страна.
(5) Оперативно-издирвателната дейност се
извършва чрез:
1. събиране, съхранение и обработване на
информация;
2. вземане на образци за изследване и изследване на предмети и документи;
3. идентифициране и издирване на лица
и вещи;
4. провеждане на беседи и вземане на
обяснения от лица;
5. оперативен експеримент;
6. проверка на събраните данни и тяхното
документиране;
7. отправяне на устни или писмени предупреждения за спазване на правовия ред;
8. извършване на насрещни проверки по
документи;
9. използване на специални разузнавателни
средства при условията и по реда, определени
със закон;
10. използване на данни от предприятията,
предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги при условията
и по реда, определени със закон;
11. доброволни сътрудници.
(6) Условията и редът за привличането и
работата на служба „Военна полиция“ с доброволни сътрудници се определят със заповед
на министъра на отбраната.
(7) Редът за осигуряване на оперативноиздирвателната дейност с финансови средства
се определя със заповед на министъра на
отбраната.“
§ 3. В чл. 5 се създава ал. 3:
„(3) При изпълнение на задачите по ал. 1
и 2 органите на служба „Военна полиция“
могат да използват специални тактически,
алпийски, водолазни и други способи.“
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§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 накрая се добавя „и придобита
юридическа правоспособност“.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Полицейската регистрация по ал. 4
се извършва и снема в случаите и по реда,
определени в Закона за Министерството на
вътрешните работи и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и
инструкцията по чл. 26, ал. 2.“
3. Създава се ал. 6:
„(6) Лицата по смисъла на ал. 1 и в съответствие с ал. 5 са длъжни да оказват съдействие,
да не пречат и да не възпрепятстват органите
на служба „Военна полиция“ при извършване
на действията по полицейската регистрация.
При отказ на лицето действията по полицейската регистрация с изключение събирането
на личните му данни, посочени в чл. 18 от
Закона за българските лични документи, се
извършват принудително с разрешение на
съдия от първоинстанционния военен съд, на
който е подсъдно престъплението от общ характер, за което е привлечено като обвиняем.“
§ 5. Създава се чл. 6а:
„Чл. 6а. (1) Слу жба „Военна полици я“
извършва експертна и експертно-криминалистическа дейност.
(2) При изпълнение на дейността по ал. 1
служителите на служба „Военна полиция“
могат да изготвят експертизи, експертни
становища и справки.
(3) За изготвена експертиза, експертно становище или справка по ал. 2 ведомствата и
органите, които са ги поискали или назначили,
заплащат на службата направените разходи
за труд, консумативи и режийни разноски по
ред и в размери, определени със заповед на
министъра на отбраната.“
§ 6. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 след думата „охрана“
се добавя „и/или ескорт“;
б) в т. 1 думата „имущество“ се заменя с
„отбранителни продукти“;
в) в т. 4 в началото се добавя „организирани групи от“.
2. В ал. 4 накрая се добавя „както и на
чуждестранни военни представители“.
3. Създава се ал. 5:
„(5) При охраната на стратегически обекти
органите на служба „Военна полиция“ могат
да поставят временни или постоянни заграждения около тези обекти. Стратегическите
обекти за охрана от служба „Военна полиция“
се определят със заповед на министъра на
отбраната.“
§ 7. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 2 след думите „писмено от“ се
добавя „органите на“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В служба „Военна полиция“ се изграждат и поддържат информационни регистри
за събиране, обработване, систематизиране
и съхраняване на информация, включително
лични данни по смисъла на ал. 1, които могат да се изграждат и като автоматизирани.“
3. Създава се нова ал. 5:
„(5) За осъществяване на дейностите по
ал. 3, свързани с биометричните данни на
лицето, се изисква неговото съгласие. Изключения се допускат в случаите по чл. 6, ал. 6,
изречение второ, и чл. 12, ал. 5, изречение
второ.“
4. Досегашните ал. 5, 6 и 7 стават съответно ал. 6, 7 и 8.
5. Създава се ал. 9:
„(9) Данни за лица, приели доброволно
сътрудничество с органите на служба „Военна
полиция“, могат да се предоставят на съда и
прокуратурата само след писмено съгласие на
лицата във връзка с конкретно наказателно
производство и при спазване на разпоредбите на Закона за защита на класифицираната
информация.“
§ 8. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. (1) Служба „Военна полиция“ осъществява противопожарен контрол в обектите
на Министерството на отбраната, на структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната и на Българската армия чрез:
1. извършване на проверки за спазване на
правилата и нормите за пожарна безопасност
при проектиране, строителство и експлоатация на обекти;
2. издаване на писмени разпореждания
за изпълнение на правилата за пожарна без
опасност;
3. прилагане на мерки за административна
принуда при установяване на нарушения на
правилата и нормите за пожарна безопасност;
4. изискване на документи и сведения, свързани с осигуряването на пожарната безопасност
от длъжностни лица от Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната, Българската армия
и юридически лица;
5. изискване на документи за правоспособност за упражняване на пожароопасни и
взривоопасни професии и дейности;
6. издаване на становища за съответствие с
правилата и нормите за пожарна безопасност
на инвестиционните проекти;
7. издаване на сертификати за съответствие на обектите с изискванията за пожарна безопасност, когато това е предвидено в
нормативен акт;
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8. издаване на становища за съответствие с
правилата и нормите за пожарна безопасност
на строежите във връзка с въвеждането им
в експлоатация;
9. контрол за съответствието на влаганите
в строежите и в обектите продукти с нормативните изисквания за пожарна безопасност.
(2) Правилата и нормите за пожарна безопасност при проектиране, строителство и
експлоатация на обектите по ал. 1 и свързаните
с тях дейности на органите за противопожарен контрол на служба „Военна полиция“ се
определят съгласно актовете по чл. 125, ал. 2
от Закона за Министерството на вътрешните
работи.
(3) Служба „Военна полиция“ осъществява методическо ръководство и контрол по
осигуряване на пожарната безопасност, обучението на личния състав, поддържането на
противопожарната техника, готовността на
обектите и звената за пожарогасене на Министерството на отбраната, на структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и на Българската армия.
(4) Сертификат, становище и друг документ
във връзка с дейността по противопожарен
контрол се издават на собственика, ползвателя,
владелеца или обитателя на обект по ал. 1.
(5) Когато се издава документ по ал. 4 на
лице извън състава на Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и Българската
армия, за съответните дейности се събират
такси в размерите, определени с тарифата за
таксите по § 2 от допълнителните разпоредби
на Закона за Министерството на вътрешните работи. Таксите се внасят в приход към
бюджета на Министерството на отбраната.
Условията и редът за издаване на документите
се определят в правилника за прилагане на
закона.“
§ 9. Създава се чл. 9а:
„Чл. 9а. При изпълнение на функцията си
по разследване на авиационни произшествия
с военни въздухоплавателни средства служба
„Военна полиция“:
1. поддържа система за задължително и
доброволно докладване на авиационни произшествия и инциденти;
2. организира разследването на авиационни
произшествия и инциденти;
3. поддържа информационна база данни
за авиационните произшествия и разследванията по тях;
4. изготвя и разпространява информационни бюлетини за авиационните произшествия;
5. анализира действията на физическите
и на юридическите лица в областта на въздухоплаването с военни въздухоплавателни
средства и функционирането на обектите
и съоръженията, свързани с конкретното
събитие.“
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§ 10. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Органи на служба „Военна полиция“ са:
1. военнослужещите;
2. определени от директора на службата
цивилни служители по служебно правоотношение, които имат ръководни, контролни или
експертни функции.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) При осъществяване на правомощията
си органите на служба „Военна полиция“
удостоверяват качеството си със служебна
карта. Видът на служебните карти се определя
с акт на министъра на отбраната, а редът за
тяхното издаване, ползване, преустановяване
на ползването, подмяна, отчет, съхранение и
унищожаване се определя с акт на директора
на служба „Военна полиция“.“
3. Създава се ал. 4:
„(4) По изключение – за целите на прикритието, служебни карти по ал. 3 могат да се
издават и на служители на други служби за
сигурност или на служби за обществен ред.“
§ 11. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „ал. 1“ се добавя
„както и“.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Лицата са длъжни да оказват съдействие, да не пречат и да не възпрепятстват
органите на служба „Военна полиция“ при
извършване на действията по ал. 4. При отказ
на лицата действията се извършват принудително с разрешение на съдия от съответния
първоинстанционен военен съд.“
§ 12. Създава се чл. 13а:
„Чл. 13а. Служба „Военна полиция“ извършва конвойна дейност на задържани лица
по смисъла на чл. 11, ал. 1, спрямо които не
е взета мярка за неотклонение „задържане
под стража“ или не изтърпяват наказание
„лишаване от свобода“.“
§ 13. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думата „личен“ се
заличава;
б) в т. 3 след думите „предмети или вещи“
се поставя запетая и се добавя „както и вещи“.
2. В ал. 2 думите „Личен обиск“ се заменят
с „Обиск“.
3. В ал. 3 думата „личен“ се заличава.
4. В ал. 4 след думите „предмети или вещи“
се поставя запетая и се добавя „вещи“.
5. В ал. 5 след думите „предмети или вещи“
се поставя запетая и се добавя „вещи“.
§ 14. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. (1) Органите на служба „Военна
полиция“ могат да използват оръжие само
когато това е абсолютно необходимо:
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1. при въоръжено нападение или заплаха
с оръжие;
2. при освобождаване на заложници и
отвлечени лица;
3. след предупреждение при задържане на
лице, извършващо или извършило престъпление от общ характер, ако то оказва съпротива
или се опитва да избяга;
4. след предупреждение за предотвратяване
бягство на лице, задържано по съответния ред
за извършено престъпление от общ характер.
(2) При използване на оръжие органите
са длъжни да направят всичко възможно
да запазят живота на лицето, срещу което е
насочено, и да не застрашават живота и здравето на други лица, включително на органите,
които го използват.
(3) Органите могат да употребяват оръжие
без предупреждение при:
1. въоръжено нападение срещу тях;
2. срещу лица, оказали въоръжена съпротива.
(4) Органите преустановяват употребата
на оръжие незабавно след постигането на
законната є цел.
(5) Забранява се употребата на оръжие за
задържане или предотвратяване бягството на
лице, извършващо или извършило ненасилствено деяние, ако лицето не представлява
опасност за живота и здравето на другиго.
(6) След използване на оръжие органите на
служба „Военна полиция“ изготвят доклад.“
§ 15. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. (1) При изпълнение на служебните
си задължения органите на служба „Военна
полиция“ могат да използват физическа сила
и помощни средства само когато това е абсолютно необходимо при:
1. противодействие или отказ да се изпълни
законно разпореждане;
2. задържане на правонарушител, който не
се подчинява или оказва съпротива на орган
на службата;
3. опит на конвоирано или задържано лице
да избяга, да посегне на своя живот или на
живота и здравето на други лица;
4. оказване съдействие на други държавни
органи или длъжностни лица;
5. нападения срещу граждани и органи на
службата;
6. освобождаване на заложници;
7. групови нарушения от военнослужещи
на обществения и войсковия ред;
8. нападения на сгради, помещения, съоръжения и транспортни средства на Министерството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и
Българската армия;
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9. освобождаване на незаконно заети обекти
на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на
отбраната и Българската армия, ако им е
разпоредено от компетентен орган.
(2) При изпълнение на служебните си задължения, свързани с пренасяне на документи
или материали, съдържащи класифицирана
информация, органите на служба „Военна
полиция“ имат право да използват физическа
сила и помощни средства при опит за нерегламентиран достъп до кореспонденцията само
ако това е абсолютно необходимо.
(3) Помощ н и средс т ва са: белезн и ц и,
усмирителни ризи, палки и прибори; химически вещества, утвърдени от министъра на
здравеопазването; служебни животни – кучета; халосни патрони, патрони с гумени,
пластмасови и шокови куршуми; устройства
за принудително спиране на превозни средства; устройства за отваряне на помещения,
светлинни и звукови устройства с отвличащо
въздействие; бронирани машини.
(4) Физическа сила и помощни средства се
използват след предупреждение с изключение
на случаите на внезапно нападение и при
освобождаване на заложници.
(5) Използването на физическа сила и помощни средства се съобразява с конкретната
обстановка, характера на нарушението на
обществения или войсковия ред и личността
на правонарушителя.
(6) Органите на службата използват само
абсолютно необходимата сила.
(7) При използването на физическа сила
и помощни средства органите вземат всички мерки за опазване живота и здравето на
лицата, срещу които са насочени.
(8) Използването на физическа сила и помощни средства се преустановява незабавно
след постигане на законната му цел.
(9) Забранява се използването на физическа
сила и помощни средства по отношение на
видимо малолетни лица и бременни жени.
Забраната не се отнася за случаите по ал. 1,
т. 2, 3, 5, 6 и 8, когато са изчерпани всички
други средства.
(10) Забранява се използването на животозастрашаваща сила за задържане или предотвратяване бягството на лице, извършващо
или извършило ненасилствено деяние, ако
лицето не представлява опасност за живота
и здравето на другиго.
(11) Редът за употреба на физическа сила
и помощни средства се определя с наредба
на министъра на отбраната.“
§ 16. В чл. 19 се създават ал. 4, 5 и 6:
„(4) При установяване на условия и причини за извършването на престъпления от общ
характер или на правонарушения органите на
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служба „Военна полиция“ вземат необходимите мерки за отстраняването им в рамките
на тяхната компетентност.
(5) Когато други органи, организации или
длъжностни лица са компетентни да вземат
мерките по ал. 4, органите на служба „Военна полиция“ ги уведомяват писмено за това.
(6) В случаите по ал. 5 служба „Военна
полиция“ може да изисква информация за
взетите мерки.“
§ 17. В чл. 20 се създават ал. 4, 5 и 6:
„(4) Директорът на служба „Военна полиция“ определя функциите на заместник-директорите и може да им делегира правомощия.
При отсъствие на директора функциите и
правомощията му се осъществяват от заместник-директор, определен със заповед на
директора за всеки конкретен случай.
(5) В изпълнение на правомощията си
д и рек т ор ът и за мес т н и к-д и рек т ори т е на
служба „Военна полиция“ издават заповеди,
разпореждания и указания.
(6) Директорът на служба „Военна полиция“
определя функциите на отделните структурни
звена в ръководството, на регионалните служби и на Центъра по логистика и подготовка.“
§ 18. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Министърът на отбраната утвърждава
длъжностните разписания на службата по
предложение на директора на служба „Военна полиция“ въз основа на класификатора
по ал. 1 и Класификатора на длъжностите в
администрацията.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Министърът на отбраната утвърждава
Етичен кодекс на служителите от служба
„Военна полиция“.“
§ 19. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Организацията на дейността на служба „Военна полиция“, условията и редът за
упражняване на правомощията на органите
на служба „Военна полиция“, специфичните
условия и ред за назначаване на длъжност и за
провеждането на началната военна подготовка
и специализираната военнополицейска подготовка, преназначаването и повишаването във
военно звание и преминаването и изпълнението на военната служба и държавната служба
в служба „Военна полиция“, осъществяването
на методическото ръководство и контрол
върх у дей нос т та на воен нопол и цейск и т е
формирования в Българската армия и вза
имодействието на служба „Военна полиция“
с тях, както и изискванията към оборудването
на помещенията за настаняване на задържани
лица се определят с правилника за прилагане
на закона.“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 20. В чл. 23 се създава ал. 4:
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„(4) Директорът на служба „Военна полиция“ може да включва личния състав на
формированията по ал. 1 в смесени екипи с
органи на службата за изпълнение на определени военнополицейски задачи след съгласуване с командира, в чието подчинение е
военнополицейското формирование.“
§ 21. В чл. 24, ал. 1 се правят следните
допълнения:
1. В т. 3 след думата „средства“ се поставя
запетая, добавя се „само когато това е абсолютно необходимо“ и се поставя запетая.
2. В т. 4 след думата „мярка“ се поставя
запетая, добавя се „само когато това е абсолютно необходимо“ и се поставя запетая.
§ 22. В чл. 26, ал. 1 думите „с централните
и териториалните структури“ се заменят със
„със структурите“.
§ 23. Създава се глава четвърта „а“ с чл. 26а:
„ Г л а в а

ч е т в ъ р т а

„ а “

ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ
МЕРКИ
Чл. 26а. (1) За предотвратяване и преустановяване на нарушенията, свързани с пожарната
безопасност на обектите по чл. 9, както и за
отстраняване на негативните последици от тях
министърът на отбраната или оправомощени
от него длъжностни лица могат да спират
строителството, въвеждането в експлоатация и
използването на обекти, инсталации, уреди и
съоръжения, както и да спират други дейности,
които създават опасност за възникването на
пожари и аварии.
(2) Заповедта за прилагане на принудителна
административна мярка по ал. 1 може да се
обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Заповедта по ал. 2 подлежи на незабавно
изпълнение, освен ако съдът постанови друго.“
§ 24. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Който не изпълни писмено разпореждане по чл. 9, ал. 1, т. 2 или заповед по чл. 26а,
се наказва с глоба от 200 до 2000 лв.“
§ 25. Създават се чл. 28а, 28б и 28в:
„Чл. 28а. Който наруши правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация
на обекти, се наказва с глоба до 500 лв.
Чл. 28б. Орган на служба „Военна полиция“
или служител по чл. 10, ал. 4, който изгуби
служебната си карта, се наказва с глоба от
10 до 200 лв.
Чл. 28в. Който, без да има право, използва
униформено облекло, символи и отличителни
знаци или служебна карта, показващи принадлежност към служба „Военна полиция“,
се наказва с глоба от 200 до 1000 лв.“
§ 26. В § 1 от допълнителните разпоредби
се създава т. 3:
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„3. „Ескорт“ е подвижен наряд от автомобили със специален режим на движение, с
които се осъществява съпровождане, охрана
и контрол на безопасното движение.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 27. В Закона за движението по пътищата
(обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г.,
бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г.,
бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102,
103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82,
85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от
2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74,
75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г.,
бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.; Решение № 1 на
Конституционния съд от 2012 г. – бр. 20 от
2012 г.; изм., бр. 47, 53, 54, 60 и 75 от 2012 г.,
бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г.,
бр. 14, 19, 37, 79, 92, 95, 101 и 102 от 2015 г. и
бр. 13, 50 и 81 от 2016 г.) в чл. 91, ал. 3 след
думите „министъра на отбраната“ се поставя
запетая и се добавя „военнополицейските
формирования от Българската армия“.
§ 28. (1) Подзаконовите нормативни актове по прилагането на закона се издават
или привеждат в съответствие с този закон в
6-месечен срок от влизането му в сила.
(2) До издаването или до привеждането в
съответствие на актовете по ал. 1 се прилагат
действащите подзаконови актове, доколкото
те не противоречат на този закон.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 20 октомври 2016 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
8524

УКАЗ № 333
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Договора за залог
върху трежъри сметката между Република
България, представлявана от министъра на
икономиката, и Европейския инвестиционен
фонд за изпълнението на Инициативата за
малки и средни предприятия по Оперативна
програма „Инициатива за малки и средни
предприятия“ 2014 – 2020, приет от ХLІІI
Народно събрание на 20 октомври 2016 г.
Издаден в София на 26 октомври 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
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ЗАКОН

за ратифициране на Договора за залог върху
трежъри сметката между Република България,
представлявана от министъра на икономи
ката, и Европейския инвестиционен фонд за
изпълнението на Инициативата за малки и
средни предприятия по Оперативна програма
„Инициатива за малки и средни предприя
тия“ 2014 – 2020
Член единствен. Ратифицира Договора за
залог върху трежъри сметката между Република
България, представлявана от министъра на икономиката, и Европейския инвестиционен фонд
за изпълнението на Инициативата за малки и
средни предприятия по Оперативна програма
„Инициатива за малки и средни предприятия“
2014 – 2020, подписан на 31 август 2016 г.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Законът е прието от 43-то Народно събрание на 20 октомври 2016 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
8520

УКАЗ № 334
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Споразумението
от Париж към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата и за
приемане на декларация по чл. 9, параграф 1
от споразумението, приет от ХLIІI Народно
събрание на 21 октомври 2016 г.
Издаден в София на 26 октомври 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението от Париж
към Рамковата конвенция на Обединените
нации по изменение на климата и за при
емане на декларация по чл. 9, параграф 1 от
споразумението
Чл. 1. Ратифицира Споразумението от Париж към Рамковата конвенция на Обединените
нации по изменение на климата, подписано
на 22 април 2016 г. в Ню Йорк, САЩ.
Чл. 2. Приема следната декларация по чл. 9,
параграф 1 от Споразумението от Париж:
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„Република България приема, че в съответствие с чл. 9, параграф 1 от Споразумението
от Париж развитите страни ще предоставят
финансови ресурси за подпомагане на развиващите се страни по отношение на смекчаването
и адаптацията в продължение на съществуващите им задължения съгласно Конвенцията.
В този контекст Република България обръща
внимание, че като страна по Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение
на климата не е включена в Анекс II.“
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 21 октомври 2016 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
8532

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Временната анкетна
комисия за проверка на всички данни, факти
и обстоятелства за решения и действия по
проекта АЕЦ „Белене“ за периода от 2006 г.
до края на месец септември 2016 г., довели
до възникването на огромни задължения за
българската страна
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 и 3 от Конституцията на Република
България и чл. 35, ал. 3 от Правилника за
организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Делян Александров Доб
рев като член на Временната анкетна комисия за проверка на всички данни, факти
и обстоятелства за решения и действия по
проекта АЕЦ „Белене“ за периода от 2006 г.
до края на месец септември 2016 г., довели
до възникването на огромни задължения за
българската страна.
2. Избира Станислав Стоянов Иванов за
член на Временната анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства
за решения и действия по проекта АЕЦ „Белене“ за периода от 2006 г. до края на месец
септември 2016 г., довели до възникването на
огромни задължения за българската страна.
Решението е прието от 43-то Народно съб
рание на 27 октомври 2016 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
8667

РЕШЕНИЕ

за изменение и допълнение на Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание (обн., ДВ, бр. 97 от 2014 г.; изм.,
бр. 13 и 86 от 2015 г.)
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
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и § 1, ал. 1 от допълнителните разпоредби на
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
РЕШИ:
§ 1. В чл. 16, ал. 2 се правят следните
изменения:
1. Точки 1 – 4 се изменят така:
„1. Комисия по бюджет и финанси;
2. Комисия по правни въпроси;
3. Комисия по икономическа политика и
туризъм;
4. Комисия по енергетика;“.
2. В т. 22 думите „Държавната комисия“
се заменят с „Комисията“.
§ 2. В чл. 26 ал. 2 се изменя така:
„(2) Постоянните комисии може да възлагат при условията на чл. 17 от Финансовите
правила по бюджета на Народното събрание
извършването на последваща оценка на въздействието на законите, която има за цел
установяване на тяхната ефективност и степен
на постигане на целите.“
§ 3. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В а л. 1 нак ра я се добавя „как то и
аудиоз апис“ и се създава изречение второ:
„Протоколът се подписва от председателя на
комисията и от водещия протокола и заедно
с аудиозаписа се публикува в 5-дневен срок
от заседанието на сайта на комисията на интернет страницата на Народното събрание.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Пълни стенографски протоколи се
водят за заседанията на постоянните комисии, когато те са водещи по законопроекти,
за парламентарния контрол по чл. 27 и за
изслушванията, включително изслушването
на кандидатите по чл. 89. Протоколите се
подписват от председателя на комисията и от
водещия протокола и се публикуват в 7-дневен
срок от заседанието на сайта на комисията на
интернет страницата на Народното събрание.
Когато протоколите са за заседания на постоянните комисии като водещи по законопроекти, те се публикуват преди разглеждането
на доклада в пленарна зала.“
§ 4. В чл. 39 ал. 3 се изменя така:
„(3) Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на
гражданите внася в Народното събрание на
всеки 6 месеца доклад за дейността си, който
се предоставя на народните представители.“
§ 5. В чл. 41, ал. 4 думата „раздават“ се
заменя с „предоставят“.
§ 6. В чл. 43, ал. 2 след думата „празници“
се добавя „от Велики петък включително“.
§ 7. Създава се чл. 44а:
„Чл. 44а. Всяка сесия на Народното съб
рание се открива с химна на Република
България.“
§ 8. В чл. 57, ал. 1 съюзът „или“ се заменя
с „и“.
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§ 9. В чл. 73 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Законопроектите с мотивите към тях
и предварителната оценка на въздействието
се внасят до председател я на Народното
събр ание на хартиен носител и в електронен
вид и незабавно се регистрират в публичен
регистър „Законопроекти“. Когато законопроектите се внасят от Министерския съвет, към
тях се прилагат:
а) справка за съответствие с европейското
право – при хармонизация;
б) справка за отразяване на получените
становища по съответния законопроект;
в) справка за съответствието с Конвенцията
за защита на правата на човека и основните
свободи и с практиката на Европейския съд
по правата на човека.
Когато законопроектите се внасят от народни представители, предварителната оценка
на въздействието e съгласно методологията,
приложение към правилника.“
2. Създават се ал. 4, 5 и 6:
„(4) Законопроектите, към които не са приложени мотиви и/или предварителна оценка
на въздействието, не се разпределят по реда
на чл. 74 от председателя на Народното съб
рание до отстраняване на нередовността, за
което вносителят се уведомява. В този случай
срокът по чл. 74, ал. 1 започва да тече от деня
на отстраняване на нередовността.
(5) Законопроектите, към които не са приложени справките по ал. 1, не се разглеждат
от Народното събрание до отстраняване на
нередовността, за което председателят на водещата комисия уведомява вносителя. В този
случай срокът по чл. 75, ал. 3 спира да тече.
(6) За всеки законопроект се образува информационно досие, което отразява процеса на
обсъждане на проекта в Народното събрание
и се попълва служебно до приемането или
отхвърлянето му.“
§ 10. В чл. 75 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо думите „и не
по-късно от три седмици“ се заличават, а в
изречение второ думите „и на председателя
на водещата комисия“ се заличават.
2. В ал. 2 думата „оценка“ се заменя с
„проверка“, след думата „прилагане“ се добавя „и на този правилник“, думите „може
да препоръча на вносителя“ се заменят с
„препоръчва на вносителя чрез председателя
на Народното събрание“, а накрая се добавя
„от уведомяването на вносителя“ и се създава
изречение второ: „В този случай срокът по
ал. 3 спира да тече.“
§ 11. В чл. 76 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „мотивите към тях, справката“ се заменят с „документите“.
2. В ал. 6 след думата „Граждани“ се добавя
„и юридически лица“.
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3. В ал. 7 думата „раздават“ се заменя с
„предоставят“.
§ 12. В чл. 78, ал. 1 се създава изречение
четвърто: „Когато някой от законопроектите
е свързан с въвеждане на изисквания на правото на Европейския съюз или със започната
процедура за неизпълнение на задължения,
произтичащи от правото на Европейския
съюз, той може да не се обсъжда и гласува
едновременно с другите законопроекти. Изречение първо не се прилага и когато водещата
комисия с мнозинство две трети от членовете
на комисията е приела решение някой от
законопроектите да се гледа отделно.“
§ 13. В чл. 79 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея след
думата „внесен“ се добавя „и разгледан“ и се
създава изречение второ: „Изречение първо не
се прилага, когато законопроектът е свързан
с въвеждане на изисквания на правото на Европейския съюз или със започната процедура
за неизпълнение на задължения, произтичащи
от правото на Европейския съюз.“
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Разпоредби на законопроект, който е
отхвърлен на първо гласуване, не може да
бъдат внесени и разгледани повторно по реда
на чл. 80, ал. 1, ако не са спазени условията
по ал. 1, с изключение на тези, които се отнасят до редакционни или правно-технически
поправки.
(3) Предложения, направени по реда на
чл. 80, ал. 1, които са отхвърлени от Народното събрание, не може да бъдат внесени и
разгледани повторно като законопроект, ако
не са спазени условията по ал. 1, с изключение
на тези, които се отнасят до редакционни или
правно-технически поправки.“
§ 14. В чл. 80 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо накрая се добавя:
„които се аргументират съгласно методологията, приложение към правилника.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) При внасяне на предложения по ал. 1
по законопроекти, свързани с въвеждане на
изисквания на правото на Европейския съюз,
или със започната процедура за неизпълнение
на задължения, произтичащи от правото на
Европейския съюз, народните представители
посочват причините за приемането, целите и
очакваните резултати и прилагат анализ за
съответствие с правото на Европейския съюз.
По предложенията председателят на водещата
комисия изисква становище от Министерския
съвет или от съответния ресорен министър.“
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
в текста преди т. 1 думите „изтичането на
срока по ал. 1 водещата комисия“ се заменят
с „приемането на законопроекта от водещата
комисия тя“, а в т. 2 след думата „законопро-
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ект“ се добавя „включително“ и се създава
изречение второ: „Предложенията на народните
представители, с изключение на тези, които се
отнасят до редакционни или правно-технически
поправки, се аргументират.“
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.
§ 15. В чл. 87 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 6:
„(6) Докладът по чл. 84, т. 16 от Конституцията се обсъжда, след като Народното
събрание изслуша становището на комисията
и изложението на председателя на Върховния
касационен съд, съответно председателя на
Върховния административен съд или главния
прокурор в рамките на по 10 минути. Обсъждането продължава с изказвания на народни
представители, в които могат да се съдържат
и въпроси към председателя на Върховния
касационен съд, съответно председателя на
Върховния административен съд или главния
прокурор, който е длъжен да им отговори. При обсъждането на доклада народните
представители може да поставят и въпроси,
постъпили писмено от граждани, институции
и неправителствени организации във връзка с
доклада, на които председателят на Върховния
касационен съд, съответно председателят на
Върховния административен съд или главният
прокурор отговаря.“
2. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
думите „ал. 1“ се заменят с „чл. 84, т. 17 от
Конституцията“.
3. Досегашните ал. 7 и 8 стават съответно
ал. 8 и 9.
4. Досегашната ал. 9 става ал. 10 и в нея
думите „ал. 7“ се заменят с „ал. 8“.
5. Досегашната ал. 10 става ал. 11.
§ 16. В чл. 92 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 изречение пето се изменя така:
„Отговорът е писмен, когато народният представител е изразил изрично писмено желание за
това, когато се поставя въпрос, засягащ лични
права или интереси, или когато отправените
въпроси съдържат искания за предоставяне на
подробни числови данни.“
2. В ал. 4 се създава изречение трето: „Когато
отсъствието е повече от три пъти, министърът
отговаря писмено в 7-дневен срок от деня на
последното отсъствие.“
§ 17. В чл. 110 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „проучвания и анкети“
се заличават.
2. В ал. 3 думата „раздава“ се заменя с
„предоставя“.
§ 18. Създава се чл. 110а:
„Чл. 110а. (1) Народното събрание или избраните от него комисии могат да извършват
проучвания и анкети по въпроси, засягащи
държавни или обществени интереси.
(2) Парламентарните комисии могат да
задължават министри и длъжностни лица да
се явяват на техните заседания и да отгова-
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рят на поставените въпроси. Заинтересовани
организации и граждани могат да присъстват
на тези заседания.“
§ 19. В чл. 124 изречение второ се изменя
така: „Народното събрание изслушва министър-председателя или заместник министърпредседател.“
§ 20. Създава се чл. 145а:
„Чл. 145а. Комисията за борба с корупцията,
конфликт на интереси и парламентарна етика
дава разяснения на народните представители
относно прилагането на етичните норми за
поведение. По искане на народния представител даването на разяснения може да бъде
конфиденциално.“
§ 21. Член 148 се изменя така:
„Чл. 148. (1) Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна
етика установява нарушение по този раздел
и се произнася с решение, с което може да
наложи следните мерки:
1. забележка;
2. порицание;
3. временно отстраняване от едно до три
заседания на комисия.
(2) При определяне на мярката комисията
взема предвид тежестта на нарушението и неговия епизодичен, повтарящ се или системен
характер.
(3) Отстраненият от заседание народен
представител не получава възнаграждение за
заседанията, от които е бил отстранен.“
§ 22. В глава дванадесета, раздел II се
създава чл. 148а:
„Чл. 148а. (1) Всеки народен представител,
физическо или юридическо лице може да
подаде жалба или сигнал за нарушение на
етичните норми за поведение до Комисията
за борба с корупцията, конфликт на интереси
и парламентарна етика по ред, определен с
правилата по ал. 4.
(2) Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика взема
решение за налагане на мярка по чл. 148, ал. 1,
след като изслуша народния представител и
се запознае с всички материали, свързани с
нарушението на етичните норми за поведение.
Комисията публикува решението в публичен
регистър на Народното събрание, след като го
съобщи на народния представител.
(3) Народният представител има право
да изрази становище по решението, което се
публикува в регистъра по ал. 2.
(4) Комисията по ал. 1 приема правила по
прилагането на този раздел.“
§ 23. В § 7 от допълнителните разпоредби
навсякъде думата „раздаването“ са заменя
с „предоставянето“, а думата „раздаване“ се
заменя с „предоставяне“.
§ 24. В приложението към правилника
„Финансови правила по бюджета на Народното
събрание“ се правят следните изменения:
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1. В чл. 1, ал. 5 думите „изучаване на общественото мнение“ се заменят с „парламентарни изследвания“.
2. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. (1) Дирекция „Парламентарен бюджет и финанси“ изготвя доклад към годишния касов отчет за изпълнение на бюджета
на Народното събрание въз основа на отчетите на първостепенния и второстепенните
разпоредители с бюджет след извършен одит
на годишния финансов отчет на Народното
събрание от Сметната палата. Докладът се
предоставя на председателя на Народното
събрание, който го изпраща за становище на
постоянно действащата подкомисия по отчетност на публичния сектор към Комисията по
бюджет и финанси.
(2) Докладът към годишния касов отчет за
изпълнението на бюджета на Народното събрание заедно с одитното становище и одитния
доклад на Сметната палата и становището на
подкомисията по ал. 1 се предоставя на председателя на Народното събрание. Председателят
на Народното събрание уведомява писмено
министъра на финансите за становището на
постоянно действащата подкомисия по ал. 1.
(3) Отчетът за изпълнението на бюджета на
Народното събрание се приема от Народното
събрание заедно с годишния отчет за изпълнението на държавния бюджет на Република
България.“
3. В чл. 17 думите „изучаване на общественото мнение“ се заменят с „парламентарни
изследвания“, а думите „изследвания по заявка
на Народното събрание или на парламентарна
група“ се заменят с „изследвания или проучвания по заявка на Народното събрание, парламентарна група или комисия и извършените
последващи оценки на въздействието на законите, възложени от комисиите по чл. 26, ал. 2“.
§ 25. Създава се приложение към чл. 73,
ал. 1:
„Приложение
към чл. 73, ал. 1

ВЕСТНИК

Елементи на
оценката

Примерна аргументация

Основания за
законодателната инициатива

Формулират се обществените отношен и я, кои т о за конодат ел ната
инициатива си поставя да регулира.
Необходимо е да бъде направено
кратко представяне на обществените
отношения и причините, довели до
законодателната инициатива. Обосновава се необходимостта от приемането
на законодателната инициатива.

Примерна аргументация

Заинте- Оценката на въздействието включва
ресовани кратко описание на заинтересованите
групи
и засегнатите групи от приемането на
законодателната инициатива (бизнес в
дадена област/всички предприемачи,
неправителствени организации, граждани/техни представители, държавни
органи, други), степента в която тя
ги засяга, както и тяхното отношение
към законодателната инициатива.
Посочва се очакваното въздействие
на законодателната инициатива върху конкретни групи и обществени
отношения, както и използваните
методи за тяхното определяне, като
например – изследвания, обществени
консултации, сравнителни анализи
и други.
Анализ
на разходи и
ползи

Описват се икономическите, социалните и другите разходи в резултат
на предприемане на законодателната
и н и ц иат и ва , вк л юч и т ел но върх у
заинтересованите групи. Описва се
кои разходи се очаква да бъдат второстепенни и кои да са значителни.
Описват се икономическите, социалните и другите ползи в резултат
на предприемане на законодателната
и н и ц иат и ва , вк л юч и т ел но върх у
заинтересованите групи. Описва се
как очакваните ползи отговарят на
формулираните цели.

Административна
тежест
и структурни
промени

1) Включват се предвижданите и необходими административни промени,
като закриване, сливане или създаване
на нови административни структури.
2) Представя се информация за административната тежест, която предполага съответната законодателна
инициатива. Посочва се дали се въвеждат или се изменят регулаторни
режими и такси. Определя се дали
те облекчават или не регулаторната
среда.

Въздействие
върху
нормативната
уредба

Включва се информация за необходимостта от непосредствени или последващи промени в други нормативни
актове в резултат от приемането на
законодателната инициатива.

Методология за извършване на предварителна
оценка на въздействието на законопроектите

Елементи на
оценката
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Заключителни разпоредби
§ 26. Това решение не се прилага за законопроектите, внесени в Народното събрание
до влизането му в сила. Законопроектите по
§ 9 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за нормативните актове (ДВ, бр. 34
от 2016 г.) се разпределят от председателя на
Народното събрание без предварителна оценка
на въздействието.
§ 27. Решението влиза в сила от 4 ноември
2016 г.
Решението е прието от 43-то Народно съб
рание на 27 октомври 2016 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
8668

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268
ОТ 27 ОКТОМВРИ 2016 Г.
за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2016 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери за 2016 г. в общ размер 3 150 000 лв.,
разпределени, както следва:
1. разходи по бюджета на Министерството
на младежта и спорта – 150 000 лв. за подпомагане на проект на Българската федерация
по самбо за организиране и провеждане на
Световно първенство по самбо в гр. София
през 2016 г.;
2. трансфер за Българската академия на
науките в размер 3 000 000 лв. чрез бюджета
на Министерството на образованието и на
уката за 2016 г.; средствата да се предоставят
на Института за ядрени изследвания и ядрена
енергетика към Българската академия на науките за финансиране на дейности, свързани
с въвеждането и безопасното експлоатиране
на Националния циклотронен център.
(2) Средствата по чл. 1 да се осигурят чрез
преструктуриране на разходи и/или трансфери
по централния бюджет за 2016 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1 да
се увеличат разходите по „Политика в областта
на спорта за високи постижения“, бюджетна
програма „Спорт за високи постижения“ по
бюджета на Министерството на младежта и
спорта за 2016 г.

ВЕСТНИК
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(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1 да се
увеличат показателите по чл. 25, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2016 г.
Чл. 3. Министърът на младежта и спорта
и министърът на образованието и науката да
извършат съответните промени по бюджетите си за 2016 г. и да уведомят министъра на
финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2016 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на младежта и спорта,
на министъра на образованието и науката и
на председателя на Българската академия
на науките.
§ 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
8659

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 269
ОТ 27 ОКТОМВРИ 2016 Г.

за одобряване на допълнителен трансфер по
бюджета на държавното обществено осигу
ряване за 2016 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер
в размер 50 000 000 лв. по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г. за
еднократно изплащане на допълнителна сума
към пенсиите за декември 2016 г.
(2) Допълнителната сума по ал. 1 е в
размер 40 лв. и се изплаща на пенсионери,
на които пенсията или сборът от пенсиите
заедно с добавките и компенсациите към тях
за декември 2016 г. е в размер до 300,00 лв.
включително.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят
за сметка на преструктуриране на разходите
и/или трансферите по централния бюджет
за 2016 г.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния
бюджет за 2016 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
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§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на управителя на Националния
осигурителен институт.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8660

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 270
ОТ 27 ОКТОМВРИ 2016 Г.

за изменение на Постановление № 149 на Ми
нистерския съвет от 2016 г. за одобряване на
допълнителни разходи/трансфери за 2016 г.
(ДВ, бр. 48 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. по бюджета на Министерството на
младежта и спорта за капиталови разходи –
3 000 000 лв. за строително-монтажни работи
за затревяване и осветление на футболни терени, разпределени, както следва: 1 000 000 лв.
за стадион „Тича“ в гр. Варна, 998 000 лв.
за градски стадион в гр. Русе и 851 000 лв.
за градски стадион в гр. Горна Оряховица,
както и 151 000 лв. за обновяване и ремонт
на тренировъчна зала за футбол в спортен
комплекс „Миньор“ в гр. Перник;“.
Заключителни разпоредби
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на младежта и спорта.
§ 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
8661

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 271
ОТ 27 ОКТОМВРИ 2016 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на културата за
2016 г. за изплащане на държавни парични
награди за особени заслуги към българската
държава и нацията
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на културата
в размер 24 500 лв. за изплащане на държавни
парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията на проф. Пенчо
Цветанов Стоянов, проф. д-р Савка Михайлова Шопова-Маркова, проф. Симеон Борисов
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Щерев, Илка Василева Зафирова, Николай
Стефанов Николаев, акад. Николай Янков
Кауфман и Александър Димитров Балкански
за изключителните им постижения и за цялостния им принос в областта на културата.
(2) Сумата по ал. 1 да се осигури за сметка на предвидените разходи по централния
бюджет за 2016 г.
(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
разходите по бюджетна програма „Администрация“ по бюджета на Министерството на
културата за 2016 г.
(4) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 17, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2016 г.
Чл. 2. Министърът на културата да извърши
налагащите се от чл. 1 промени по бюджета
на Министерството на културата и да уведоми
министъра на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2016 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на културата.
§ 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
8662

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 272
ОТ 27 ОКТОМВРИ 2016 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на външните
работи за 2016 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер до 2 852 540 лв. по бюджета на Министерството на външните работи за 2016 г.
Разходите се одобряват за закупуване на част
от имот в полза на българската държава във
връзка с изпълнението на Спогодбата между
правителството на Република България и
правителството на Китайската народна република относно имотите на посолството на
двете държави (ДВ, бр. 28 от 2007 г.).
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите по
централния бюджет за 2016 г.
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Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на развитието на ефективна дипломатическа
служба“, бюджетна програма „Администриране и осигуряване на дипломатическата
служба“ по бюджета на Министерството на
външните работи за 2016 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2016 г.
Чл. 3. Министърът на външните работи да
извърши налагащите се от чл. 1, ал. 1 промени
по бюджета на Министерството на външните
работи за 2016 г. и да уведоми министъра на
финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2016 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на външните работи.
§ 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
8663

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 273
ОТ 27 ОКТОМВРИ 2016 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на правосъдието за 2016 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на правосъдието за 2016 г.,
както следва:
1. увеличава утвърдените разходи по „Политика в областта на изпълнение на наказанията“,
по бюджетна програма „Затвори – изолация
на правонарушителите“ с 3 000 000 лв.;
2. намалява утвърдените разходи по „Политика в областта на правосъдието“, по бюджетна
програма „Правна рамка за функционирането
на съдебната система“ с 1 000 000 лв.;
3. намалява утвърдените разходи по бюджетна програма „Администрация“ с 2 000 000 лв.
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Чл. 2. Министърът на правосъдието да
извърши налагащите се от чл. 1 промени по
бюджета на Министерството на правосъдието
за 2016 г. и да уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на правосъдието.
§ 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
8664

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 274
ОТ 28 ОКТОМВРИ 2016 Г.

за приемане на Правилник за дейността,
структурата и организацията на Държавна
агенция „Електронно управление“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Правилник за
дейността, структурата и организацията на
Държавна агенция „Електронно управление“.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Устройственият правилник
на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“,
приет с Постановление № 232 на Министерския
съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 15 и 56 от 2010 г., бр. 40 и 54
от 2011 г., бр. 22, 28 и 92 от 2012 г., бр. 70 от
2013 г., бр. 60 от 2014 г. и бр. 33 от 2015 г.).
§ 2. В Постановление № 232 на Министерския съвет от 2009 г. за закриване на Държавната агенция за информационни технологии
и съобщения, създаване на Изпълнителна
агенция „Електронни съобщителни мрежи
и информационни системи“, приемане на
Устройствен правилник на Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията и приемане на Устройствен
правилник на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни
системи“ (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 99 от 2009 г., бр. 15, 56, 64 и 89 от
2010 г., бр. 40 и 54 от 2011 г., бр. 6, 77 и 105
от 2013 г., бр. 34 от 2014 г. и бр. 33 и 92 от
2015 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 8, ал. 2 т. 7 се отменя.
2. В приложението към чл. 8, ал. 3:
а) на ред „Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ числото „52“ се
заменя с „54“;
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б) ред „Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни
системи“ – 521“ се заличава.
§ 3. В Устройствения правилник на Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията, приет с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2009 г.
(обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 15
и 74 от 2010 г., бр. 54 и 64 от 2011 г., бр. 22
от 2012 г., бр. 6, 64 и 77 от 2013 г. и бр. 33 и
92 от 2015 г.), се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 3, ал. 1 думите „информационните технологии, съобщенията и електронното
управление“ се заменят с „информационните
технологии и съобщенията“.
2. В чл. 5:
а) точка 4 се отменя;
б) в т. 6 думите „информационните технологии, съобщенията и електронното управление“
се заменят с „информационните технологии
и съобщенията“;
в) точка 8 се изменя така:
„8. организира и ръководи подготовката
на сектори транспорт и съобщения за работа в условия на кризи от военен и невоенен
характер, бедствия и заплахи, свързани с
националната сигурност;“
г) в т. 9 и 10 думите „електронните съобщения, информационното общество и електронното управление“ се заменят с „електронните
съобщения и информационното общество“.
3. В чл. 7:
а) в основния текст думите „информационните технологии, съобщенията и електронното
управление“ се заменят с „информационните
технологии и съобщенията“;
б) точка 3 се отменя;
в) в т. 4 думите „пощенските услуги, информационното общество и електронното
управление“ се заменят с „пощенските услуги
и информационното общество“;
г) в т. 6 думите „информационните технологии, съобщенията и електронното управление“
се заменят с „информационните технологии
и съобщенията“;
д) точки 11 – 14 се отменят.
4. В ч л. 9 д у м и т е „и нформа ц ион н и т е
технологии, съобщенията и електронното
управление“ се заменят с „информационните
технологии и съобщенията“.
5. В чл. 26, ал. 2, т. 4 думите „информационните технологии, съобщенията и електронното
управление“ се заменят с „информационните
технологии и съобщенията“.
6. В чл. 30, ал. 1, т. 5 думите „съобщенията,
информационните технологии и електронното
управление“ се заменят със „съобщенията и
информационните технологии“.
7. В чл. 32:
а) в ал. 1 числото „9“ се заменя с „8“;
б) в ал. 2 числото „335“ се заменя с „319“.
8. В чл. 39 т. 6 се отменя.
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9. В чл. 42:
а) в т. 3 след думата „министерството“ се
добавя „съставя, води и“;
б) в т. 4 думите „заверява молбите“ се
заменят с „приема заявленията“;
в) в т. 13 думите „и браншовите“ се заличават, а думата „съвети“ се заменя със „съвет“;
г) създават се т. 16 и 17:
„16. води регистър на декларациите по чл. 12
от Закона за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси по отношение на
служителите в администрацията и ръководителите на второстепенните разпоредители с
бюджет към министъра;
17. води регистър на декларациите по чл. 29
от Закона за държавния служител и чл. 107а
от Кодекса на труда по отношение на служителите в администрацията и ръководителите
на второстепенните разпоредители с бюджет
към министъра.“
10. Член 43 се изменя така:
„Чл. 43. Дирекция „Стопански дейности и
управление на собствеността“:
1. подпомага министъра при осъществяване
на дейностите по придобиване, управление и
разпореждане с недвижимите имоти и движимите вещи – държавна собственост, предоставени за управление на министерството;
2. поддържа и актуализира база данни за
имотите – държавна собственост, предоставени за управление на министерството;
3. осъществява дейностите по управление
на имотите от ведомствения жилищен фонд
на министерството, организира настаняването
и контролира изпълнението на сключените
наемни договори;
4. оказва съдействие на дирекция „Без
опасност, технически надзор и управление
при кризи“ при изпълнението на функциите
є по чл. 56, т. 16;
5. организира и осъществява материалнотехническото снабдяване, води на отчет дълготрайните материални активи, материални
запаси и консумативи и осигурява разпределението им за нуждите на администрацията
на министерството;
6. осигурява поддръжката, текущите и
основните ремонти на недвижимите имоти,
движимите вещи, машините, съоръженията
и оборудването на администрацията на министерството;
7. отговаря за правилната техническа експлоатация и поддръжка на транспортните
средства на министерството; организира и
осигурява почистването и отговаря за санитарно-хигиенните условия в административните
сгради на министерството и прилежащите
им терени;
8. организира дейностите, свързани с обществените поръчки за нуждите на администрацията на министерството, и изготвя план
за провеждането им през съответната година;
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9. осигурява организацията и координира
дейностите по възлагането на обществени
поръчки в министерството;
10. подготвя и изпраща информация, решения и обявления за обществените поръчки
до Агенцията по обществени поръчки;
11. съставя и поддържа регистър на проведените обществени поръчки в министерството;
12. отговаря за съхраняването на документацията по проведените процедури за възлагане
на обществени поръчки.“
11. В чл. 46 т. 1 и 2 се изменят така:
„1. оказва съдействие при осъществяване на
дейности, свързани с изпълнението на разпоредбите на Закона за електронно управление
и наредбите по неговото прилагане;
2. участва в разработването и прилагането на методологии, правила и процедури в
областта на информационните технологии в
министерството;“.
12. В чл. 47, ал. 2 числото „9“ се заменя
с „8“.
13. В чл. 48, т. 2, 7 и 9 думите „информационните технологии, съобщенията и електронното
управление“ се заменят с „информационните
технологии и съобщенията“.
14. В чл. 50:
а) в т. 8 и 11 думите „информационните
технологии, съобщенията и електронното
управление“ се заменят с „информационните
технологии и съобщенията“;
б) в т. 12 думите „пощенските услуги,
електронните съобщени я и електронното
управление“ се заменят с „пощенските услуги
и електронните съобщения“;
в) в т. 14 – 16 думите „информационните
технологии, съобщенията и електронното
управление“ се заменят с „информационните
технологии и съобщенията“.
15. В чл. 51:
а) в ал. 1:
аа) точка 2 се изменя така:
„2. планира и организира финансирането
на транспортната инфраструктура и на други
проекти от международните финансови институции, Кохезионните фондове на Европейския съюз и Европейския фонд за регионално
развитие, Съединените американски щати,
както и на проекти по линия на двустранното
и многостранното сътрудничество, като взаимодейства с Централното координационно
звено в администрацията на Министерския
съвет и дирекция „Национален фонд“ на
Министерството на финансите;“
бб) точка 4 се изменя така:
„4. планира и контролира проучването и
осъществяването на инвеститорската дейност
за обектите, финансирани със заемни средства от Европейската инвестиционна банка
и други международни финансиращи институции, както и от други програми и фондове
на Европейския съюз;“

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7

вв) в т. 8:
ааа) основният текст се изменя така:
„изпълнява функциите на управляващ орган
на Оперативна програма „Транспорт“ и Оперативна програма „Транспорт и транспортна
инфраструктура“ и отговаря за ефикасността
и коректността при управлението и изпълнението на мерките, заложени в Оперативна
програма „Транспорт“ и Оперативна програма
„Транспорт и транспортна инфраструктура“,
като:“;
ббб) в буква „б“ накрая се добавя „дейността на дирекцията е предмет на одит от
Изпълнителна агенция „Одит на средствата от
Европейския съюз“, определена да изпълнява
функциите на Одитен орган за програмите,
финансирани със средства от ЕФРР, ЕСФ, КФ
и ЕФМДР, както и функциите на независим
одитен орган за оценка на съответствието
на УО на програмите с критериите за определяне на управляващи и сертифициращи
органи; дейността на дирекцията е предмет
на одит също от службите на Европейската
комисия, Европейската сметна палата, Сметната палата на Република България и другите
упълномощени одитиращи органи; дирекцията предоставя за одит цялата изисквана
документация, информация и коментари и
осигурява изпълнението на препоръките на
одитиращите институции“;
ввв) букви „в“ и „г“ се изменят така:
„в) управлява Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г. и Оперативна програма
„Транспорт и транспортна инфраструктура“
2014 – 2020 г., като отговаря за изпълнението
на одобрените правила и процедури за подбор
на проекти; упражнява наблюдение и контрол
върху проектите и бенефициентите в рамките
на Оперативна програма „Транспорт“ и Оперативна програма „Транспорт и транспортна
инфраструктура“; отговаря за финансовото
у правление; гарантира доп устимост та на
разходите; управлява риска за изпълнение на
целите на програмата и осигурява превенция
и администриране на нередности;
г) изготвя и след одобрението на Комитета
за наблюдение изпраща до Европейската комисия годишните и заключителните доклади
за изпълнението на Оперативна програма
„Транспорт“ и Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“;“
ггг) буква „д“ се отменя;
б) алинея 4 се изменя така:
„(4) Осъществяването на функциите по
ал. 1, т. 8 се подпомага от служители, заемащи по трудово правоотношение длъжността
„Сътрудник по управление на европейски
проекти и програми“, назначени за срок
до приключването на Оперативна програма „Транспорт“ и на Оперативна програма
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„Транспорт и транспортна инфраструктура“,
когато това е предвидено в длъжностното
разписание.“;
в) алинея 5 се изменя така:
„(5) Възнагражденията на служителите по
ал. 4 се финансират изцяло от техническата
помощ на Оперативна програма „Транспорт“,
съответно на Оперативна програма „Транспорт
и транспортна инфраструктура“.“;
г) създава се ал. 6:
„(6) Дирекцията осъществява функции по
програмиране и координиране на дейностите,
свързани с подготовката на програмен период
2021 – 2027 г. на Европейския съюз, в сектор
„Транспорт“.“
16. В чл. 53, т. 16 думите „електронните
съобщения, пощенските услуги и електронното управление“ се заменят с „електронните
съобщения и пощенските услуги“.
17. В чл. 54:
а) в т. 5 думите „Координационния съвет
по Националния план за развитие (НПР)
и Националната стратегическа референтна
рамка (НСРР), 2007 – 2013 г., и в работните
групи по оперативните програми (ОП) към
НПР“ се заменят със „Съвета за развитие по
Националната програма за развитие: България 2020 (НПР: БГ2020), работните групи
към Съвета по европейските въпроси и в
комитетите за наблюдение на оперативните
програми, съфинансирани от Европейските
структурни и инвестиционни фондове“;
б) точка 8 се изменя така:
„8. координира изпълнението на програми
и проекти в областта на информационните и
комуникационните технологии, финансирани
от бюджета на министерството, програми на
Европейския съюз и др.;“
в) в т. 13 думите „средствата за масово
осведомяване и комуникации“ се заменят
с „информационното общество, медиите и
интернет“;
г) точка 14 се изменя така:
„14. разработва методика за управление
на проекти в областта на информационните
технологии и съобщенията съвместно с дирекция „Съобщения“;“.
18. Член 54а се отменя.
19. Член 56 се изменя така:
„Чл. 56. Дирекция „Безопасност, технически
надзор и управление при кризи“:
1. подпомага министъра при провеждането
на държавната политика в областта на управлението при кризи, защитата при бедствия,
гражданско-военното сътрудничество и участието на страната в НАТО и други организации за колективна сигурност в транспорта
и съобщенията;
2. организира готовността на министерството за работа при бедствия, кризисни ситуации
от военен и невоенен характер и заплахи за
националната сигурност;
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3. контролира второстепенните разпоредители с бюджет към министъра, държавните предприятия и търговските дружества
от системата на транспорта и съобщенията
за изпълнение на дейностите, свързани със
защитата при бедствия, кризисни ситуации
от военен и невоенен характер и заплахи,
свързани с националната сигурност;
4. разработва плановете на министерството
за транспортно и съобщително осигуряване на
дейностите при бедствия, кризисни ситуации
от военен и невоенен характер и заплахи,
свързани с националната сигурност, и организира изпълнението им;
5. подпомага методически държавните
предприятия и търговските дружества от
системата на транспорта и съобщенията при
разработването на кризисни и военновременни планове;
6. у частва в съвместните дейности на
министерството с други държавни органи
по въпросите на подготовката за работа
при бедствия, кризисни ситуации от военен
и невоенен характер и заплахи, свързани с
националната сигурност;
7. отговаря за готовността на изградените
центрове и пунктовете за управление при
кризи от различен характер;
8. организира денонощно дежурство и извършва обобщаване и анализ на информацията
за възникналите аварии, бедствия и катастрофи
и заплахи, свързани с националната сигурност;
9. планира и организира оповестяването
на личния състав и населението на страната
при привеждането му от мирно на военно
положение и за работа при бедствия, кризи
от различен характер и заплахи, свързани с
националната сигурност;
10. п лани ра и разходва необходими т е
финансови средства за дейностите по отбранително-мобилизационна подготовка, Комплексната автоматизирана система и кризи
от различен характер;
11. п лани ра, п роек т и ра, разрабо т ва и
експлоатира система „Транспорт“ на Комплексната автоматизирана система (К АС)
за управление при извънредно положение,
военно положение или положение на война;
12. подпомага министъра при осъществяването на дейностите, свързани с установяването и актуализирането на критичните
инфраструктури и обектите им в сферата на
транспорта и съобщенията;
13. подпомага министъра при провеждането на държавната политика, свързана с
участието в НАТО и ЕС, по въпросите на
гражданското аварийно планиране в транспорта и съобщенията;
14. подпомага участието на министерството
в работата на междуведомствените съвети и
комисии, свързани със защитата при бедствия,
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възстановяването и подпомагането, отбранителната индустрия и сигурност на доставките,
държавните резерви и К АС;
15. взаимодейства с Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол за
изпълнението на публичните и военновременните задачи, предвидени в приватизационните договори на приватизирани търговски
дружества от отрасъл „Транспорт“ и отрасъл
„Съобщения“;
16. организира, подготвя и съставя актове
за публична държавна собственост за имоти, свързани със сигурността и отбраната на
страната, създава и поддържа база данни и
технически характеристики и води регистъра
за тези имоти;
17. осъществява държавен технически надзор върху съоръженията с повишена опасност
в съответствие с действащото законодателство;
18. извършва първоначални, периодични
и внезапни прегледи, проверки и изпитвания
на СПО, както и проверки на предприятията,
сградите и другите обекти, в които съоръженията се произвеждат, монтират, поддържат,
ремонтират и експлоатират;
19. издава задължителни писмени предписания на собственици или ползватели,
работодатели, длъжностни и други лица и
писмено разпорежда спиране на експлоатацията на СПО;
20. събира държавни такси за дейностите
по техническия надзор върху съоръженията
с повишена опасност;
21. координира стандартизационната и метрологичната дейност в транспортния отрасъл;
22. издава разрешения за одобряване на
транспортни опаковки на опасни товари от
клас 1 съгласно определенията, дадени в Европейската спогодба за превоз на опасни товари
по шосе (ADR), Правилника за международен
железопътен превоз на опасни товари (RID) и
Европейската конвенция за превоз на опасни
товари по вътрешни водни пътища (ADN);
23. подпомага министъра при изпълнение на
задълженията му във връзка с изпълнението
на RID, ADR и ADN.“
20. В приложението към чл. 32, ал. 3:
а) в наименованието числото „335“ се заменя с „319“;
б) на ред „дирекция „Стопански дейности
и управление на собствеността“ числото „12“
се заменя с „14“;
в) ред „дирекция „Електронно управление“ – 19“ се заличава;
г) на ред „дирекция „Безопасност, технически надзор и управление при кризи“ числото
„12“ се заменя с „13“.
§ 4. (1) Дейностите по електронното управление, осигурени с 14 щатни бройки, преминават от Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
към Държавна агенция „Електронно управление“.
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(2) Трудовите и служебните правоотношения със служителите от дирекция „Електронно
управление“ преминават към Държавна агенция „Електронно управление“ при условията
и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда,
съответно по чл. 87а от Закона за държавния
служител и в съответствие с определените в
Правилника за дейността, структурата и организацията на Държавна агенция „Електронно
управление“ структура и числен състав.
(3) Държавна агенция „Електронно управление“ е правоприемник на активите и
пасивите на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
по дейностите по електронното управление,
в т. ч. на правата и задълженията по сключени договори, свързани с изпълнението на
свързаните с дейностите по електронното
управление проекти по Оперативна програма
„Административен капацитет“.
§ 5. В Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, приет с Постановление № 167 на
Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 61
от 2001 г.; изм. и доп., бр. 87 от 2001 г., бр. 82
и 104 от 2003 г., бр. 110 от 2004 г., бр. 31 и 83
от 2005 г., бр. 5 от 2006 г., бр. 68 от 2008 г.,
бр. 7 от 2009 г., бр. 15 от 2010 г., бр. 22 от
2012 г. и бр. 6 от 2013 г.), се правят следните
изменения:
1. В чл. 8, ал. 2 числото „52“ се заменя с
„54“.
2. В приложението към чл. 8, ал. 2:
а) в наименованието числото „52“ се заменя с „54“;
б) на ред „дирекция „Регулиране“ числото
„11“ се заменя с „12“;
в) на ред „Главна дирекция „Железопътна
инспекция“ числото „31“ се заменя с „32“.
§ 6. В срок два месеца от влизането в сила
на постановлението председателят на Държавна агенция „Електронно управление“ и
министърът на транспорта, информационните
технологии и съобщенията или оправомощени
от тях длъжностни лица да уредят отношенията във връзка със:
1. предаването и приемането на активите
и пасивите и документалния фонд, свързани
с дейността на дирекция „Електронно управление“ на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията;
2. други въпроси, включително тези по § 4,
ал. 3, свързани с преминаването на дейността
по т. 1 от Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
към Държавна агенция „Електронно управление“.
§ 7. (1) Финансовите корекции за нарушения,
извършени преди влизането в сила на постановлението, наложени на Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията във връзка с изпълнението на
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проекти по Оперативна програма „А дминистративен капацитет“ в качеството му на
бенефициент, се възстановяват от бюджета на
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
(2) Финансовите корекции за нарушения,
извършени преди влизането в сила на постановлението, наложени на Изпълнителна
агенция „Електронни съобщителни мрежи и
информационни системи“ във връзка с изпълнението на проект по Оперативна програма
„Регионално развитие“ в качеството му на
бенефициент, се възстановяват от бюджета на
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
§ 8. (1) В срок един месец от влизането в
сила на постановлението ликвидационната
комисия, назначена с Решение № 555 на Министерския съвет от 2016 г. за уреждане на
правоотношенията във връзка със закриването на Изпълнителна агенция „Електронни
съобщителни мрежи и информационни системи“, и председателят на Държавна агенция
„Електронно управление“ или оправомощени
от него длъжностни лица да уредят отношенията във връзка със:
1. предаването и приемането на активите
и пасивите, свързани с дейността на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни
мрежи и информационни системи“;
2. ползването на помещенията в сградата,
намираща се в гр. София, ул. „Гурко“ № 6;
3. други въпроси, свързани с преминаването на дейностите на Изпълнителна агенция
„Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ към Държавна агенция
„Електронно управление“.
(2) В срок един месец от обнародването
на постановлението председателят на ликвидационната комиси я по ал. 1 да у реди
трудовите и служебните правоотношени я
със служителите в закритата Изпълнителна
агенция „Електронни съобщителни мрежи и
информационни системи“, които не обслужват
функции в областта на електронното управление, съгласно изискванията на § 46, ал. 5 от
Закона за изменение и допълнение на Закона
за електронното управление (обн., ДВ, бр. 50
от 2016 г.; доп., бр. 62 от 2016 г.).
(3) До влизането в сила на постановлението
изпълнението на функциите и финансирането
на закритата Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни
системи“ се извършва по досегашния ред, като
всички разходи, включително за обезщетения
за прекратяване на правоотношенията със
служителите по ал. 2, са за сметка на бюджета
на закритата агенция за 2016 г.
§ 9. В Постановление № 268 на Министерския съвет от 2011 г. за създаване на Съвет
за електронно управление при Министерския
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съвет (обн., ДВ, бр. 77 от 2011 г.; изм. и доп.,
бр. 50, 67, 84 и 103 от 2014 г. и бр. 33 от 2015 г.)
се правят следните изменения:
1. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. Създава Съвет за електронно управление като консултативен орган на Държавна
агенция „Електронно управление“, наричана
по-нататък „агенцията“, който подпомага
председателя на агенцията при осъществяването на политиката за електронно управление чрез включване на представители на
заинтересованите страни по отношение на
дейностите и мерките за въвеждане и развитие на електронното управление, наричан
по-нататък „съвета“.“
2. Член 2 се отменя.
3. В чл. 3:
а) в ал. 2 думите „заместник министърпредседателят по коалиционна политика и
държавна администрация“ се заменят с „председателят на Държавна агенция „Електронно
управление“;
б) в ал. 4 думите „заместник-министърът
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията, отговорен за електронното
управление“ се заменят с „директорът на
дирекция „Политики за е-управление“ в
Държавна агенция „Електронно управление“;
в) алинея 5 се изменя така:
„(5) Членове на съвета са:
1. по един представител на централна администрация, първостепенен разпоредител
с бюджет;
2. един представител на Националното
сдружение на общините в Република България;
3. трима представители на браншовите
организации от сектора на информационните
и комуникационните технологии, предложени
от Бизнес съвета.“;
г) в ал. 6 думите „заместник министърпредседателя по коалиционна политика и
държавна администрация“ се заменят с „председателя на Държавна агенция „Електронно
управление“;
д) в ал. 7 думите „други министри, представители на други държавни и общински
институции“ се заменят с „други представители на държавни и общински институции“.
4. В чл. 4:
а) алинея 5 се отменя;
б) в ал. 6, изречение второ думите „членове на политическите кабинети на заместник
министър-председателите, заместник-министри и длъжностни лица“ се заменят със
„заместници“;
в) алинеи 7 – 9 се отменят;
г) в ал. 10 думите „в който се отразяват
взетите решения“ се заличават.
5. В чл. 5:
а) в ал. 1:
аа) точка 3 се отменя;
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бб) в т. 4 думите „решенията на съвета
и за изразените възражения“ се заменят с
„изразените становища“;
б) в ал. 2 думата „член“ се заменя със
„заместник-председател на Държавна агенция
„Електронно управление“.
6. В чл. 6:
а) в ал. 1 думите „дирекция „Информационни технологии и електронно управление“ на
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят
с „дирекция „Политики за е-управление“ на
Държавна агенция „Електронно управление“;
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б) в ал. 3, т. 3 думите „и решенията“ се
заличават.
7. В чл. 7, ал. 1 думите „за решаване на
въпроси от неговата компетентност“ се заличават.
§ 10. В Класификатора на длъжностите
в администрацията, приет с Постановление
№ 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн.,
ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80 от
2012 г., бр. 25 и 44 от 2014 г., бр. 64 от 2015 г.
и бр. 32, 36, 54 и 76 от 2016 г.), се правят
следните допълнения:
1. Създава се ред 5а:

„
5а.

„

2

Р ъковод но Директор на дирекция в Дърниво 3Б
жавна агенци я „Елек т ронно магистър
управление“

Р ъковод но Главен директор на главна диниво 3Б
рек ци я в Държавна агенци я магистър
„Електронно управление“

Ръководител на инспекторат в
Р ъковод но
Държавна агенция „Електронно магистър
ниво 3Б
управление“

Ръководител на звено за вътреР ъковод но
шен одит в Държавна агенция магистър
ниво 3Б
„Електронно управление“

7 години

служебно

“

V старши

7 години

служебно

“

V старши

7 години

служебно

“

V старши

7 години

служебно

“

6. Създават се редове 32а и 32б:
Заместник главен директор на
Р ъковод но главна дирекция в Държавна
магистър
ниво 3В
а г ен ц и я „Е лек т р он но у п равление“
Директор на териториална диР ъковод но
рек ци я в Държавна агенци я магистър
ниво 3В
„Електронно управление“

32а. 3

32б. 3

„

V старши

5. Създава се ред 25а:

25а. 3

„

“

4. Създава се ред 21а:

21а. 3

„

служебно

3. Създава се ред 18а:

18а. 3

„

IV старши 8 години

2. Създава се ред 15а:

15а. 3

„

Р ъковод но Главен секретар в Държавна
ниво 2
агенция „Електронно упра- магистър
вление“

V старши

7 години

служебно

V старши

7 години

служебно

“

7. Създава се ред 68а:

68а.

5

Началник на отдел в ДърР ъковод но
жавна агенция „Електронно магистър
ниво 5Б
управление“

II младши

5 години

служебно

“
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II младши

5 години

служебно

“

Държавен инспектор в ДърЕкспер т но
жавна агенци я „Елек т ронно магистър
ниво 1Б
управление“

II младши

5 години

служебно

“

Държавен вътрешен одитор в
Експер т но
Държавна агенция „Електронно магистър
ниво 1Б
управление“

IІ младши

5 години

служебно

“

11. Създава се ред 100а:

100а. 5

„

Държавен експерт в Държавна
Експер т но
агенция „Електронно управле- магистър
ниво 1Б
ние“

10. Създава се ред 93а:

93а. 5

„
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9. Създава се ред 84а:

84а. 5

„
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75а. 5

„
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Главен счетоводител в ДърЕкспер т но
жавна агенция „Електронно магистър
ниво 1Б
управление“

ІІ младши

5 години

служебно

“

12. Създава се ред 107а:

107а. 5

Главен юрисконсулт в ДърЕкспер т но
жавна агенция „Електронно магистър
ниво 1Б
управление“

ІІ младши

5 години

служебно

“
13. На ред 111, в колона 4 „Наименование на длъжността“ след думите „Държавната комисия
по сигурността на информацията“ се добавя „и Държавна агенция „Електронно управление“.
14. На ред 111а, в колона 4 „Наименование на длъжността“ след думите „Държавната комисия
по сигурността на информацията“ се добавя „и Държавна агенция „Електронно управление“.
15. Създава се ред 113а:
„
113а. 5

„

Главен сътрудник по управлеЕкспер т но ние на европейски проекти в
магистър
ниво 1Б
Държавна агенция „Електронно управление“

5 години

трудово

“

16. Създават се редове 114а – 114и:

114а. 5

Експер т но Експерт по проектиране на
бакалавър
ниво 1Б
компютърни системи и мрежи

ІІ младши

4 години

служебно

114б. 5

Експерт по сиг у рност та на
Експер т но
информационни и комуника- бакалавър
ниво 1Б
ционни технологии

ІІ младши

4 години

служебно

114в. 5

Експер т но Експерт, координатор на инбакалавър
ниво 1Б
формационни технологии

ІІ младши

4 години

служебно

114г. 5

Координатор на проекти за
Експер т но
информационни и комуника- бакалавър
ниво 1Б
ционни технологии

ІІ младши

4 години

служебно

114д. 5

Експер т но Арх и т ек т на ком п ю т ърн и/
бакалавър
ниво 1Б
софтуерни системи

ІІ младши

4 години

служебно
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114е. 5

Експерт, анализатор на работЕкспер т но
ни процеси, І степен
бакалавър
ниво 1Б

ІІ младши

4 години

служебно

114ж. 5

Експер т но Системен администратор,
ниво 1Б
І степен

бакалавър

ІІ младши

4 години

служебно

114з. 5

Експер т но Програмист на софтуерни прибакалавър
ниво 1Б
ложения, І степен

ІІ младши

4 години

служебно

114и. 5

Експер т но Експерт по тестване на софбакалавър
ниво 1Б
туер, І степен

ІІ младши

4 години

служебно

„

129б.

129в.

„

6

Началник на сектор в ДърР ъковод но
жавна агенция „Електронно бакалавър
ниво 6А
управление“

III младши 4 години

служебно

6

Началник на отдел в териР ъковод но ториално поделение на Дърбакалавър
ниво 6А
жавна агенция „Електронно
управление“

III младши 4 години

служебно

“

18. Създава се ред 152а:

152а.

„

“

17. Създават се редове 129б и 129в:

6

Главен експерт в Държавна
Експер т но агенция „Електронно упрабакалавър
ниво 2
вление“

ІІІ младши 4 години

служебно

“

19. Създават се редове 162а – 162д:

162а. 6

Главен инспектор в Държавна
Експер т но
агенция „Електронно упра- бакалавър
ниво 2
вление“

ІII младши 4 години

служебно

162б. 6

Експер т но Експерт, анализатор на работбакалавър
ниво 2
ни процеси, ІІ степен

ІІІ младши 3 години

служебно

162в. 6

Експер т но Системен администратор,
ниво 2
ІІ степен

бакалавър

ІІІ младши 3 години

служебно

162г. 6

Експер т но Програмист на софтуерни прибакалавър
ниво 2
ложения, ІІ степен

ІІІ младши 3 години

служебно

162д. 6

Експер т но Експерт по тестване на софбакалавър
ниво 2
туер, ІІ степен

ІІІ младши 3 години

служебно

„

171а.

„

“

20. Създава се ред 171а:

6

Главен вътрешен одитор в
Експер т но
Държавна агенци я „Елек- бакалавър
ниво 2
тронно управление“

III младши 4 години

служебно

“

21. Създава се ред 181а:

181а.

6

Финансов контрольор в ДърЕкспер т но
жавна агенция „Електронно магистър
ниво 2
управление“

III младши 4 години

служебно

“

С Т Р.

„

24

„

„

4 години

трудово

“

Експер т но Експерт, анализатор на ра- бакалавър
ниво 3
ботни процеси, ІІІ степен

ІV младши 2 години

служебно

210в. 7

Експер т но Сист емен а дм инист рат ор, бакалавър
ниво 3
ІІІ степен

ІV младши 2 години

служебно

210г. 7

Експер т но Програмист на софт уерни бакалавър
ниво 3
приложения, ІІІ степен

ІV младши 2 години

служебно

210д. 7

Експер т но Експерт по тестване на соф- бакалавър
ниво 3
туер, ІІІ степен

ІV младши 2 години

служебно

“

24. Създава се ред 226а:
Експер т но Старши експерт в Държавна бакалавър
ниво 4
агенция „Електронно управление“

IVмладши

2 години

служебно

“

25. Създава се ред 237а:

8

Старши инспектор в ДърЕкспер т но
жавна агенция „Електронно бакалавър
ниво 4
управление“

IV младши 2 години

служебно

“

26. Създават се редове 238а – 238г:
238а. 8

Експер т но Експерт, анализатор на ра- бакалавър
ниво 4
ботни процеси, ІV степен

ІV младши 1 година

служебно

238б. 8

Експер т но Сист емен а дм инист рат ор, бакалавър
ниво 4
ІV степен

ІV младши 1 година

служебно

238в. 8

Експер т но Програмист на софт уерни бакалавър
ниво 4
приложения, ІV степен

ІV младши 1 година

служебно

238г. 8

Експер т но Експерт по тестване на соф- бакалавър
ниво 4
туер, ІV степен

ІV младши 1 година

служебно

“

27. Създава се ред 241а:

241а.

„

Старши сътрудник по управление на европейски проекЕкспер т но
ти и програми в Държавна бакалавър
ниво 2
агенция „Електронно управление“

210б. 7

237а.

„
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23. Създават се редове 210б – 210д:

226а. 8

„

ВЕСТНИК

22. Създава се ред 183а:

183а. 6

„

ДЪРЖАВЕН

8

Старши вътрешен одитор в
Експер т но
Държавна агенци я „Елек- бакалавър
ниво 4
тронно управление“

IV младши 2 години

служебно

“

28. Създава се ред 247а:

247а.

8

Старши счетоводител в ДърЕкспер т но
жавна агенция „Електронно бакалавър
ниво 4
управление“

29. Създава се ред 253а:

IV младши 2 години

служебно

“
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ВЕСТНИК
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„
253а.

8

Експер т но Старши юрисконсулт в Дърниво 4
жавна агенция „Електронно магистър
управление“

IV младши 2 години

служебно

“
30. Създава се ред 256б:
„
256б.

8

Сътрудник по управление на
Експер т но европейски проекти и пробакалавър
ниво 4
грами в Държавна агенция
„Електронно управление“

§ 11. В Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията,
приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от
2012 г.; попр., бр. 75 от 2012 г.; изм. и доп.,
бр. 80 и 103 от 2012 г., бр. 30 и 37 от 2015 г. и
бр. 27, 36, 76 и 79 от 2016 г.), се създава чл. 7а:
„Чл. 7а. (1) Длъжността „Системен администратор“ е свързана с поддръжка и опериране
на компютърни системи и мрежи, както и с
инсталиране на приложен и системен софтуер, консултативна помощ и планиране на
информационни ресурси.
(2) Длъжността „Експерт по проектиране на
компютърни системи и мрежи“ е свързана с
проектиране и документиране на компютърни
системи и мрежи с оглед на тяхната ефективност и сигурност, както и взаимодействието
им с други системи и мрежи.
(3) Длъжността „Експерт по сигурността
на информационни и комуникационни технологии“ е свързана с анализ, специфициране,
разработване и проверка на информационни
системи и компютърни мрежи с цел осигуряване на тяхната сигурност, защита от външно проникване и нерегламентиран достъп,
непрекъснатост на работата и интегритет на
изпълняваните операции.
(4) Длъжността „Експерт, координатор на
информационни технологии“ е свързана с
координиране на дейности по проектиране,
изграждане и поддръжка на информационни
системи, включително с оглед на тяхното взаимодействие с други информационни системи.
(5) Длъжността „Координатор на проекти
за информационни и комуникационни технологии“ е свързана с управление на проекти,
свързани с информационни и комуникационни
технологии, включително съставяне на отчети, анализ на риск и управление на задачи в
рамките на екип на съответния проект.
(6) Длъжността „Архитект на компютърни/
софтуерни системи“ е свързана с проектирането на архитектурата на компонентите на
софтуерни системи и взаимодействията между
тях с оглед оптимална работа и поддръжка.
(7) Длъжността „Експерт, анализатор на
работни процеси“ е свързана с анализа, документирането и оптимизирането на работните

2 години

трудово

“
процеси, включително процесите по предоставяне на административни услуги, в рамките
на една или няколко институции.
(8) Длъжността „Програмист на софтуерни
приложения“ е свързана с програмиране на
софтуерни приложения и информационни
системи съобразно индустриалните практики
и стандарти.
(9) Длъжността „Експерт по тестване на
софтуер“ е свързана с тестването на информационни системи както ръчно, така и автоматизирано, и документирането на резултатите,
като тестването покрива функционални и
нефункционални изисквания.
(10) Длъжностите по ал. 1 – 9 могат да се
използват във всички администрации.“
§ 12. След приемането на Правилник за
дейността, структурата и организацията на
Държавно предприятие „Единен системен
оператор“ по чл. 7к от Закона за електронното
управление, по предложение на председателя
на Държавна агенция „Електронно управление“ оперативни дейности да се прехвърлят
в Държавно предприятие „Единен системен
оператор“.
§ 13. В Правилника за устройството и
дейността на Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 207
на Министерския съвет от 2014 г. (обн., ДВ,
бр. 60 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 28, 67, 75 и
85 от 2015 г. и бр. 2 и 7 от 2016 г.), в чл. 104,
ал. 1 числото „50 070“ се заменя с „50 017“.
§ 14. В срок един месец от обнародването на
постановлението председателят на Държавна
агенция „Електронно управление“ утвърждава
длъжностното разписание на агенцията, което
влиза в сила от 1 декември 2016 г.
§ 15. Постановлението се приема на основание чл. 48 от Закона за администрацията.
§ 16. Постановлението влиза в сила от
1 декември 2016 г. с изключение на § 7, ал. 1
и 2 и § 13, които влизат в сила от деня на
обнародването на постановлението в „Държавен вестник“, и § 10, т. 13, която влиза в
сила на 25 май 2018 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Петя Василева
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ДЪРЖАВЕН

ПРАВИЛНИК

за дейността, структурата и организацията на
Държавна агенция „Електронно управление“
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С правилника се уреждат дейността, функциите, структурата, числеността
на персонала и организацията на работата на
Държавна агенция „Електронно управление“,
наричана по-нататък „агенцията“, и на нейните
административни звена.
(2) Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в гр. София.
(3) Агенцията е администрация, която
подпомага председателя при осъществяване
на правомощията му, осигурява технически
дейността му и извършва дейности по административното обслужване на физически и
юридически лица.
Г л а в а

в т о р а

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“
Раздел I
Общи положения
Чл. 2. (1) Председателят на агенцията е
едноличен орган на изпълнителната власт,
който ръководи и представлява агенцията.
(2) Председателят на агенцията е първо
степенен разпоредител с бюджет.
(3) При осъществяване на своите функции
председателят на агенцията се подпомага от
заместник-председатели.
(4) Функциите на председателя на агенцията
в негово отсъствие от страната или когато
ползва законоустановен отпуск се изпълняват
от определен от него със заповед за всеки
конкретен случай заместник-председател.
(5) Със заповед председателят делегира
правомощия на своите заместници и определя
техните функции и ресори.
Раздел II
Правомощия и функции на председателя
Чл. 3. (1) Председателят на агенцията
провежда държавната политика в следните
области:
1. електронно управление;
2. електронни удостоверителни услуги;
3. електронна идентификация;
4. мрежова и информационна сигурност;
5. инфраструктура за пространствена информация;
6. информация от обществения сектор в
машинночетим отворен формат.
(2) При осъществяването на държавната
политика в областите по ал. 1 председателят на агенцията изпълнява правомощия,
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възложени му със Закона за електронното
управление (ЗЕУ), Закона за електронната
идентификация (ЗЕИ), Закона за електронните съобщения (ЗЕС), други закони или с
акт на Министерския съвет.
(3) Председателят на агенцията ръководи
и контролира цялостната дейност на агенцията, в т.ч.:
1. определя и ръководи в стратегически
и оперативен план изпълнението на целите
на агенцията на основата на стратегическите
и програмни документи в областта на електронното управление и в съответствие със
законите и подзаконовите нормативни актове;
2. осигурява функционирането на система
за ефективно планиране, управление, контрол
и отчитане на дейността на агенцията;
3. отговаря за целесъобразното и законосъобразното разходване на бюджетните
средства;
4. управлява предоставеното на агенцията
държавно имущество;
5. осъществява правомощията на орган по
назначаването съгласно Закона за държавния
служител и на работодател съгласно Кодекса
на труда;
6. организира дейностите по възлагане на
обществени поръчки;
7. утвърждава вътрешни правила, процед у ри, правилници, ст ратегии, системи,
както и други актове и документи, свързани
с организацията, управлението и контрола
в агенцията;
8. в изпълнение на стратегическите цели
в облас т та на елек т рон но т о у п ра влен ие
поставя ежегодни цели за дейността на администрацията и осъществява контрол за
тяхното изпълнение;
9. представя на Министерския съвет ежегоден доклад за дейността на агенцията и
отчита изпълнението на поставените стратегически цели и приоритети от програмата
на Министерския съвет;
10. ръководи предоставянето на информация на средствата за масово осведомяване;
11. осъществява международното сътрудничество в областите съгласно чл. 7в ЗЕУ;
12. осъществява контрол за спазване на
правилата за административно обслужване.
(4) Председателят на агенцията в качеството на орган на управление на Държавно
предприятие „Единен системен оператор“ (ДП
ЕСО) изпълнява функциите и правомощията
по чл. 7м, ал. 2 от Закона за електронното
управление.
(5) Председателят може да създава съвети
като експертни консултативни звена за решаване на проблеми от неговата компетентност, както и работни групи за изпълнение
на конкретни задачи;
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т р е т а

СТРУКТУРА НА АГЕНЦИЯТА
Раздел I
Общи положения
Чл. 4. (1) Структурата на агенцията включва главен секретар, инспекторат, звено за
вътрешен одит, финансов контрольор, звено
по защита на класифицираната информация,
сиг у рност и отбранително-мобилизационна подготовка (ОМП), експерт за връзки с
обществеността, обща администрация, организирана в 3 дирекции, и специализирана
администрация, организирана в една главна
дирекция и 6 дирекции.
(2) Общата численост на персона ла и
числеността на отделните организационни
структури и административните звена на
агенцията е посочена в приложението.
Раздел IІ
Главен секретар
Чл. 5. (1) Главният секретар осъществява
административното ръководство на агенцията
в изпълнение на законовите разпореждания
на председателя.
(2) Главният секретар осъществява административното ръководство на агенцията, като
координира и контролира административните
звена за точното спазване на нормативните
актове и на законовите разпореждания на
председателя.
(3) Главният секретар:
1. осигурява организационната връзка между председателя и заместник-председателите,
от една страна, и административните звена, от
друга страна, както и между административните звена в рамките на своите правомощия;
2. следи за точното спазване на нормативните актове и на законовите разпореждания
на председателя;
3. разработва ежегодните цели на администрацията и план за тяхното изпълнение
въз основа на утвърдените от председателя
приоритети, базирани на Ст ратеги ята за
развитие на електронното управление в Република България 2014 – 2020 и Стратегията
за развитие на държавната администрация
2014 – 2020;
4. следи за изпълнението на ежегодните
цели на администрацията;
5. организира разпределянето на задачите за
изпълнение между административните звена и
осъществява общия контрол за изпълнението
на възложените задачи;
6. създава условия за нормална и ефективна
работа и осъществява контрол по изпълнението на възложените задачи;
7. предлага на председателя за утвърждаване
вътрешни правила, процедури, правилници,
стратегии, системи и други вътрешни норма-
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тивни документи, включително системи от
превантивни мерки за предотвратяване на
корупционни практики в администрацията;
8. ръководи дейността по управление на
човешките ресурси, административното и
финансово-стопанското обслужване;
9. ръководи процеса по въвеждането на
автоматизирани системи в работата на администрацията;
10. организира подготовката на проекта на
бюджет на агенцията;
11. организира работата с предложенията и
сигналите в съответствие с Административнопроцесуалния кодекс, организира и отговаря за достъпа на граждани до обществена
информация в съответствие със законовите
им права;
12. изготвя предложения за структурата на
отделните звена и длъжностното разписание
и утвърждава длъжностните характеристики
на служителите;
13. контролира и отговаря за работата с
документите, за съхраняването и архивирането
им, организира използването им и опазването
на служебната тайна;
14. организира и контролира работата с
Интегрираната информационна система на
държавната администрация и Единната информационна система за управление на човешките
ресурси в държавната администрация;
15. координира оперативното взаимодействие с администрацията на Министерския съвет
и с други органи на изпълнителната власт;
16. отговаря за организацията и подготовката по изготвянето на ежегодния доклад
за дейността на агенцията и на доклада за
състоянието на администрацията по Закона
за администрацията;
17. представлява агенцията в случаите, когато е упълномощен изрично от председателя;
18. изпълнява и други функции, произтичащи от нормативен акт, или задачи, възложени
му от председателя на агенцията.
(4) Главният секретар се назначава от
председателя.
(5) При отсъствие на главния секретар от
страната или когато ползва законоустановен
отпуск неговите функции за всеки конкретен
случай се изпълняват от директор на дирекция, определен със заповед на председателя.
Раздел IIІ
Инспекторат
Чл. 6. (1) Инспекторатът е структура на
пряко подчинение на председателя за осъществяване на административен контрол върху
дейността на агенцията.
(2) Дейността на инспектората е насочена
към пълно и точно изясняване на проверяваните случаи и предлагане на мерки за тяхното
разрешаване с цел:
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1. предотвратяване и отст ран яване на
нарушения при функционирането на администрацията;
2. независима и обективна оценка на дейността на администрацията;
3. подобряване работата на администрацията.
(3) Инспекторатът осъществява дейността
си съгласно вътрешни правила, утвърдени от
председателя на агенцията въз основа на методологията по чл. 46а, ал. 2, т. 2 от Закона
за администрацията.
(4) Инспекторатът:
1. извършва комплексни, планови, тематични, извънпланови и последващи проверки
на структури, дейности и процеси в администрацията;
2. прави оценка на корупционния риск и
предлага мерки за ограничаването му;
3. съби ра и ана лизи ра информац и я и
извършва проверки за установяване на нарушения, прояви на корупция и неефективна
работа на администрацията;
4. следи за спазването на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове за
организацията на работата от служителите в
администрацията;
5. може да предлага образуване на дисциплинарно производство при констатирани
нарушения на служебните задължения, както
и на Кодекса за поведение на служителите в
държавната администрация;
6. извършва проверка на сигналите срещу
незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от администрацията;
7. осъществява контрол и извършва проверки по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
8. съставя актове за установяване на административни нарушения при констатирани
нарушения от страна на служителите в администрацията;
9. изпраща сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки установи данни
за извършено престъпление;
10. прави предложения за нови или за
изменение на вътрешноведомствени актове,
регламентиращи организацията на работата
и дейността на администрацията;
11. осъществява други функции във връзка
с административния контрол, произтичащи
от нормативен акт или възложени от председателя на агенцията.
Раздел IV
Звено за вътрешен одит
Чл. 7. (1) Звеното за вътрешен одит е на
пряко подчинение на председателя на агенцията и осъществява вътрешен одит по Закона
за вътрешния одит в публичния сектор.
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(2) Звеното за вътрешен одит осъществява дейността по вътрешен одит на всички
структури, програми, дейности и процеси,
включително финансираните със средства от
Европейския съюз, в агенцията и в ДП ЕСО.
(3) Звеното за вътрешен одит докладва
директно на председателя на агенцията.
(4) Звеното за вътрешен одит:
1. планира, извършва и докладва дейността
по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния
сектор, стандартите за вътрешен одит, Етичния
кодекс на вътрешните одитори, Хартата за
вътрешния одит и утвърдената от министъра
на финансите методология за вътрешен одит
в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска
тригодишен стратегически план и годишен
план за дейността си, които се утвърждават
от председателя на агенцията;
3. изготвя одитен план за всеки одитен
ангажимент за даване на увереност, който
съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на
ангажимента, одитния подход и техники, вида
и обема на проверките;
4. разработва и прилага програма за осигуряване на качеството и за усъвършенстване
на одитната дейност, която включва вътрешни
и външни оценки;
5. дава на председателя на агенцията независима и обективна оценка за състоянието
на одитираните системи за финансово управление и контрол и оценява процесите за
идентифициране, оценяване и управление на
риска, въведени от председателя;
6. проверява и оценява: съответствието
на дейностите със законите, подзаконовите
нормативни актове, вътрешните актове и
договори; надеждността и всеобхватността
на финансовата и оперативната информация;
създадената организация по опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите;
изпълнението на задачите, договорите, поетите
ангажименти и постигането на целите;
7. дава препоръки в одитните доклади за
подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и
контрол; ръководителят на звеното изготвя
план за действие за изпълнение на приетите
препоръки, който се утвърждава от председателя на агенцията;
8. консултира председателя на агенцията
по негово искане, като предоставя съвети и
мнения с цел да се подобрят процесите на
управление на риска и контрола;
9. докладва и обсъжда с председателя и с
ръководителите на структурите в агенцията,
чиято дейност е одитирана, резултатите от
всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;
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10. изготвя и представя на председателя
на агенцията годишен доклад за дейността
по вътрешен одит в съответствие с чл. 40 от
Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
Раздел V
Финансов контрольор
Чл. 8. (1) Финансовият контрольор е пряко подчинен на председателя на агенцията и
осъществява предварителен контрол за законосъобразност съгласно Закона за финансовото
управление и контрол в публичния сектор.
(2) Финансовият контрольор извършва
необходимите проверки и изразява мнение
за законосъобразност по отношение на финансовата дейност на агенцията.
(3) Редът и начинът за извършване на
предварителен контрол от финансовия контрольор се определят с вътрешни актове в
съответствие с указанията на министъра на
финансите.
Раздел VI
Звено по защита на класифицираната инфор
мация, сигурност и отбранително-мобилиза
ционна подготовка
Чл. 9. (1) Ръководител на звеното по защита
на класифицираната информация, сигурност и
отбранително-мобилизационна подготовка е
служителят по сигурността на информацията.
Той изпълнява възложените му със Закона
за защита на класифицираната информация
(ЗЗКИ) задачи, ръководи звеното и отговаря
за охраната, пропускателния режим, контрола
на достъп и вътрешната сигурност в сградите
и обектите, предоставени за управление на
агенцията, информационната сигурност на
автоматизираните информационни системи
(АИС) и криптографската сигурност.
(2) Служителят по сигурността на информацията е на пряко подчинение на председателя.
(3) Служителят по сигурността на информацията осъществява дейността по защита на
класифицираната информация, като:
1. разработва план за защита на класифицираната информация чрез организационни,
физически и технически средства, провежда
и контролира изпълнението на мероприятията от плана в мирно време, при военно или
друго извънредно положение;
2. провежда процедура за обикновено проучване по чл. 47 ЗЗКИ и води регистър на
издадените разрешения за достъп до информация с ниво на класификация „поверително“
и по-високо;
3. организира подготовката и изпращането
на необходимите документи за извършване на
разширено и специално проучване на служители от агенцията и ДП ЕСО за получаване
на разрешение за достъп до информация с
ниво на класификация „секретно“ и по-високо;
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4. следи за правилното определяне на
нивото на класификация на информацията
в агенцията;
5. организира и провежда обучението на
служителите в агенцията и ДП ЕСО за работа
с класифицирана информация и прилагането
на програмно-техническите и физическите
средства за защита;
6. организира и извършва периодични
проверки за движението и отчетността на
материалите и документите, съдържащи класифицирана информация;
7. извършва анализ на риска, разработва
и периодично актуализира мероприятия за
намаляване на рисковете за нерегламентиран
достъп до класифицирана информация и за
повишаване на информационната сигурност
в агенцията;
8. предлага на председателя на агенцията
задължителните специфични изисквания за
сигурност на АИС и контролира използването
на криптографски средства;
9. организира и поддържа защита на комуникационната и информационната среда от
нерегламентиран достъп до информацията,
която се създава, обработва и предава по
мрежите, изграждани и поддържани от агенцията, чрез изграждане на Система за защита
на комуникационната и информационната
среда за обмен на класифицирана информация;
10. изготвя анализи и предложения за внедряване на програмно-технически средства за
защита и сигурност на информацията;
11. организира и ръководи процеса по
акредитация на АИС и мрежи за нуждите
на агенцията.
(4) Звеното по защита на класифицираната
информация, сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка подпомага служителя по сигурността на информацията при
изпълнението на възложените му със ЗЗКИ
задължения, като:
1. организира и отговаря за правилното съхраняване, създаване, приемане, предоставяне
и пренасяне на класифицираната информация;
2. участва при провеждането на всички
мероприятия по защитата на класифицираната
информация, предвидени в ЗЗКИ и в актовете
по прилагането му;
3. регистрира и води на отчет движението
на класифицирана информация;
4. организира, провеж да и контролира
изпълнението на конкретните мерки за физическа сигурност, свързани с физическия
достъп и охрана на обектите на агенцията и
използването на техническите средства.
(5) В областта на отбранително-мобилизационната подготовка звеното по защита на
класифицираната информация, сигурност и
отбранително-мобилизационна подготовка:
1. поддържа и актуализира планове, програми и инструкции за подготовка и привеждане на агенцията в готовност за работа
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при бедствия и при обявяване на режими
„положение на война“, „военно положение“
или „извънредно положение“;
2. изготвя обосновани и актуализирани
разчети по военновременните запаси, необходими за осъществяване на електронни
съобщения, осигурявани от агенцията при
бедствия и при обявяване на режими „положение на война“, „военно положение“ или
„извънредно положение“;
3. организира оповестяването на личния
състав на агенцията при привеждане в готовност за работа при бедствия и при обявяване
на режими „положение на война“, „военно
положение“ или „извънредно положение“;
4. организира и контролира изпълнението
на Инструкцията за охраната и пропускателния
режим в съобщителните обекти със специално
предназначение (СОСП) и складовите бази от
състава на Главна дирекция „Съобщителни
обекти със специално предназначение“ (ГД
СОСП);
5. организира работата на пунктовете за
управление на централните и териториалните
органи на изпълнителната власт и на органите на местното самоуправление и местната
власт, разпределени на агенцията с акт на
Министерския съвет;
6. разработва и поддържа в актуално състояние плана на агенцията за привеждане
в готовност за работа във военно време и
кризи, както и други документи, свързани с
отбраната на страната.
Раздел VII
Експерт за връзки с обществеността
Чл. 10. Експертът, отговарящ за връзките
с обществеността, осъществява връзките с
обществеността и информационната и представителната дейност на агенцията, като:
1. инициира, разработва, орган
изира и провежда информационната политика на агенцията;
2. инициира, организира и провежда публични кампании за предварително представяне
на изготвени от агенцията нормативни актове,
конкретни мерки, действия и резултати;
3. осигурява провеждането на информационната политика на агенцията, в т.ч. функционална връзка, ежедневно планиране, координация и осъществяване на тази политика;
4. информира обществото за политиката,
програмите и дейността на агенцията;
5. осигурява прозрачност и публичност на
дейността на агенцията;
6. подготвя, координира и осъществява
публичните изяви на председателя, заместникпредседателите и на служители на агенцията;
7. извършва мониторинг и анализира публикации в средствата за масово осведомяване
и на общественото мнение за дейността на
агенцията;
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8. координира дейността си с дирекция
„Правителствена информационна служба“ на
Министерския съвет;
9. планира, организира и координира социологически проучвания на общественото
мнение и нагласи спрямо провежданата политика от агенцията;
10. информира председателя и политическия кабинет за вътрешни и международни
индикации, свързани пряко с политиката на
агенцията или със сфери, пряко рефлектиращи
върху нейната работа;
11. анализира осъществяването на информационна политика и оценява нейната
ефективност;
12. поддържа и актуализира информация в
официалната интернет страница на агенцията.
Раздел VIІI
Обща администрация
Чл. 11. (1) Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на
председателя като ръководител на агенцията,
създава условия за осъществяване на дейността на специализираната администрация
и извършва техническите дейности по административното обслужване.
(2) Общата администрация е организирана
във:
1. дирекция „Обществени поръчки“;
2. дирекция „Правни дейности, административно обслужване и човешки ресурси“;
3. дирекция „Бюджет, финанси и управление
на собствеността“.
Чл. 12. Дирекция „Обществени поръчки“:
1. планира и организира процедурите за
обществените поръчки в агенцията, изготвя
график за провеждането им през съответната година и следи за законосъобразното им
провеждане;
2. осигурява законосъобразността на провежданите в агенцията процедури в съответствие с действащото законодателство;
3. осигурява законосъобразността на актовете на председателя в качеството му на
орган, упражняващ правата на собственост
на държавата в ДП ЕСО;
4. подготвя и изпраща информация, решения и обявления за обществените поръчки;
5. съставя и поддържа регистър на проведените обществени поръчки в агенцията;
6. поддържа „Профил на купувача“.
Чл. 13. Дирекция „Правни дейности, административно обслужване и човешки ресурси“:
1. изпълнява правни дейности, като:
а) осигурява в правнонормативно отношение дейността на агенцията;
б) организира и осъществява процесуалното представителство и правната защита на
председателя на агенцията и на агенцията
пред всички съдебни инстанции по дела, пред
арбитражни и административни органи;
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в) дава правни становища по прилагането
на законите и подзаконовите нормативни актове и осигурява законосъобразното издаване
на индивидуалните административни актове
на председателя на агенцията;
г) участва в изготвянето на отговори и
становища по запитвания, молби, жалби,
предложения и други от физически и юридически лица, свързани с функциите и дейността на агенцията;
д) участва в процедури по назначаване на
служители и съгласува или дава становища
по законосъобразността на граж дански и
трудови договори, сключвани в агенцията;
е) подготвя становища за законосъобразността на проектите на актове на агенцията;
ж) участва в изготвянето на проекти на
нормативни актове, както и на актове на
председателя на агенцията;
з) оказва правно съдействие и подпомага
дейността на администрацията, председателя
и заместник-председателите;
и) осъществява методическа помощ и
координация по отношение на правното обслужване на дейностите в другите дирекции;
2. осигурява дейността на агенцията в
област та на у правлението на човешк и те
ресурси, като:
а) разработва проекти на прогнози за
човешките ресурси и проекти на вътрешни
процедури за управление на човешките ресурси в агенцията;
б) съвместно с дирекция „Бюджет, финанси и управление на собствеността“ планира
разходите за персонал, в т. ч. дължимите
осигурителни вноски на агенцията;
в) изготвя длъжностното разписание и
поддържа в актуален вид поименното разписание на длъжностите на служителите в
агенцията;
г) орга н изи ра дей нос т та по наби ра не
на служители и провеждане на конкурси в
агенцията по реда на Кодекса на труда и на
Закона за държавния служител;
д) изготвя актове и документи, свързани
с възникването, осъществяването, изменението, прекратяването и регистрирането на
служебните и трудовите правоотношения със
служителите в агенцията, съхранява трудовите и служебните досиета на служителите
и осигурява методическа, организационна и
техническа помощ по разработване и актуализиране на длъжностните характеристики
на служителите;
е) отговаря за въвеждането на информация
в Единната информационна система за управление на човешките ресурси в държавната
администрация и извършва вписванията в
Административния регистър по чл. 61 от
Закона за администрацията;
ж) планира и организира всички видове
обучение на служителите в агенцията с цел
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осигуряване на кариерното им развитие и
по-висока ефективност;
з) координира и подпомага прилагането
на процедурите за оценяване изпълнението
на длъжностите на служителите в агенцията
и прилага системата за заплащане и други
придобивки на служителите в агенцията;
и) осигурява безопасни и здравословни
условия на труд в агенцията;
3. изпълнява дейности в областта на административното обслужване, като:
а) организира и осъществява деловодната
обработка посредством автоматизирана информационна система, включително система
за архивиране и съхраняване на кореспонденцията и документацията на агенцията;
б) завежда, проучва и насочва по компетентност входящата кореспонденция;
в) извършва справки и изготвя заверени
копия на документи, съхранявани в деловодния и в учрежденския архив;
г) следи за изпълнението на резолюциите
на председателя, на заместник-председателите
и на главния секретар и изготвя справки за
неизпълнените в срок задачи;
д) организира информирането на дирекциите относно актовете на Министерския
съвет, отнасящи се до дейността на агенцията;
е) организира приемна на агенцията по
постъпили жалби и писма на граждани;
з) организира и осигурява дейностите по
разглеждането и решаването на сигналите и
предложенията на гражданите и организациите, както и по административното обслужване
на физически и юридически лица;
4. осигурява протокола на агенцията, като:
а) координира и подпомага организирането, провеждането и протоколното осигуряване
на официални и работни срещи, семинари,
дискусии и кръгли маси в агенцията;
б) подготвя и разпраща протоколната
вътрешна кореспонденция на председателя
и на заместник-председателите, като поз
дравителни и съболезнователни телеграми,
поздравителни адреси;
в) организира, координира и подготвя
участието в международни прояви и отчита
международната дейност на председателя и
на заместник-председателите, включително
подготвя необходимите документи и създава
организация за задгранично пътуване; подготвя и съгласува програмите за посещение
в страната на чуждестранни делегации и на
официални гости в агенцията и осъществява
цялостната организация на посещенията;
г) осигурява преводите при срещите с
чужденци и осигурява преводи на материали
и документи от български на съответния
чужд език и обратно;
д) изготвя и координира програмата на
председателя и заместник-председателите при
официални и работни посещения в чужбина;
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е) осиг у рява връзк ите на агенци ята с
М и н ис т ерс т во т о на вън ш н и т е рабо т и, с
дипломатическите и търговските представителства на Република България в чужбина и
с представителствата на водещи сдружения,
организации и финансови инстит у ции за
уреждане на протоколни и делови срещи.
Чл. 14. Дирекция „Бюджет, финанси и
управление на собствеността“:
1. обосновава и изпълнява бюджетни и
инвестиционни програми;
2. разработва проект на годишен бюджет на
агенцията и средносрочна бюджетна прогноза
съгласно Единната бюджетна класификация
и в програмен формат;
3. отговаря за цялостното финансово-счетоводно обслужване на дейността на агенцията;
4. участва в процеса на управление на
бюджетните средства и следи за законосъобразното им разходване;
5. осигурява на ръководството на другите
дирекции финансово-счетоводна информация;
6. осигурява данните и изготвя ежемесечни и т римесечни о т чет и за касово то
изпълнение на бюджета и съставя годишен
финансов отчет;
7. следи за разходването на финансовите
средства съгласно одобрения бюджет и прави
предложения за промени, когато се налага;
8. осъществява методическо ръководство
и контрол спрямо териториалните дирекции
относно:
а) финансово-счетоводната им дейност;
б) изготвяне и комплектуване на искания
за актуване на имоти – държавна собственост,
предоставени за управление на агенцията,
съхраняване на актовете и предприемане на
мерки за своевременното им актуализиране;
в) извършване на строителни и ремонтни работи в имотите, предоставени им за
управление;
9. осъществява текущ и последващ вътрешен финансов контрол по:
а) спазването на финансовата, бюджетната
и платежната дисциплина;
б) правилното оформ яне на първични
и вторични счетоводни документи и своевременното им отразяване по счетоводните
регистри;
в) редовното извършване на планови и
извънпланови инвентаризации;
г) поемането на задължения и извършването на разходи и прилагането на системата
на двойния подпис;
10. отговаря за съхраняването и ползването
на счетоводния архив;
11. организира и осъществява дейностите
по използване и управление на предоставените
на агенцията недвижими имоти;
12. разработва програма за капиталови
разходи и обобщава данните за агенцията;
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13. отговаря за спазването на нормативните актове при експлоатация и контролира
състоянието на сградния фонд и подемнотранспортната техника и технологичното
оборудване на специализираните складови
бази;
14. организира и контролира извършването
на ремонтната дейност на сградния фонд,
машините и съоръженията, изграждането на
нови обекти, доставката на машини и съоръжения и цялостното техническо обслужване
на транспортните средства на агенцията;
15. изготвя ежемесечни справки и отчети
и предоставя становища;
16. осъществява методическо ръководство
и контрол при извършване на строителни и ремонтни работи от териториалните дирекции;
17. създава и поддържа главен регистър,
картотека и спомагателен регистър на имотите – държавна собственост, предоставени
за управление на агенцията;
18. изготвя и комплект ува искания за
актуване на имоти – държавна собственост,
предоставени за управление на агенцията,
съхранява актовете и следи за своевременното им актуализиране;
19. организира поддържането на централната сграда на агенцията и помещенията в
състояние съгласно правилата и нормите на
производствената хигиена и противопожарната безопасност и охрана;
20. осигурява необходимите инвентарни
предмети, канцеларски материали, мебели
и други;
21. осъществява транспортното обслужване
на агенцията, с изключение на териториалните є звена;
22. координира дейностите, свързани с
изграждането, развитието и функционирането
на елементите на финансово управление и
контрол в агенцията, и прави предложения
за оптимизирането им;
23. организира и провежда процедурите
по Закона за държавната собственост, свързани с управление и разпореждане с имоти и
движими вещи, предоставени на агенцията.
Раздел ІХ
Специализирана администрация
Чл. 15. (1) Специализираната администрация подпомага председателя на агенцията
при осъществяването на неговите функции
и правомощия.
(2) Специализираната администрация е
организирана във:
1. дирекция „Политики за е-управление“;
2. дирекция „Планиране и управление на
дейности и проекти за е-управление“;
3. дирекция „Информационни системи и
оперативна съвместимост“;
4. дирекция „Електронна идентификация“;
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5. дирекция „Комуникационна и информационна инфраструктура“;
6. дирекция „Мрежова и информационна
сигурност“ (МИС);
7. главна дирекция „Съобщителни обекти
със специално предназначение“.
(3) Дирекциите по ал. 2 могат да поддържат изнесени работни места, когато това е
необходимо с оглед на осъществяването на
функциите им. Откриването и закриването
на изнесените работни места се извършва от
председателя на агенцията по предложение на
съответния директор на дирекция по ал. 2.
Чл. 16. Дирекция „Политики за е-управление“ подпомага председателя на агенцията
при разработване и провеждане на цялостната
държавна политика в областта на електронното управление, като:
1. координира, участва и подпомага останалите дирекции в разработването на нормативни актове в областта на електронното
управление и използването на информационните и комуникационните технологии в
дейността на органите на изпълнителната
власт и техните администрации;
2. координира, разработва, актуализира и
извършва постоянен мониторинг на стратегически и програмни документи за развитие
на електронното управление в Република
България;
3. осъществява преглед на съответствието с утвърдените политики, стратегически
документи и програми, дава насоки и предоставя становища при съгласуването на
документите по чл. 7г, ал. 2, т. 1 и 2 ЗЕУ,
създава, води и поддържа информационна
система по чл. 7г ЗЕУ;
4. подпомага процесите на координация и
контрол по планиране и отчитане изпълнението на програмите и разходите в администрациите, свързани с е-управление;
5. координира разработването на бюджетни
прогнози и програмни бюджети, свързани с
е-управление;
6. дава становища и предлага за одобрение
секторните стратегии и планове за развитие
на електронното управление и осъществява
контрол върху изпълнението им;
7. координира с остана ли те дирек ции
процеса по изготвяне на позиции, анализи
и информация по въпроси на Европейския
съюз съгласно компетенциите на агенцията;
8. разработва и предлага единна политика за информационните ресурси, издава
методически указания и координира нейното
изпълнение;
9. осъществява координация между административните органи, лицата по чл. 1, ал. 2
ЗЕУ и други лица относно електронното
управление;
10. разработва проект и актуализира програма за привличане на висококвалифицирани
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експерти в сферата на информационните и
комуникационните технологии с цел подпомагане развитието на електронното управление;
11. у частва в изготвянето на отчет за
състоянието и годишен план за развитието и
обновяването на информационните ресурси
в администрацията и информационните ресурси на Единната електронна съобщителна
мрежа на държавната администрация и за
нуждите на националната сигурност;
12. предоставя становища при задължителното съгласуване на всички проекти на
нормативни актове, които регулират отношения, свързани с електронното управление;
13. подпомага и координира приемането
на държавни стандарти в областта на електронното управление;
14. съдейства за осъществяване на методическото ръководство и контрол по изпълнение
на стратегическите и програмни документи
за електронно управление;
15. осъществява методическа подкрепа
в областта на електронното управление и
подпомага координацията между администрациите на централно, областно и местно
ниво в областта на електронното управление;
16. разработва анализи за състоянието на
електронното управление;
17. подпомага измерването на развитието
на електронното управление, включително
обезпечава предоставянето на актуални и
достоверни данни за национални и международни индекси за развитие на електронното
управление;
18. осигурява съответствие на цялостната
политика за електронно управление с актуалните насоки и тенденции на развитие в
международен план, включително прилагане
на утвърдени инструменти за анализ и оценка;
19. подпомага работата на Съвета за електронно управление.
Чл. 17. Дирекция „Планиране и управление на дейности и проекти за е-управление“
подпомага председателя на агенцията при
разработването, изпълнението, координирането и контрола на проектите за електронно
управление, информационни и комуникационни технологии в администрациите, финансирани със средства от държавния бюджет,
Европейските структурни и инвестиционни
фондове и от други източници, като:
1. планира и разработва проектни предложени я в съо т ветст вие с п ри лож ими т е
стратегически и програмни документи;
2. подпомага разработването на проектни
п ред ложени я, в съо т ветст вие с изиск ванията на финансиращите инструменти, на
централни и областни администрации и на
институции съобразно секторни стратегии
за електронно управление по отношение на
включени компоненти за електронно упра-
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вление, както и осъществява оперативна
координация по отношение на планирането
и разработването им;
3. изготвя методически указания за планиране и разработване на проектни предложения, следи за спазването им и предоставя
становища за утвърждаването на конкретни
проектни предложения или дейности, като при
необходимост организира извършването на
предварителна, текуща и последваща оценка;
4. изго т вя п ред ложени я за изменение
на стратегически и програмни документи,
свързани с електронното управление, при
идентифициране на рискове или трудности
за постигане на заложените в документите
цели с оглед на изпълняваните проекти;
5. участва в изготвянето на отчет за състоянието и годишен план за развитието и
обновяването на информационните ресурси
в администрацията и информационните ресурси на Единната електронна съобщителна
мрежа на държавната администрация и за
нуждите на националната сигурност;
6. участва в приоритизирането на електронни административни услуги и информационни
системи в администрациите;
7. създава, води и поддържа публичен
е лек т р онен р ег ис т ър по ч л. 7д ЗЕ У н а
проектите и дейностите в област та на електронното управление, информационните и
комуникационните технологии в администрациите и разработва и поддържа система
за координация и контрол на дейностите и
проектите;
8. дава становища и разработва проекти
на задължителни указания и препоръки по
време на текущото изпълнение на дейности
и проекти, включително за тяхната промяна,
за постигане на целите на стратегическите
и програмни документи и провежданата от
агенцията политика;
9. обезпечава контрола по изпълнението
на изискванията по чл. 58б ЗЕУ;
10. управлява и осъществява координация
на вътрешните за агенцията проекти и дейности, както и на проекти на агенцията със
значение за повече от една администрация;
11. участва в реализирането на проекти
на централни и областни администрации и
на институции съобразно секторни стратегии
за електронно управление по отношение на
включени компоненти за електронно управление;
12. дава експертни становища/консултации
по процеси и изисквания за управление на
проекти за електронно управление;
13. осъществява оперативна координация
с източниците на финансиране, свързани с
изпълнение на приложимите изисквания, и
осигурява информация за изпълнението на
приложимите изисквания на източниците
на финансиране.
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Чл. 18. Дирекция „Информационни системи и оперативна съвместимост“ подпомага
председателя на агенцията, като:
1. управлява и поддържа централизираните
компоненти от архитектурата на електронното управление;
2. осъществява координация и обезпечава
контрола върху дейностите за прилагане на
изискванията за вътрешния оборот на електронни документи и тяхното последващо
архивиране, както и на документи на хартиен
носител в администрациите;
3. удостоверява съответствието на информационните системи с изискванията за
оперативна съвместимост и осъществява
контрол върху администрациите за спазване
на тези изисквания;
4. осъществява координация и обезпечава
контрола върху дейностите по изграждането,
поддържането и използването на национална
инфраструктура за пространствена информация и осъществява правомощията по Закона
за достъп до пространствени данни;
5. осъществява координация и обезпечава
контрола върху изпълнението на задълженията на първичните администратори на данни
по чл. 3 ЗЕУ и методическо ръководство при
обмена и достъпа до данните, предоставени
от първичните администратори;
6. осигурява извършването на техническото
описание и вписването в регистъра на всеки
информационен обект по ред, определен с
наредбата по чл. 43, ал. 2 ЗЕУ;
7. води регистър на стандартите в областта
на електронното управление, координира
прилагането и спазването на техническите
стандарти и политики по чл. 17 ЗЕУ и на
държавните стандарти по чл. 7з ЗЕУ;
8. води регистър на информационните обекти като единна централизирана електронна
база данни, управлявана от информационна
система, съдържаща описание на всички
информационни обекти чрез определен технически стандарт;
9. удостоверява съответствието на внедряваните от административните органи информационни системи с установените нормативни
изиск вани я за оперативна съвместимост;
при необходимост осъществява проверки на
оперативната съвместимост на определена
информационна система или на предприетите от административния орган мерки чрез
овластени от председателя лица и изготвя
предписания за подобряването им;
10. осъществява координация и обезпечава
контрола върху електронните административни услуги и информационните системи
в администрациите съгласно ЗЕУ;
11. разработва, води и поддържа регистър
на информационните ресурси по чл. 7е ЗЕУ;
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12. подпомага дейностите по Механизма
на планиране на информационните ресурси
в администрациите и съответствието на конкретните планове с изискванията на закона,
ефективното използване на съществуващите
информационни ресурси, вписани в регистъра
на информационните ресурси в администрацията, стратегиите и програмите в областта
на електронното управление;
13. обезпечава контрола върху спазването на
изискването за обмяната между административните органи само в електронна форма на
заявления на граждани и организации, актове
на съда, както и актове на административни
и други органи, постъпили първоначално на
хартиен носител;
14. следи за спазване на изискването административните органи да предоставят помежду
си вътрешни електронни административни
услуги, свързани с осъществяването на правомощията им и с извършването на електронни
административни услуги на гражданите и
организациите;
15. обезпечава контрола върху използването
от администрациите на единни стандарти и
правила, установяващи технологични и функционални параметри, които се поддържат от
информационните им системи за постигане
на оперативна съвместимост;
16. обезпечава контрола върху спазването
на изискванията за оперативна съвместимост
по отношение на лицата, осъществяващи
публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, при предоставяне
на вътрешни електронни административни
услуги, освен ако в закон е предвидено друго;
17. обезпечава контрола върху поддържането на функционалност и интерфейси за автоматизирано подаване, съответно обслужване, на
стандартизирани заявки за административни
услуги по електронен път на информационните системи на административните органи;
18. реализира и поддържа публично национално хранилище и система за контрол на
версиите на изходния програмен код и техническата документация на информационните
системи в администрациите;
19. участва в изготвянето на отчет за състоянието и годишен план за развитието и
обновяването на информационните ресурси в
администрацията и информационните ресурси
на Единната електронна съобщителна мрежа
на държавната администрация и за нуждите
на националната сигурност;
20. координира, контролира и осигурява
интеграция на информационните системи на
административните органи с централните
системи за електронно управление и с тези на
държавите – членки на Европейския съюз, с
цел създаване на възможност за предоставяне
на трансгранични електронни административни услуги;
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21. изгражда и поддържа единен портал
за достъп до електронните административни
услуги;
22. подпомага администрациите в дефинирането на структурата и съдържанието на
наборите от данни за публикуване в Портала
за отворени данни по Закона за достъп до
обществена информация;
23. публикува ежемесечно актуална информация по чл. 7п ЗЕУ за дейността на
агенцията в машинночетим отворен формат,
включително чрез портала за отворени данни;
24. изготвя годишния списък с приоритетни
набори от данни, които да бъдат публикувани
в отворен формат в интернет съгласно чл. 15б,
ал. 3 от Закона за достъп до обществена информация;
25. създава и поддържа Портал за отворени данни, осъществява контрол относно
пълнотата на информацията и сроковете за
нейното публикуване и участва в разработване
и усъвършенстване на нормативната уредба
по отношение на отворените данни;
26. изготвя на всеки три години, оповестява публично и предоставя на Европейската
комисия обобщен доклад относно наличието
на информация за повторно използване, предоставяна от организациите от обществения
сектор, условията, при които тя се предоставя,
и практиките за правна защита;
27. осъществява реализирането на дейности
в сферата на отворените данни – анализ на
данни, цифрова грамотност в администрацията и други, предвидени в стратегически и
програмни документи.
Чл. 19. Дирекция „Електронна идентификация“ подпомага председателя на агенцията
при провеждане на държавната политика в
областта на електронните удостоверителни
услуги и електронната идентификация, като:
1. изготвя предложения за секторите, в
които се използват секторни електронни
идентификатори, включително провежда процедура по съгласуване с Комисията за защита
на личните данни;
2. участва в разработването на проекти на
нормативни актове, свързани със ЗЕИ;
3. осъществява сътрудничеството по чл. 12,
параграфи 5 и 6 от Регламент (ЕС) № 910/2014
на Европейския парламент и на Съвета от
23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при
електронни трансакции на вътрешния пазар
и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ, L
257/73 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕС) № 910/2014“;
4. осъществява правомощия по Регламент
(ЕС) № 910/2014;
5. координира политиката по използване
на доверителни услуги в държавната администрация;
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6. подпомага координацията с министъра
на вътрешните работи по въпроси, свързани
с електронната идентификация;
7. осъществява координация и обезпечава
контрола върху дейностите по използването
на електронна идентификация;
8. изгражда и поддържа Национален център
за електронна идентификация и осъществява
функции във връзка с електронната идентификация по ред, определен със Закона за
електронната идентификация;
9. разработва проект, актуализира при необходимост и съгласува инструкция, свързана
с дейността и технически параметри на националната схема за електронна идентификация
и националните схеми за електронна идентификация, установени в страните – членки на
Европейския съюз, и в други страни, прилагащи Регламент (ЕС) № 910/2014 по силата
на споразумение, както и ред за предоставяне
на трансгранична електронна идентификация.
Чл. 20. (1) Дирекция „Комуникационна
и информационна инфраструктура“ (КИИ)
подпомага председателя на агенцията, като:
1. изгражда, развива и поддържа споделените ресурси на електронното управление, в
това число ресурсите, необходими за развитието, управлението и поддръжката на интернет
свързаността на структурите на държавната
администрация;
2. извършва дейности, подпомагащи осъществяването на правомощия по Закона за
електронните съобщения;
3. изпълнява функции по предоставяне на
достъп до споделени услуги в съответствие
с критериите в политиките на агенцията за
използване на Държавния хибриден частен
облак (ДХЧО);
4. създава, експлоатира, поддържа и развива
електронна съобщителна мрежа за пунктовете за управление във връзка с националната
сигурност, които се обслужват от персонал,
заемащ специфични длъжности;
5. разработва проект относно условията
и реда и осигурява електронни съобщения
за управление при бедствия по смисъла на
Закона за защита при бедствия и при въвеждане на режим „военно положение“, режим
„положение на война“ или режим „извънредно
положение“ по смисъла на Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България;
6. участва в изготвянето на отчет за състоянието и на годишен план за развитието и
обновяването на информационните ресурси в
администрацията и информационните ресурси
на Единната електронна съобщителна мрежа
на държавната администрация и за нуждите
на националната сигурност.
(2) По отношение на Единната електронна
съобщителна мрежа (ЕЕСМ) дирекция „Комуникационна и информационна инфраструктура“ изпълнява следните функции:
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1. управлява, поддържа, експлоатира и
развива ЕЕСМ;
2. развива и поддържа денонощен дежурен център за централизирано наблюдение,
администриране и управление на ЕЕСМ и
кабелната инфраструктура на агенцията, за
обслужване на потребителите на мрежата,
както и приема и координира всички сигнали,
свързани с денонощните режими и дейности
на агенцията;
3. осъществява координация и обезпечава контрола върху дейностите, свързани с
ползването, поддържането, експлоатацията
и развитието на ЕЕСМ;
4. извършва диагностика, локализиране,
регистрация и отстраняване на настъпили
повреди и прекъсвания по ЕЕСМ съвместно
с дирекция СОСП;
5. изготвя и актуализира правила за използване на ЕЕСМ и правила, инструкции, указания, процедури, планове и други документи,
свързани с поддържането, експлоатацията и
развитието є, съвместно с другите дирекции;
6. осигурява сигурността, надеждността
и качеството на електронните съобщения,
предоставяни от ЕЕСМ;
7. анализира състоянието на ЕЕСМ и предлага мерки за повишаване на сигурността,
надеждността, независимостта и качеството
на предоставяните електронни съобщения;
8. създава и поддържа актуална информация
за мрежовата инфраструктура, системите и
потребителите на ЕЕСМ и води експлоатационно-техническа документация на всички
елементи от мрежовата инфраструктура;
9. изготвя технически задания, свързани с
развитието на ЕЕСМ;
10. изготвя и изпълнява годишни планове за
ремонти, развитие и модернизация на ЕЕСМ;
11. проучва и изготвя експертни становища
за техническите възможности за включване
на нови потребители към ЕЕСМ;
12. осигурява възможност на потребителите
на ЕЕСМ да осъществяват наблюдение и управление на собствените си комуникационни
и информационни системи по предоставената
им преносна среда, като отговорностите на
страните се регламентират в споразумения;
13. изготвя становища при съгласуване на
инвестиционни проекти, свързани с развитието на ЕЕСМ;
14. участва в учения и в разработването на
план за използване на ЕЕСМ при обявяване
на режими „положение на война“, „военно
положение“ или „извънредно положение“;
15. оповестява личния състав на агенцията
при привеждане в готовност за работа при
бедствия и при обявяване на режими „положение на война“, „военно положение“ или
„извънредно положение“;
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16. осигурява предвидените електронни
съобщения при бедствия и при обявяване
на режими „положение на война“, „военно
положение“ или „извънредно положение“;
17. подпомага потребителите на ЕЕСМ във
връзка с определяне на потребностите им от
електронни съобщения и оптимизира ЕЕСМ
за ефективното є ползване.
(3) По отношение на комуникационната
инфраструктура и широколентовия достъп
дирекция „Комуникационна и информационна
инфраструктура“ изпълнява следните функции:
1. поддържа и експлоатира комуникационната инфраструктура на ЕЕСМ, като:
а) изгра ж да и поддържа елект ронната
съобщителна инфраструктура на агенцията
и извършва необходимите профилактични
и контролни измервания и настройки на
електронната съобщителна инфраструктура
на агенцията;
б) поддържа в актуално състояние експлоатационно-техническата документация на
електронната съобщителна инфраструктура;
в) проучва техническите възможности за
включване на нови потребители към ЕЕСМ
и изготвя мотивирани предложения за развитието на електронната съобщителна инфраструктура;
г) изготвя проекти на годишни планове
за ремонти, развитие и модернизация на
електронната съобщителна инфраструктура;
д) изготвя анализ на състоянието на елект ронната съобщителна инфраст ру кт у ра и
предлага мерки за повишаване на сигурността,
надеждността, независимостта и качеството
на предоставяните електронни съобщения;
2. участва в разработването на национални
и международни проекти в рамките на своята
компетентност;
3. организира, координира и обезпечава
контрола върху техническите и технологичните процеси по изграждане и развитие на
електронната съобщителна инфраструктура
на агенцията;
4. осъществява координация и обезпечава
контрола върху дейностите по свързване на
електронната съобщителна инфраструктура
на агенцията към инфраструктури на съседни
държави;
5. участва в програми и проекти в областта
на електронните съобщения;
6. извършва проучвания и анализи на технологични подходи, архитектури, оперативни
и функционални решения при изграждане на
електронната съобщителна инфраструктура;
7. създава и поддържа актуална информация
за електронната съобщителна инфраструктура
и за свързаността на потребителите на ЕЕСМ;
8. участва в изготвянето и актуализирането
на правила, процедури, планове и други документи, свързани с развитие, модернизация
и поддръжка на ЕЕСМ;
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9. участва в изготвянето на технически
задания и проекти за разширяване на инфраструктурата на ЕЕСМ;
10. съгласува проекти, свързани с електронната съобщителна инфраструктура на
агенцията, и дава становища при съгласуване
на проекти от други организации;
11. съдейства на органите на държавната
власт, органите на местното самоуправление
и юридическите лица – разпоредители с бюджетни средства, създадени със специален
закон, при подготовката на планове и проекти
за изграждане и развитие на собствените им
мрежи;
12. п лани ра, п роек т и ра, разработ ва и
експлоатира система „Информационни технологии и съобщения“ на Комплексната автоматизирана система (К АС) за управление
при извънредно положение, военно положение
или положение на война.
(4) По отношение на облачните инфраструктури дирекция „Комуникационна и информационна инфраструктура“ има следните
функции:
1. развива и поддържа центрове за данни и информационни системи и предоставя
облачни услуги за нуждите на електронното
управление;
2. поддържа, админист рира и развива
електронни системи и услуги, когато такива са изградени в изпълнение на проекти и
програми в областта на информационните и
комуникационните технологии;
3. развива, поддържа и обновява компютърното оборудване и аксесоари, използвани
в центровете за данни, както и за нуждите
на агенцията;
4. разработва инст ру к ции за ползване
на компютрите и информационните системи, изградени за предоставяне на облачни
услуги, както и осигурява тяхната защита
от зловредни и нерегламентирани действия
срещу тях;
5. следи за спазване на изискванията за
мрежова и информационна сигурност при ползването на компютрите и информационните
системи в агенцията и в центровете за данни;
6. поддържа и предоставя специална средаполигон за извършване на проверки и тестове
на прототипи на облачни услуги;
7. участва в реализирането на национални
и международни проекти в областта на информационните и комуникационните системи;
8. извършва проучвания и анализи на технологични подходи, архитектури, оперативни
и функционални решения при изграждане на
информационни и комуникационни системи и
центрове за данни и участва в дефинирането
на изискванията за тяхната функционалност
и проектирането им;
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9. подготвя становища и предложения за
стимулиране на изследователски и развойни
проекти и проучвания;
10. определя изискванията и планира развитието на свързаността на центровете за
данни към ЕЕСМ и интернет;
11. организира обучение на потребителите
на облачни услуги, предоставяни от ДХЧО;
12. участва в планирането и разпределението на софтуерни лицензи, необходими за
изграждане на информационната инфраструктура на ДХЧО.
Чл. 21. (1) Дирек ци я „Мрежова и информационна сигурност“ (МИС) подпомага
председателя на агенцията, като развива и
изпълнява функциите на Национален център
за действие при инциденти по отношение на
информационната сигурност.
(2) Дирекцията подпомага председателя
на агенцията при провеждане на държавната
политика в областта на мрежовата и информационната сигурност, като:
1. осъществява координация при изпълнението на политиките за мрежова и информационна сигурност, свързани с функционирането
на електронното управление;
2. определя политиката по управление на
удостоверенията за идентифициране на сървърите (HTTPS сертификати) в администрацията;
3. удостоверява съответствието на информационните системи с изискванията за мрежова
и информационна сигурност и осъществява
контрол върху администрациите за спазване
на тези изисквания;
4. участва в изготвянето на отчет за състоянието и на годишен план за развитието и
обновяването на информационните ресурси в
администрацията и информационните ресурси
на Единната електронна съобщителна мрежа
на държавната администрация и за нуждите
на националната сигурност;
5. подпомага органи те на държавната
власт, органите на местното самоуправление и юридическите лица – разпоредители
с бюджет, при инициирането на заявка във
връзка с възникване на инциденти в областта
на мрежовата и информационната сигурност;
6. изпълнява предвидените в Националната
стратегия за киберсигурност функции относно
координационно-информационната мрежа за
киберсигурност;
7. анализира, координира и управлява
инциденти, уязвимости и данни, събрани при
анализ на инциденти, свързани с кибератаки;
8. оказва експертна подкрепа на органите
на държавната власт, органите на местното
самоуправление и юридическите лица, създадени със специален закон при изграждане,
внедряване и поддържане в актуално състояние
на системи за управление на информационната
сигурност съгласно националните и международно признатите стандарти в тази област;
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9. изготвя и разпространява информационни бюлетини във връзка с мрежовата и
информационната сигурност и информация,
свързана с осигуряване на сигурна информационна среда;
10. изготвя правила, инструкции и други
документи във връзка с инциденти в мрежовата и информационната сигурност;
11. участва в процесите на планиране,
подготовка и провеждане на международни и
национални учения в областта на мрежовата
и информационната сигурност;
12. участва в подготовката на проекти на
стратегически документи и на нормативни
актове в областта на мрежовата и информационната сигурност;
13. осъществява на оперативно ниво връзки
и сътрудничество с европейски и други международни структури и организации в областта
на мрежовата и информационната сигурност;
14. уведомява и осъществява взаимодействие със съответните компетентни органи при
установени случаи на компютърни престъпления;
15. изпълнява функциите на национална
точка за контакт с други центрове и международни организации в областта на мрежовата
и информационната сигурност.
Чл. 22. (1) Главна дирекция „Съобщителни обекти със специално предназначение“
(СОСП) осъществява териториалната компетентност на агенцията в областта на изграждането, поддръжката и експлоатацията
на СОСП, които са част от Интегрираната
комуникационно-информационна система за
управление на страната и въоръжените сили
при обявяване на „извънредно положение“,
„военно положение“ и/или „положение на
война“, чрез:
1. Тери т ориа л на д и рек ц и я „С ерд и к а“,
която организира, координира и контролира техническите и технологичните процеси
по поддържане и експлоатация на СОСП и
складови бази, разположени на територията
на областите: Благоевград, Кюстендил, Софийска, София-град, Перник, Видин, Враца
и Монтана;
2. Териториална дирекция „Мизия“, която организира, координира и контролира
техническите и технологичните процеси по
поддържане и експлоатация на СОСП и складови бази, разположени на територията на
областите: Варна, Велико Търново, Габрово,
Добрич, Ловеч, Плевен, Разград, Русе, Шумен,
Търговище и Силистра;
3. Териториална дирекция „Тракия“, която организира, координира и контролира
т ех ни ческ и т е и т ех нолог и чни т е п роцеси
по поддържане и експлоатация на СОСП и
складови бази, разположени на територията
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на областите: Бургас, Кърджали, Пазарджик,
Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора,
Хасково и Ямбол.
(2) По отношение на инженерно-техническите системи Главна дирекция „Съобщителни
обекти със специално предназначение“:
1. планира, администрира и развива инженерно-техническ ите системи (ИТС) на
агенцията;
2. организира, координира и участва в
строително-монтажни и ремонтно-възстановителни дейности;
3. отговаря за правилната техническа експлоатация и поддръжка на транспортните
средства на агенцията;
4. обезпечава контрола върху дейностите
по експлоатация и поддръжка на ИТС на
защитените СОСП, възлите на ЕЕСМ и останалите звена на агенцията;
5. разработва планове за развитие, подмяна
и ремонт на ИТС в СОСП, възлите на ЕЕСМ
и останалите звена на агенцията;
6. планира и организира дейностите по
обезпечаване на ИТС в СОСП и възлите на
ЕЕСМ с необходимите материални ресурси
и дълготрайни активи за осигуряване на експлоатационната им дейност;
7. разработва правила, инструкции и процедури за експлоатацията на ИТС в СОСП,
възлите на ЕЕСМ и останалите звена на
агенцията;
8. оказва методическа помощ на дирекция
СОСП при експлоатацията на поверените
им ИТС;
9. осъществява координация и подпомага
методически проекти и дейности, свързани с
доставката и ползването на електроенергия;
10. планира и участва в разработването и
съгласуването на проекти за строително-монтажни дейности и ремонти в агенцията, като
координира и контролира тяхното изпълнение;
11. организира воденето и актуализирането
на паспортизацията на инженерно-техническите съоръжения в СОСП, възлите на ЕЕСМ
и останалите звена на агенцията съвместно
с дирекция СОСП;
12. участва в разработването на план за
използване на ИТС при обявяване на режими
„положение на война“, „военно положение“
или „извънредно положение“;
13. осигурява функционирането и поддържането на системите за пожароизвестяване
и пожарогасене в агенцията и прилежащите
им недвижими имоти и складови бази.
(3) Териториалните дирекции по ал. 1:
1. използват, модернизират и поддържат в
готовност за осигуряване на електронни съобщения при бедствия по смисъла на Закона
за защита при бедствия и при въвеждане на
режим „военно положение“, режим „положение на война“ или режим „извънредно положение“ по смисъла на Закона за отбраната
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и въоръжените сили на Република България
съобщителните обекти със специално предназначение и инсталираните мощности за
военно време;
2. съгласувано с министъра на отбраната
организират поддържането на специа лни
обекти за нуждите на отбраната и инсталираните за нуждите на отбраната мощности
за военно време;
3. подпомагат дирекция КИИ в дейностите
по поддържане и експлоатация на ЕЕСМ и
активното оборудване в защитени СОСП,
включително строително-монтажни и демонтажни работи, както и необходимите профилактични и контролни измервания и настройки
на пасивната инфраструктура на мрежата;
4. участват в дейностите по планиране и
развитие на инженерно-техническите системи
и съоръжения;
5. подпомагат дирекция КИИ в дейности
те по изграждане, поддържане и ремонт на
електронната съобщителна инфраструктура
на агенцията;
6. осъществяват дейности по осигуряване на предвидените електронни съобщения
при бедствия и при обявяване на режими
„положение на война“, „военно положение“
или „извънредно положение“ съвместно с
дирекция КИИ;
7. поддържат в актуално състояние експлоатационно-техническата документация на
електронната съобщителна инфраструктура,
всички съоръжения и системи на СОСП;
8. подпомагат дирекция КИИ в проучването
на техническите възможности за включване
на нови потребители към ЕЕСМ и изготвяне
на мотивирани предложения за развитието є;
9. подпомагат дирекция КИИ при осъществяване на наблюдение и техническо обслужване на оборудването в центровете за данни;
10. подпомагат дирекция КИИ в изготвянето на проектите на годишни планове
за ремонти, развитие и модернизация на
електронната съобщителна инфраструктура,
възлите и системите на СОСП;
11. участват в подготовката и съгласуването
на инструкции, указания, процедури, правила, планове и други документи, свързани с
поддържането, експлоатацията и развитието
на СОСП и ЕЕСМ;
12. подпомагат експлоатацията на пунктове
за управление на централните и териториалните органи на изпълнителната власт и
на органите на местното самоуправление и
местната власт, разположени в териториалния
обхват на дейност на дирекцията;
13. подпомагат дирекция КИИ при анализиране на състоянието на елементите от ЕЕСМ
и кабелната инфраструктура в териториалния
обхват на дейност на дирекцията и предла-
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гат мерки за повишаване на сигурността,
надеждността, независимостта и качеството
на предоставяните електронни съобщения;
14. осъществяват поддържането и актуализирането на документи, свързани със системата
за управление на информационната сигурност, съгласно европейските и международно
признатите стандарти в тази област, както и
изпълняват изискванията на политиката за
сигурност на информацията и прилагане на
механизмите за защита и контрол на информацията съвместно с дирекция МИС;
15. подпомагат органите на държавната
власт, органите на местното самоуправление и
юридическите лица – разпоредители с бюджет,
при повишаване на нивото на мрежовата и
информационната им сигурност съвместно с
дирекция МИС.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА
Чл. 23. (1) Председателят на агенцията
организира работата на администрацията
чрез вътрешни правила, процедури, правилници, инструкции, системи, други вътрешни
нормативни документи и заповеди.
(2) Структурата на административните
звена се утвърждава от председателя на агенцията по предложение на главния секретар.
(3) Непосредственото ръководство на дирекция се осъществява от нейния директор,
който носи отговорност за точното и срочното изпълнение на конкретните задачи при
осъществяване на функциите є.
Чл. 24. (1) Директорите на дирекции дават
задължителни указания в рамките на своята
компетентност за осигуряване изпълнението на актовете на Министерския съвет, на
председателя и на заместник-председателите
на агенцията.
(2) Държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение, изпълняват възложените им задачи въз основа на
утвърдените от главния секретар длъжностни
характеристики.
(3) Директорите представят на главния
секретар ежегоден доклад за дейността на
подчинените им структурни звена.
(4) Ръководителите на административните
звена осъществяват цялостен контрол върху
дейността на звеното, както и по изпълнението
на задачите, произтичащи от функционалната
им компетентност.
Чл. 25. (1) Работното време на служителите
е 8 часа дневно с променливи граници и 40
часа седмично при 5-дневна работна седмица. Работното време е от 7,30 до 18,30 ч. с
период на задължително присъствие от 10,00
до 16,00 ч. при задължително отработване на
нормалната продължителност на 8-часовия
работен ден, в зависимост от началото на
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работния ден, и с обедна почивка 30 минути
между 12,00 и 14,00 ч.
(2) Главният секретар може да определи и
друго работно време за служители от отделни
административни звена с цел осигуряване
на необходимите условия за изпълнение на
функциите на агенцията.
(3) Редът за отчитане на работното време
се определя със заповед на главния секретар.
Чл. 26. (1) Приемното време на председателя на агенцията за изслушване на граждани и представители на организации относно
предложения и сигнали се оповестява на
общодостъпно място в сградата на агенцията.
(2) А дминистративното обслужване на
физически и юридически лица се извършва
от 9,00 до 17,30 ч. Служителите на агенцията,
извършващи административно обслужване,
прилагат изискванията, утвърдени с вътрешните правила за организация на административното обслужване.
Чл. 27. (1) За изпълнение на определени
задачи, свързани с дейността на агенцията,
могат да бъдат привличани нещатни сътрудници, в качеството им на експерти.
(2) Правата и задълженията на лицата по
ал. 1 се определят в акта за привличането им
и в сключения с тях договор от председателя
на агенцията.
Чл. 28. (1) В агенцията се провеждат стажове за студенти.
(2) Агенцията работи в условията на публичност и прозрачност, освен когато националната
сигурност и опазването на класифицирана
информация, представляваща държавна или
служебна тайна, налагат ограничаване на
този принцип.
Приложение
към чл. 5, ал. 2
Численост на служителите в Държавна аген
ция „Електронно управление“ – 592 щатни
бройки
Председател
1
Заместник-председатели
2
Главен секретар
1
Инспекторат
3
Звено за вътрешен одит
4
Финансов контрольор
1
Звено по защита на к ласифицираната
информация, сигурност и отбранително- 7
мобилизационна подготовка
Експерт за връзки с обществеността
1
Обща администрация
56
в т.ч.:
дирекция „Обществени поръчки“
10
дирекция „Правни дейности, администра27
тивно обслужване и човешки ресурси“
дирекция „Бюджет, финанси и управление
на собствеността“
19
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Специализирана администрация
в т.ч.:
дирекция „Политики за е-управление“
дирекция „Планиране и управление на
дейности и проекти за е-управление“
дирекция „Информационни системи и
оперативна съвместимост“
дирекция „Електронна идентификация“
дирекция „Комуникационна и информационна инфраструктура“
дирекция „Мрежова и информационна
сигурност“
Главна дирекция „Съобщителни обекти
със специално предназначение“
в т.ч.:
Териториална дирекция „Сердика“
Териториална дирекция „Мизия“
Териториална дирекция „Тракия“
8649

516
28
29
35
11
149
15
249
93
67
65

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 275
ОТ 28 ОКТОМВРИ 2016 Г.

за одобряване на допълнителни разходи за
2016 г. по бюджета на Държавен фонд „Земе
делие“ за финансиране на разходи за данък
върху добавената стойност по завършени
проекти на общини по Програмата за разви
тие на селските райони през 2007 – 2013 г.
и по Оперативната програма за развитие на
сектор „Рибарство“ за периода 2007 – 2013 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“
за 2016 г. в общ размер до 17 173 500 лв. за
финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по завършени
проекти по Програмата за развитие на селските
райони през 2007 – 2013 г. и по Оперативната
програма за развитие на сектор „Рибарство“
за периода 2007 – 2013 г.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените по централния бюджет
средства за данък върху добавената стойност
на общините по Програмата за развитие на
селските райони и Оперативната програма
„Рибарство“ и от преструктуриране на разходи и/или трансфери по централния бюджет
за 2016 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по бюджета на Държавен
фонд „Земеделие“ за 2016 г., както следва:
1. по „Политика на Министерството на
земеделието и храните в областта на земеделието и селските райони“, бюджетна програма
„Развитие на селските райони“ – 16 474 400 лв.;
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2. по „Политика на Министерството на
земеделието и храните в областта на рибарството и аквакултурите“, бюджетна програма
„Рибарство и аквакултури“ – 699 100 лв.
Чл. 3. Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ да извърши съответните промени по бюджета на Държавен фонд
„Земеделие“ за 2016 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2016 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, aл. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 89 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2016 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Петя Василева
8665

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 276
ОТ 28 ОКТОМВРИ 2016 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на здравеопаз
ването за 2016 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер 7 200 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2016 г.
за държавни лечебни заведения за болнична
помощ – търговски дружества, за капиталови
разходи, свързани с основен ремонт, ремонт,
свързан с преустройството, и/или придобиване на дълготрайни материални активи от
лечебните заведения.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез
преструктуриране на разходите по централния
бюджет за 2016 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на диагностиката и лечението“, бюджетна
програма „Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението“
по бюджета на Министерството на здраве
опазването за 2016 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2016 г.
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Чл. 3. (1) Министърът на здравеопазването
да извърши налагащите се промени по бюджета
на Министерството на здравеопазването за
2016 г. и да уведоми министъра на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши
произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2016 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на здравеопазването.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Петя Василева
8666

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за отмeняне на Наредба № Iз-1457 от
2007 г. за условията и реда за привличане на
граждани и неправителствени организации,
които на доброволни начала да помагат за
изпълнение на законово определените функ
ции на Национална служба „Полиция“ (ДВ,
бр. 75 от 2007 г.)
Параграф единствен. Отменя се Наредба
№ Iз-1457 от 2007 г. за условията и реда за
привличане на граждани и неправителствени
организации, които на доброволни начала
да помагат за изпълнение на законово определените функции на Национална служба
„Полиция“ (ДВ, бр. 75 от 2007 г.).
Министър:
Румяна Бъчварова
8479

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № 4
от 24 октомври 2016 г.

за определяне заболяванията и отклонения
та, които застрашават живота и здравето на
децата и учениците
Чл. 1. С тази наредба се определят заболяванията и отклоненията, които застрашават
живота и здравето на децата и учениците и
които представляват пречка за заемане на
длъжност на педагогически специалист.
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Чл. 2. Длъжност на педагогически специалист не може да се заема от лице, страдащо от заболяване и/или отклонение, което
застрашава живота и здравето на децата и
учениците, както следва:
1. шизофренно разстройство: изходно състояние (шизофренен дефект), резидуална шизофрения, шизофренна промяна на личността,
непрекъснато протичаща шизофрения;
2. разстройства на настроението (афективни
разстройства): чести тежки епизоди с психотични симптоми, алтернантно и хронично
протичане;
3. психични и поведенчески разстройства,
дължащи се на употреба на психоактивни
вещества (злоупотреба с алкохол и психоактивни вещества с последващи когнитивни и
личностови промени);
4. епилепсия – чести припадъци и промяна
на личността;
5. персистиращи налудни разстройства,
свързани с личностова и поведенческа промяна;
6. психични разстройства на личността и
поведението, дължащи се на мозъчно заболяване;
7. разст ройства на сексуалното влечение – педофилия;
8. органични психични разстройства – деменция при болестта на Алцхаймер, съдова
деменция, други деменции;
9. белодробна туберкулоза с бацилоотделяне.
Чл. 3. Заболяванията и отклоненията по
чл. 2 се установяват, както следва:
1. по т. 1 – 7 – от лекар с придобита специалност по психиатрия;
2. по т. 8 – от лекар с придобита специалност по психиатрия или по нервни болести;
3. по т. 9 – от лекар с придобита специалност по пневмология и фтизиатрия.
Чл. 4. При заемане на длъжност на педагогически специалист за първи път лицата
представят документ за проведен медицински
преглед, удостоверяващ липсата на заболяванията по чл. 2, издаден до три месеца преди
постъпване на работа.
Чл. 5. (1) Лицата, заемащи длъжност на
педагогически специалист, подлежат ежегодно на задължителен медицински преглед, с
цел установяване наличието или липсата на
заболяванията по чл. 2.
(2) Лицата по ал. 1 представят пред работодателя си документ за проведен медицински
преглед, удостоверяващ липсата на заболяванията по чл. 2, ежегодно в срок до 30 септември.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Лицата, заемащи длъжност на педагогически специалист към влизане в сила
на наредбата, преминават на задължителен
медицински преглед и представят документ
по чл. 5, ал. 2 в срок до 30 септември 2017 г.
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§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 215, ал. 1, т. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование.
Министър:
Петър Москов
8579

Наредба за изменение и допълнение на Наред
ба № 49 от 2010 г. за основните изисквания,
на които трябва да отговарят устройството,
дейността и вътрешният ред на лечебните
заведения за болнична помощ и домовете за
медико-социални грижи (обн., ДВ, бр. 83 от
2010 г.; изм., бр. 92 от 2010 г., бр. 53 от 2011 г.,
бр. 15 от 2012 г.; бр. 32 от 2013 г., бр. 37 от
2014 г. и бр. 22 от 2016 г.)
§ 1. В раздел I „Общи изисквания“ на приложение № 1 към чл. 13 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1:
а) думите „сгради в съответствие с изискванията на Наредба № 7 за хигиенните
изисквания за здравна защита на селищната
среда (обн., ДВ, бр. 46 от 1992 г.; изм. и доп.,
бр. 46 от 1994 г., бр. 89 и 101 от 1996 г., бр. 101
от 1997 г. и бр. 20 от 1999 г.)“ се заменят с
„урегулирани имоти, предназначени за обществено обслужване“;
б) създава се изречение второ:
„По изключение лечебните заведения за
болнична помощ могат да бъдат разположени в една и съща сграда с администрация
на Министерството на здравеопазването и
региона лните здравни инспек ции, когато
помещенията могат да бъдат структурно и
функционално обособени и при спазване на
изискванията на Закона за държавната собственост и Правилника за прилагането на
Закона за държавната собственост.“
2. В т. 2:
а) след думата „храни“ се добавя „заведения
за хранене на персонала на лечебното заведение, пациентите и техни придружители“;
б) създава се изречение второ:
„Условията за работа на заведенията за
хранене на персонала, пациентите и техни
придружители се определят от ръководителя
на лечебното заведение.“
§ 2. В § 31 и 32 от преходните разпоредби
на Наредбата за изменение и допълнение
на Наредба № 49 от 2010 г. за основните
изисквания, на които трябва да отговарят
устройството, дейността и вътрешният ред
на лечебните заведения за болнична помощ
и домовете за медико-социални грижи (ДВ,
бр. 22 от 2016 г.) думите „През 2016 г.“ се
заменят с „До 31.12.2018 г.“.
Министър:
Петър Москов
8580
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 33 от 1999 г. за обществен превоз на път
ници и товари на територията на Република
България (обн., ДВ, бр. 101 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 50 от 2000 г.; изм., бр. 95 от 2000 г.;
изм. и доп., бр. 36 от 2001 г.; изм., бр. 8 от
2002 г.; изм. и доп., бр. 40 от 2002 г., бр. 108 от
2002 г.; изм., бр. 16 от 2003 г., бр. 46 от 2006 г.;
изм. и доп., бр. 13 от 2011 г., бр. 52 от 2012 г.;
доп., бр. 69 от 2012 г.; изм., бр. 42 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 2 ал. 2 се отменя.
§ 2. В чл. 6б се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „пътници или“ се заменят
с „пътници и/или“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Ръководител на транспортната дейност може да бъде управителят на лицето
по чл. 2, ал. 1 или друго лице, назначено по
трудов договор.“
§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 7, т. 3 буква „а“ се изменя така:
„а) в 10-дневен срок от заверяването на
годишния финансов отчет за последния отчетен период от регистриран одитор;“.
2. В ал. 8 т. 4 се отменя.
3. В ал. 9 запетаята след думата „одитор“
и текстът след нея се заличават.
4. В ал. 10 текстът след думата „застраховка“ се заличава.
5. В ал. 11, изречение второ, след думата
„стабилност“ се добавя „за всеки получен и/
или заявен за издаване лиценз“.
6. Създават се ал. 12 и 13:
„(12) За установяване на съответствието с
изискването превозвачът да няма задължения
за данъци и осигурителни вноски лицензиращият орган изисква от органите по приходите
издаването на удостоверение за наличие или
липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(13) Когато лицето по чл. 2, ал. 1 е приложило към документите по ал. 8 удостоверение
по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс, лицензиращият орган
не изисква издаването на удостоверението
по ал. 12.“
§ 4. В чл. 7а ал. 3 се отменя.
§ 5. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. (1) За издаване на лиценз за извършване на обществен превоз на пътници
на територията на Република България и на
удостоверения за обществен превоз на пътници лицето по чл. 2, ал. 1 подава заявление
по образец (приложение № 5) до министъра
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на транспорта, информационните технологии
и съобщенията чрез Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“, към което
прилага:
1. документи за финансова стабилност по
чл. 7, ал. 8;
2. свидетелство за съдимост на ръководителя на транспортната дейност;
3. копие на удостоверението за професионална компетентност на ръководителя
на транспортната дейност – представя се,
когато удостоверението не е издадено от
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, а от компетентен орган на друга
държава – членка на Европейския съюз;
4. свидетелства за регистрация за моторните превозни средства, с които превозвачът ще
извършва дейността, а когато те не са негова
собственост – и договор за наем или лизинг
за тях – представят се сканирани копия на
документите на електронен носител;
5. списък с данни за моторните превозни
средства на разположение на превозвача по
образец (приложение № 5а) на електронен
носител.
(2) Заявлението по ал. 1 може да бъде подадено лично или по пощата до седалището
на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ – София, ул. Ген. Й. В. Гурко 5,
или във всяко регионално звено на агенцията
в областните градове или да бъде подписано
с квалифициран електронен подпис и подадено по електронен път по реда на Закона за
електронния документ и електронния подпис.
(3) В 5-дневен срок от датата на подаване
на заявлението по ал. 1 служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ извършват проверка за съответствие с
изискването за установяване съгласно чл. 5
от Регламент (ЕО) № 1071/2009 и съставят
протокол (приложение № 5б). Протоколът
съдържа заключение за съответствие или
несъответствие с изискването за установяване
и се съставя в два еднообразни екземпляра – един за лицето по чл. 2, ал. 1 и един
за Изпълни телна агенци я „А втомоби лна
администрация“.
(4) В срока по ал. 3 ръководителят на
регионалното звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ изпраща
документите по ал. 1 заедно с екземпляр от
съставения протокол (приложение № 5б) до
изпълнителния директор на агенцията.
(5) При непълнота и/или нередовност на
представените документи по ал. 1 или когато
представените документи не удостоверяват
съответствието с някое от изискванията по
чл. 4, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
уведомява заявителя и определя 14-дневен
срок за отстраняването им.
(6) Срокът по чл. 10, ал. 1 спира да тече:
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1. от изпращането на искане за издаване
на удостоверение по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и/или
справка за приети или отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда до
получаването им в Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“;
2. от изпращането на уведомлението по
ал. 5 до полу чаването на у ведомлението
за отстраняване на непълнотата и/или нередовността и съответните документи към
него в Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“.“
§ 6. В чл. 11, ал. 3 думите „в рамките на
30 календарни дни“ се заличават.
§ 7. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3:
а) в т. 1 след думата „превозвача“ се добавя
„по образец (приложение № 6а)“;
б) в т. 2 думите „чл. 9, т. 2, букви „а“ и
„в“ се заменят с „чл. 9, ал. 1, т. 4“.
2. Създават се ал. 6 – 9:
„(6) За увеличаване на броя на удостоверенията на автомобили за обществен превоз
на пътници лицето по чл. 2, ал. 1 подава
заявление по образец (приложение № 6г), в
което посочва номера на лиценза, броя на
удостоверенията, които иска да му бъдат
издадени, и прилага справка за финансова
стабилност (приложение № 3) и документите
по чл. 9, ал. 1, т. 4 и 5.
(7) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице издава
удостоверения за извършване на обществен
превоз на пътници в 7-дневен срок от получаване на заявлението за това.
(8) При непълнота и/или нередовност на
представените документи изпълнителният
директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в 7-дневен срок
от получаването на заявлението уведомява
заявителя за това и определя 14-дневен срок
за отстраняването им.
(9) Срокът по ал. 7 спира да тече:
1. от изпращането на искане за издаване
на удостоверение по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осиг у рителни я процесуа лен кодекс до
получаването му в Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“;
2. от изпращането на уведомлението по
ал. 8 до полу чаването на у ведомлението
за отстраняване на непълнотата и/или нередовността и съответните документи към
него в Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“.“
§ 8. В чл. 52 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 изречение второ се заличава.
2. Създава се ал. 3:
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„(3) При ползване на автогара лицата по
чл. 2, ал. 1 задължително представят на собственика на автогарата:
1. копие от действащо маршрутно разписание, включващо като спирка съответната
автогара, с попълнени реквизити относно
възлагането му – община възложител, превозвач, номер и дата на сключване на договора
и срок на действие на договора;
2. списък на автобусите, с които ще се
изпълнява разписанието;
3. таблица с цените на билетите.“
§ 9. Създава се чл. 52а:
„Чл. 52а. Собственици на автогари могат да
бъдат физически и юридически лица, които са
регистрирани търговци по реда на Търговския
закон. Автогарите или части от тях могат да
бъдат собствени или наети.“
§ 10. В чл. 53а се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Собствениците на автогари са длъжни
да допускат срещу заплащане автобусите,
включени в списъка по чл. 52, ал. 3, т. 2,
на лицата по чл. 2, ал. 1, в чиито утвърдени
маршрутни разписания е включена съответната автогара.“
2. В ал. 4 думите „не по-късно от 15“ се
заменят с „не по-късно от 20“.
§ 11. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 1 преди думата „гише“ се добавя
„собствено“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. гише за изпълнение на задълженията
по чл. 57, ал. 1 и 3, на което се предоставя
и информация на пътниците;“
в) в т. 6 думите „тръгване на автобусите“
се заменят със „заминаващи и преминаващи
автобуси“;
г) точка 7 се изменя така:
„7. оборудвани с навеси сектори за спиране
на пристигащи автобуси;“
д) точка 10 се изменя така:
„10. телефонен автомат, достъпен за лица,
придвижващи се с инвалидни колички, и
нискоръстови граждани, специално пригоден
за лица със зрителни увреждания с номеронабирателен механизъм;“
е) създава се т. 13:
„13. маркирано място на територията на
автогарата за спиране и престой на автомобили, превозващи лица с увреждания и
лица с намалена подвижност, които ползват
услугите на автогарата.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Собствениците на автогари осигуряват
и поддържат в изправност оборудването и
съоръженията по ал. 2 и предоставят свободен достъп до тях през работното време на
автогарата съгласно чл. 53а, ал. 4“.
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3. Създава се ал. 4:
„(4) Собствениците на автогари осигуряват
безпрепятствен достъп в автогарите на кучета
водачи, придружаващи лица с увреждания.“
§ 12. В чл. 55 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. разписание с часовете на тръгване от
и пристигане в автогарата;“
б) в т. 2 думата „часовник“ се заменя с
„часовото време“;
в) в т. 3 думата „линии“ се заменя с „автобусни линии и курсовете по тях, обявени за
изпълнение с автобуси, оборудвани за превоз
на лица с увреждания и лица с намалена
подвижност“;
г) в т. 4 след думите „табела с“ се добавя
„номер, съдържаща“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В автогарите се осигурява звукова
информация за заминаващи и пристигащи
автобуси.“
§ 13. Създава се чл. 55а:
„Чл. 55а. (1) Собствениците на автогари са
длъжни след извършено охранително обследване от компетентни органи на Министерството на вътрешните работи да определят зони
и мерки за сигурност, както и да осигурят
охрана в автогарата, която включва:
1. определяне на служител, отговарящ за
сигурността на автогарата;
2. видеонаблюдение в определените зони
за сигурност;
3. сигнално-охранителна техника и/или
физическа охрана за съответните категории
автогари.
(2) Собствениците на автогари разработват
план за действие при кризисни ситуации.
(3) Собствениците на автогари въвеждат
процедури за обучение, включително инструктаж на служителите на автогарата, за действия
при кризисни ситуации. Провеждането на
инструктажа се удостоверява от служителите
с подпис в книгата за инструктаж.“
§ 14. Създава се чл. 55б:
„Чл. 55б. Собствениците на автогари осигуряват и поддържат:
1. телефонен номер към телекомуникационна мрежа в страната с осигурен оператор за
предоставяне на информация през работното
време на автогарата съгласно чл. 53а, ал. 4;
2. интернет страница, на която са публикувани:
а) списък на обсл у ж ваните автобусни
линии;
б) маршрутните разписания по всички
обслужвани автобусни линии, с часовете на
пристигане и тръгване за всяка спирка, както
и курсовете по тях, обявени за изпълнение
с автобуси, оборудвани за превоз на лица с
увреждания и лица с намалена подвижност;
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в) превозвачът, който изпълнява превозите – за всяко маршрутно разписание;
г) цени на билетите по обслужваните автобусни линии;
д) работното време на автогарата и на
всяко билетно гише в нея.“
§ 15. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо, след думата
„гише“ се поставя запетая и се добавя „като
продажбата им приключва две минути преди
потегляне на автобуса“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Собственикът на автогара предоставя
под наем площ или помещение на желаещите лица по чл. 53а, ал. 1 да открият гише за
продажба на билети. Ползвателите на наети
гишета осигуряват работно време на същите
с начало – не по-късно от 20 минути преди
заминаването или преминаването по разписание на всеки автобус, за който продават
билети.“
§ 16. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „по“ се заменя със „за“
и след думата „разписанията“ се добавя „по
автобусни линии“.
2. В ал. 2 след думата „потегляне“ се добавя „от началната автогара“.
3. В ал. 3 след думата „Водачите“ се добавя „на автобуси“ и след думата „лист“ се
добавя „за заверка“.
4. В ал. 4 думите „фактическото време на
пристигане и/или тръгване на превозното
средство“ се заменят с „данните за пристигащите и заминаващите автобуси“ и след
думата „съхранява“ се добавя „от собственика
на автогарата“.
§ 17. Член 58 се изменя така:
„Чл. 58. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ може да изисква от
всички собственици на автогари, а общинските
и областните администрации – от собствениците на автогари на своята територия, сведения за броя и направленията на пътуванията.
Собствениците на автогарите са длъжни да
осигурят необходимата информация.“
§ 18. В чл. 59, ал. 1 се създава изречение
второ: „Собствениците на автоспирки допускат
до автоспирките всички лица по чл. 2, ал. 1
и автобуси, с които се изпълняват превози по
автобусни линии, в чиито утвърдени маршрутни разписания е включена съответната
автоспирка.“
§ 19. Създават се чл. 59а и 59б:
„Чл. 59а. (1) Автогарите на територията
на Република България се категоризират
при условията и по реда на тази наредба
независимо от вида на тяхната собственост
и начина на управлението им.
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(2) Автогарите се категоризират в три категории: „първа“, „втора“ и „трета“ съгласно
приложение № 8а.
(3) Определянето на категорията на автогарите се извършва от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ по реда на чл. 60.
(4) Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ води списък на автогарите и
автоспирките, обслужващи международните
автобусни линии и тези от републиканската
транспортна схема.
(5) Областните и общинските администрации водят списъци на автогарите и автоспирките, обслужващи съответните областни и
общински транспортни схеми.
Чл. 59б. (1) Изпълнението на изискванията
по чл. 54, 55 и 55б е основание за определяне
на категория на автогарата. Категорията на
автогарите се определя на базата на минималните задължителни изисквания за изграждане,
оборудване, обслужване, предлагани услуги.
(2) Съответствието или надвишаването
на определените минимални задължителни
изискв ания към съответната категория в дадена автогара не може да компенсира несъответствието с други задължителни изисквания.
(3) В категоризираните автогари могат да се
предоставят и по-благоприятни условия, както
и повече и по-добри услуги от предвидените
за дадената категория в приложение № 8а.“
§ 20. Член 60 се изменя така:
„Чл. 60. (1) За определяне на категория на
автогара собственикът є подава заявление по
образец (приложение № 8б) до изпълнителния
директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Към заявлението
се прилагат следните документи:
1. документ за собственост или договор за
наем на обекта;
2. документ, удостоверяващ въвеждането
на обекта в експлоатация, или друг документ,
удостоверяващ законността на обекта, при
спазване изискванията на Закона за устройство на територията;
3. протокол от охранително обследване;
4. план за взаимодействие при кризисни
ситуации;
5. копие на договор с търговец, притежаващ
лиценз за извършване на частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 2 ЗЧОД или на
лиценз за извършване на частна охранителна
дейност по чл. 5, ал. 1, т. 5 ЗЧОД, издаден на
собственика на автогарата;
6. схема с обозначени елементи на автогарата;
7. схема с елементите за изпълнение на
изиск вани я та за дост ъпност, оп ределени
в Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране,
изпълнение и поддържане на строежите в
съответствие с изискванията за достъпна
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среда за населението, включително за хората
с увреждания (обн., ДВ, бр. 54 от 2009 г.; доп.,
бр. 54 от 2011 г.).
(2) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
със заповед назначава комисия за разглеждане
на заявлението по ал. 1 в 14-дневен срок от
постъпването му.
(3) В комисията по ал. 2 се включват служители от Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“, служители от съответната
териториална структура на Министерството
на вътрешните работи и представители на
общината, на чиято територия се намира
автогарата.
(4) Комисията разглежда заявленията и
приложените към тях документи в 14-дневен
срок от издаването на заповедта по ал. 2. Когато констатира непълнота или нередовност
на представените документи по чл. 60, ал. 1, в
срок 5 работни дни от датата на заседанието
комисията писмено уведомява заявителя и
определя 14-дневен срок от получаване на
уведомлението за отстраняването им.
(5) Ако в указания срок по ал. 4 непълнотите
и/или нередовностите не бъдат отстранени,
изпълнителният директор на Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“ със
заповед прекратява производството.
(6) В 14-дневен срок от издаването на
заповедта по ал. 2 или от отстраняването
на непълнотата или нередовността на документите комисията извършва проверка
на място за съответствие на автогарата с
минималните изисквания по тази наредба и
за съответствието є с изискванията за заявената категория. За проверката се съставя
протокол (приложение № 8в), който съдържа
предложение за определяне или за отказ за
определяне на категория на автогарата.
(7) При констатиране на несъответствия с
минималните изисквания или с изискванията
за заявената категория комисията дава предписания за отстраняването им, като срокът
за тяхното изпълнение не може да бъде подълъг от 45 дни.
(8) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
въз основа на предложението на комисията,
съдържащо се в протокола по ал. 6, в срок 5
работни дни от извършването на проверката,
съответно от отстраняването на несъответствията, издава заповед за определяне на
категорията на автогарата или мотивирано
отказва определянето на категория. Заповедта
подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 21. Създава се чл. 60а:
„Чл. 60а. (1) Промяна на категорията на
автогара в по-висока от определената се извършва по заявление на собственика на автогарата, което се разглежда по реда на чл. 60.
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(2) При промяна на собствеността на автогарата новият собственик в 30-дневен срок от
промяната уведомява изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“.
(3) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
отразява промяната в заповедта по чл. 60,
ал. 8 в 14-дневен срок от уведомяването.
(4) Категорията на автогарите се понижава при неизпълнение на изискванията за
определената категория.
(5) Производството за понижаване на категорията на автогара започва по инициатива
на органите за контрол по тази наредба или
по сигнал или жалба на заинтересовани лица.
(6) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
назначава комисия по реда на чл. 60, ал. 2,
която извършва проверка за съответствие
на автогарата с изискванията за съответната
категория. Комисията прави предложение до
изпълнителния директор за понижаване на
категорията на автогарата или за прекратяване на производството – когато въз основа на
проверката се установи, че автогарата отговаря
на изискванията за съответната категория.
(7) Понижаването на категорията на автогара се извършва със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“. Заповедта
подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 22. Създава се чл. 60б:
„Чл. 60б. (1) Изпълнителният директор
на Изпълнителна агенци я „А втомобилна
администрация“ прекратява със заповед категорията на автогарите:
1. по искане на собственика;
2. при смърт на физическото лице, съответно при прекратяване на юридическото
лице, собственик на автогарата;
3. при подаване на заявление за промяна
на категорията на автогарата – с получаване
на новата категория;
4. п ри от к риване на п роизводст во по
несъстоятелност или ликвидация на лицето
по чл. 52а;
5. при повторно нарушение на изискванията
по този раздел;
6. при неизпълнение на изискванията за
трета категория.
(2) Заповедта по ал. 1 подлежи на оспорване
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
(3) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ уведомява кмета на общината, на чиято
територия се намира съответната автогара,
за заповедта по ал. 1. Кметът на общината
предприема действия за определяне на друга
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автогара, ако има такава, или автоспирка,
която да бъде вписана в съответните маршрутни разписания.“
§ 23. В чл. 61 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) думите „областния отдел „Контролна
дейност – Д А И“ по месторегист раци я на
превозвача“ се заменят с „регионалното звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ в областта, на чиято територия се намира предприятието или учебното
заведение“;
б) създава се изречение трето: „Когато
превозът се извършва на територията на две
или повече области, регионалното звено, съгласувало разписанието, уведомява писмено
съответните регионални звена на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.“
2. В ал. 3 думите „Областният отдел „Контролна дейност – ДАИ“ се заменят с „Регионалното звено на Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“.
§ 24. В чл. 64, т. 8 думите „Регламент
(ЕИО) 3821/85 на Съвета от 20 декември
1985 г. относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при
автомобилен транспорт (ОВ, L 370 от 31 декември 1985 г.), (Регламент (ЕИО) 3821/85)“
се заменят с „Регламент (ЕС) № 165/2014
на Европейск и я парламен т и на Съвета
от 4 февруари 2014 г. относно тахографите
в автомобилния транспорт, за отмяна на
Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране
на данните за движението при автомобилен
транспорт и за изменение на Регламент (ЕО)
№ 561/2006 на Европейския парламент и на
Съвета за хармонизиране на някои разпоредби
от социалното законодателство, свързани с
автомобилния транспорт (OB, L 60 от 2014 г.)
(Регламент (ЕС) № 165/2014)“.
§ 25. Член 66 се изменя така:
„Чл. 66. По време на работа водачът представя при поискване от контролните органи
документите по чл. 100, ал. 1, т. 1 – 3 от Закона за движението по пътищата и следните
документи:
1. удостоверение на ППС за обществен превоз на пътници на територията на Република
България (при превози с лиценз на Общността
се изисква заверено копие от лиценза);
2. попълнен пътен лист по образец (приложение № 11);
3. разписание за специализиран превоз,
съгласу вано с началника на съответното
регионално звено на Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“;
4. карта за квалификация на водача, издадена по реда на наредбата по чл. 7б, ал. 5 от
Закона за автомобилните превози;
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5. удостоверение за психологическа годност;
6. документ за сключена застраховка „Злополука на пътниците“.“
§ 26. В чл. 68 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се ал. 1 – 3:
„Чл. 68. (1) Превозвачът уведомява писмено – на място, по поща, електронна поща
или факс – съответното регионално звено на
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в областта, от чиято територия
започва превозът, за намерението си да извърши случаен превоз на пътници най-късно
един час преди започването на превоза.
(2) Уведомлението по ал. 1 съдържа информация за:
1. началния и крайния пункт на превоза;
2. мястото на тръгване;
3. датата и часа на тръгване;
4. маршрута на пътуване.
(3) Когато превозът е на деца и/или ученици, това обстоятелство се отразява в уведомлението по ал. 1.“
2. Досегашният текст става ал. 4.
§ 27. В чл. 69, т. 9 ду мите „Регламент
(ЕИО) 3821/85“ се заменят с „Регламент (ЕС)
№ 165/2014“ и след тях се поставя точка и
запетая.
§ 28. Член 71 се изменя така:
„Чл. 71. По време на работа водачът представя при поискване от контролните органи
документите по чл. 100, ал. 1, т. 1 – 3 от Закона за движението по пътищата и следните
документи:
1. удостоверение на ППС за обществен превоз на пътници на територията на Република
България (при превози с лиценз на Общността
се изисква заверено копие от лиценза);
2. попълнен пътен лист по образец (приложение № 11);
3. фактура за превоза;
4. пътническа ведомост за случаен превоз
(приложение № 11а);
5. карта за квалификация на водача, издадена по реда на наредбата по чл. 7б, ал. 5 от
Закона за автомобилните превози;
6. удостоверение за психологическа годност;
7. документ за сключена застраховка „Злополука на пътниците“;
8. удостоверение по чл. 68а, ал. 2 и 4 – при
извършване на превози на деца и/или ученици.“
§ 29. В чл. 75б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „пътници и“ се заменят
с „пътници и/или“.
2. Създава се ал. 3:
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„(3) Ръководител на транспортната дейност може да бъде управителят на лицето
по чл. 2, ал. 1 или друго лице, назначено по
трудов договор.“
§ 30. В чл. 76 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 7, т. 3 буква „а“ се изменя така:
„а) в 10-дневен срок от заверяването на
годишния финансов отчет за последния отчетен период от регистриран одитор;“.
2. В ал. 8 т. 4 се отменя.
3. В ал. 9 запетаята след думата „одитор“
и текстът след нея се заличават.
4. В ал. 10 текстът след думата „застраховка“ се заличава.
5. В ал. 11, изречение второ след думата
„стабилност“ се добавя „за всеки получен и/
или заявен за издаване лиценз“.
6. Създават се ал. 12 и 13:
„(12) За установяване на съответствието с
изискването превозвачът да няма задължения
за данъци и осигурителни вноски лицензиращият орган изисква от органите по приходите
издаването на удостоверение за наличие или
липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(13) Когато лицето по чл. 2, ал. 1 е приложило към документите по ал. 8 удостоверение
по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс, лицензиращият орган
не изисква издаването на удостоверението
по ал. 12.“
§ 31. В чл. 76а ал. 3 се отменя.
§ 32. Член 78 се изменя така:
„Чл. 78. (1) За издаване на лиценз за извършване на обществен превоз на товари
на територията на Република България и на
удостоверения за обществен превоз на товари
лицето по чл. 2, ал. 1 подава заявление по
образец (приложение № 5) до министъра на
транспорта, информационните технологии
и съобщенията чрез Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“, към което
прилага:
1. документи за финансова стабилност по
чл. 7, ал. 8;
2. свидетелство за съдимост на ръководителя на транспортната дейност;
3. копие на удостоверението за професионална компетентност на ръководителя
на транспортната дейност – представя се,
когато удостоверението не е издадено от
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, а от компетентен орган на друга
държава – членка на Европейския съюз;
4. свидетелство за регистрация за моторните превозни средства, с които превозвачът ще
извършва дейността, а когато те не са негова
собственост – и договор за наем или лизинг
за тях – представят се сканирани копия на
документите на електронен носител;
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5. списък с данни за моторните превозни
средства на разположение на превозвача по
образец (приложение № 5а) на електронен
носител.
(2) Заявлението по ал. 1 може да бъде
подадено лично или по пощата до седалището на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ – София, ул. Ген. Й.
В. Гурко 5, или във всяко регионално звено
на агенцията в областните градове, или да
бъде подписано с квалифициран електронен
подпис и подадено по електронен път по
реда на Закона за електронния документ и
електронния подпис.
(3) В 5-дневен срок от датата на подаване
на заявлението по ал. 1 служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ извършват проверка за съответствие с
изискването за установяване съгласно чл. 5
от Регламент (ЕО) № 1071/2009 и съставят
протокол (приложение № 5б). Протоколът
съдържа заключение за съответствие или
несъответствие с изискването за установяване
и се съставя в два еднообразни екземпляра – един за лицето по чл. 2, ал. 1 и един
за Изпълни телна агенци я „А втомоби лна
администрация“.
(4) В срока по ал. 3 ръководителят на
регионалното звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ изпраща
документите по ал. 1 заедно с екземпляр от
съставения протокол (приложение № 5б) до
изпълнителния директор на агенцията.
(5) При непълнота и/или нередовност на
представените документи по ал. 1 или когато
представените документи не удостоверяват
съответствието с някое от изискванията по
чл. 4, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
уведомява заявителя и определя 14-дневен
срок за отстраняването им.
(6) Срокът по чл. 10, ал. 1 спира да тече:
1. от изпращането на искане за издаване
на удостоверение по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и/или
справка за приети или отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда до
получаването им в Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“;
2. от изпращането на уведомлението по
ал. 5 до полу чаването на у ведомлението
за отстраняване на непълнотата и/или нередовността и съответните документи към
него в Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“.“
§ 33. В чл. 79 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думата „пътници“ навсякъде се
заменя с „товари“.
2. В ал. 4 думата „пътници“ навсякъде се
заменя с „товари“.
§ 34. В чл. 80, ал. 3 думите „в рамките на
30 календарни дни“ се заличават.
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§ 35. В чл. 86 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „пътните“ се заменя с
„моторните“ и след думата „всяко“ се добавя
„моторно“.
2. В ал. 2 след думата „също“ се добавя
„моторно“.
3. В ал. 3:
а) в т. 1 след думата „превозвача“ се добавя
„по образец (приложение № 6а)“;
б) в т. 2 думите „чл. 78, т. 2, букви „а“ и
„в“ се заменят с „чл. 78, ал. 1, т. 5“.
4. В ал. 4 думата „превозното“ се заменя
с „моторното превозно“.
5. Създават се ал. 6 – 9:
„(6) За увеличаване на броя на удостоверенията на моторни превозни средства
за обществен превоз на товари лицето по
чл. 2, ал. 1 подава заявление по образец
(приложение № 6г), в което посочва номера
на лиценза, броя на удостоверенията, които
иска да му бъдат издадени, и прилага справка
за финансова стабилност (приложение № 3)
и документите по чл. 78, ал. 1, т. 5 и 6.
(7) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или
оправомощено от него длъж ностно лице
издава удостоверения за извършване на обществен превоз на товари в 7-дневен срок от
получаване на заявлението за това.
(8) При непълнота и/или нередовност на
представените документи изпълнителният
директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в 7-дневен срок
от получаването на заявлението уведомява
заявителя за това и определя 14-дневен срок
за отстраняването им.
(9) Срокът по ал. 7 спира да тече:
1. от изпращането на искане за издаване
на удостоверение по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс до
получаването му в Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“;
2. от изпращането на уведомлението по
ал. 8 до получаването на уведомлението за
отстраняване на непълнотата и/или нередовност та и съответните док у менти към
него в Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“.“
§ 36. В чл. 88, т. 7 думите „Регламент
3821/85“ с е з а мен я т с „Регла мен т (ЕС)
№ 165/2014“.
§ 37. Член 89 се изменя така:
„Чл. 89. По време на работа водачът представя при поискване от контролните органи
документите по чл. 100, ал. 1, т. 1 – 3 от Закона за движението по пътищата и следните
документи:
1. удостоверение на ППС за обществен
превоз на товари на територията на Република
България за всяко от превозните средства,
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с които се извършва превозът (при превози
с лиценз на Общността се изисква заверено
копие от лиценза);
2. попълнен пътен лист по образец (приложение № 11), с изключение на случаите при
придвижване на превозно средство без товар
на територията на Република България до
товарен пункт, като част от международен
превоз;
3. товарителница (приложение № 15);
4. карта за квалификация на водача, издадена по реда на наредбата по чл. 7б, ал. 5
от Закона за автомобилните превози;
5. свидетелство за водач, извършващ превоз на опасни товари – когато се извършва
превоз на опасни товари;
6. удостоверение за психологическа годност.“
§ 38. В § 1 от допълнителната разпоредба
се създават т. 8 – 13:
„8. „Собственик на автогара“ е лицето,
което експлоатира съответната автогара,
независимо дали тя е негова собственост
или е наета.
9. „Лице с увреждания“ и „лице с намалена подвижност“ са понятия по смисъла на
чл. 3, буква „й“ от Регламент (ЕС) № 181/2011
на Европейския парламент и на Съвета от
16 февруари 2011 г. относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ, L
55/1 от 28 февруари 2011 г.) (Регламент (ЕС)
№ 181/2011).
10. „Зона за сигурност“ е определена територия и/или прилежащата инфраструктура
на обекта или сградата, която е определена
като високорискова от гледна точка на сигурността на автогарата и в която следва да
се осъществява контрол, видеонаблюдение
и/или пропускателен режим.
11. „Кучета водачи“ е понятие по смисъла
на § 1, т. 14 от допълнителната разпоредба на
Закона за интеграция на хората с увреждания.
12. „Член на екипажа“ е понятие по смисъла на чл. 1, буква „к“ от Европейската
спогодба за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни
автомобилни превози (AETR) (ДВ, бр. 99 от
1995 г.).
13. „Експлоатационен център“ е обособена
територия, откъдето водачът с автомобила
започва да изпълнява обичайните си трудови
задължения, дежурство или командировка
и се връща след приключването им. На територията на експлоатационния център се
извършва поддръжка, предпътен технически
преглед на превозните средства, съхранение
и обработка на документи и други дейности,
свързани с дейността на превозвача.“
§ 39. Приложение № 3 към чл. 7, ал. 8 се
изменя така:
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„Приложение № 3
към чл. 7, ал. 8

С П Р А В К А
за доказване на финансова стабилност
на лиценз за обществен превоз на територията на Република България №
:
на пътници
на товари
от:……………………………….........................................................................………………………………………………………………….,
(име, презиме, фамилия)
лице, представляващо търговеца*
упълномощено лице**
на
(наименование на дружеството)
(правна форма)

ЕИК:
Представям настоящата справка и приложените към нея документи за доказване на финансова
стабилност за
броя автомобили към лиценз за обществен
(с цифри)
(с думи)
превоз на територията на Република България.
Показател за финансова стабилност – „Фс“, по чл. 7, ал. 3 от Наредба № 33 от 1999 г. за обществен
превоз на пътници и товари на територията на Република България:
Размер на собствения капитал К1
Размер на невнесения капитал К2
Размер на банковата гаранция G
Размер на застрахователна сума Z
Капитал K = K1 – K2 + G + Z
***Приложени документи:
1. Копие на годишен финансов отчет, заверен от регистриран одитор.
2. Застрахователна полица №
(оригинал).
3. Банкова гаранция, издадена от
(оригинал).
Документ/и 1
, 2
, 3
е/са представен/и в Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ с вх. №

/

20… г.

Удостоверение за липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс – оригинал (при непредставяне се извършва служебна проверка).
Забележка*. Лице, представляващо търговеца, е:
1. при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
2. при командитно дружество – лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните
съдружници;
3. при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;
4. при акционерно дружество – овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на
овластяване – и лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции – лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;
6. при едноличен търговец – физическото лице – търговец;
7. прокуристите – когато има такива.
Забележка**. Упълномощено лице е:
1. адвокат с изрично пълномощно, или
2. друго лице с изрично нотариално заверено пълномощно.
Прилага се пълномощното, когато документите са подписани от лице, различно от лицето, представляващо търговеца.
Забележка***. Копията на документи следва да бъдат заверени от лицето, представляващо търговеца,
или от упълномощено лице с „вярно с оригинала“, подпис и печат.
Дата: ………………........................
Заявител: …………………………………
(подпис и печат)
Служителят
на на длъжност
извърших проверка за комплектуване на заявлението с изискваните документи и
не установих пропуски;
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установих, че:
..........................................................................................................................................................................................
Забележка. Извършва се проверка за наличието на документите, за които е отбелязано, че се прилагат
към справката.
Заявител: ……………..……….……
Служител: ……..……………………..“
(подпис, печат)
(подпис)
§ 40. Приложение № 3а към чл. 7а, ал. 3 се отменя.
§ 41. Приложение № 5 към чл. 9 се изменя и става приложение № 5 към чл. 9, ал. 1:
„Приложение № 5
към чл. 9, ал. 1

З А Я В Л Е Н И Е
за издаване на лиценз за обществен превоз на територията на Република България
на пътници
на товари
от:………….........................................................………………………………………………………………….....……………………..,
(име, презиме, фамилия)
лице, представляващо търговеца*
упълномощено лице**
на
(наименование на дружеството)
(правна форма)
ЕИК:
Контакти с търговеца:

(имейл)

(мобилен телефон)
(стационарен телефон)
(факс)
Представям настоящото заявление и приложените към него документи за издаване на лиценз за
обществен превоз на територията на Република България и
броя удостоверения към лиценза.
(с цифри)
(с думи)
***Приложени документи и електронен носител:
1. Справка за доказване на финансова стабилност.
2. Свидетелство за съдимост на професионално компетентното лице или равностоен документ,
издаден от компетентен съдебен или административен орган в държавата-членка, в която е пребивавал ръководителят на транспортната дейност.
3. Копие от удостоверение за професионална компетентност, издадено на лицето, което ръководи
транспортната дейност. (Прилага се, когато не е издадено от Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“.)
4. Документи за платени държавни такси по Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
5. Електронен носител с данни:
5.1. Файл в табличен вид с разширение „xls“ (Microsoft Еxcel) – списък с данни на моторните превозни средства (приложение № 5а от Наредба № 33 от 1999 г.).
5.2. Файлове със сканирани документи на моторните превозни средства:
– свидетелство за регистрация – част І;
– договори за наем или лизинг.
В представения електронен носител данните са достоверни и сканираните документи са идентични
с оригиналите.
Забележка*. Лице, представляващо търговеца, е:
1. при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
2. при командитно дружество – лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните
съдружници;
3. при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;
4. при акционерно дружество – овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на
овластяване – и лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции – лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;
6. при едноличен търговец – физическото лице – търговец;
7. прокуристите – когато има такива.
Забележка**. Упълномощено лице е:
1. адвокат с изрично пълномощно, или
2. друго лице с изрично нотариално заверено пълномощно.
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Прилага се пълномощното, когато документите са подписани от лице, различно от лицето, представляващо търговеца.
Забележка***. Копията на документи следва да бъдат заверени от лицето, представляващо търговеца,
или от упълномощено лице с „вярно с оригинала“, подпис и печат.
Желая да получа заявените документи:
в регионалното звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“,
гр. …………………………………………….;
в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, 1000 София, ул. Ген. Й. В. Гурко 5.
За моя сметка на:
адреса на управление на търговеца;
друг адрес:

(пощенски код, област, община,населено място, ул./ж.к., №, блок, телефон)
Дата: ………………........................
Заявител: …………………………………
(подпис и печат)
Служителят
, на длъжност
извърших проверка за комплектуване на заявлението с изискваните документи и

,

не установих пропуски;
установих, че:
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Забележка. Извършва се проверка за наличието на документите, за които е отбелязано, че се прилагат
към заявлението.
Заявител: ……………..……….……
Служител: ……..……………………..“
(подпис, печат)
(подпис)

§ 42. Създава се приложение № 5а към чл. 9, ал. 1, т. 5:

„Приложение
"Приложение № 5а№ 5а
къмкъмчл.
чл. 9,9,ал.ал.
1, т. 1,
5 т. 5
СПИСЪК С ДАННИ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА С БЪЛГАРСКА РЕГИСТРАЦИЯ
(1) Вид лиценз:

(2) № на лиценз:

Марка

Клас на автобуса

Оборудван
за инвалиди

Собственост

ЕГН на физическото
лице
наемодател
лизингодател

ЕИК на
юридическото лице
наемодател
лизингодател

4

5

6

7

8

9

10

№

1

2

3

ФОРМА НА ПОЛЗВАНЕ

Категория на МПС

ДАННИ ЗА АВТОМОБИЛА

Регистрационен номер Идентификационен (VIN) номер

(3) ЕИК:
ДОП. ИНФОРМАЦИЯ
ЗА АВТОБУСИ

1
2
Указания за попълване:
1. Вид лиценз (1) - попълва се цифра, както следва: за превоз на товари - "3", за превоз на пътници - "4"
2. № на лиценз (2) - попълва се цифреният номер на притежавания лиценз. При заявяване на нов лиценз не се попълват данни.
3. ЕИК (3) - попълва се цифреният номер по Търговския закон на лицето по чл. 2, ал 1 от Наредба № 33.
4. В колона 1 се нанася поредният номер.
5. В колона 2 се нанася рег. № на моторното превозно средство, вписан в т. (А) на свидетелството за регистрация - Част I.
6. В колона 3 се нанася идентификационният (VIN) номер на моторното превозно средство, вписан в т. (E) на свидетелството за регистрация - Част І.
7. В колона 4 се нанася марката на моторното превозно средство, вписана в т. (D.1) на свидетелството за регистрация - Част І.
8. В колона 5 се нанася категорията на моторното превозно средство, вписана в т. (J) на свидетелството за регистрация - Част І.
9. В колона 6 се нанася класът на автобуса, предназначен за превоз на пътници - информацията е налична в удостоверението за техничеста
изправност на автобуса. Отбелязва се с: "А", "В", "І", "ІІ" или "ІІІ".
10. В колона 7 с "Х" се отбелязва наличие на оборудване за превоз на трудноподвижни лица - информацията е налична в удостоверението за
техническата изправност на автобуса.
11. В колона 8 се отбелязва формата на ползване: за собствени МПС - с цифра "1" , за наети МПС - с цифра "2" , за лизингови МПС - с цифра "3" .
12. В колона 9 се нанася ЕГН/ЕНЧ на физическото лице - наемодател или лизингодател на МПС.
13. В колона 10 се нанася ЕИК на юридическото лице - наемодател или лизингодател на МПС.
Забележка:
1. Всички данни се попълват с латински букви и не се поставят интервали.
2. Този електронен файл е с разширение „xls” /Microsoft Еxcel/ и се прилага на електронен носител /CD или USB Flash памет/."
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§ 43. Създава се приложение № 5б към чл. 9, ал. 3:

„Приложение № 5б
към чл. 9, ал. 3

П Р О Т О К О Л
за съответствие с изискванията за установяване на територията на Република България
издаване на нов лиценз
продължаване срок на валидност на лиценз №
проверка на предприятие с лиценз №
Наименование: ...........................................................................................................................................................
(предприятие)
Адрес: ............................................................................................................................................................................
ЕИК ................................................... Телефон/факс: ……………..........................…... е-mail:………………………............
Представител:.................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия, длъжност)
Днес, ………………………, служителите от регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. …………………:
1. .....................................................................................................................................................................................
(име, фамилия и длъжност на служителя)
2. .....................................................................................................................................................................................
(име, фамилия и длъжност на служителя)
извършиха проверка за съответствие с изискванията за установяване, както следва:
І. Информация за предприятието:
1. Предприятието разполага със:
собствен експлоатационен център
нает експлоатационен център
Адрес:
(област)
(община)
(пощ. код)
(населено място)
(район)

( ул./бул.)

№

(друго)
ДАННИ ЗА НАЕМОДАТЕЛЯ: (Попълва се, ако експлоатационният център е нает.)
а) Юридическо лице:
(фирма)
(правна форма)
ЕИК:
б) Физическо лице:

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ:
2. Документите, свързани с транспортната дейност, подлежащи на контрол, се съхраняват във:
помещение в експлоатационния център
помещение (офис) на адреса на управление на търговеца
помещение (офис) на адрес:
(област)

(община)

(район)
№

(бл.)

(пощ. код)

(ж.к.)
(вх.)

(ет.)

(ап.)

(населено място)
(ул./бул.)

(офис №)

(имейл)

(мобилен телефон)
(стационарен телефон)
(факс)
3. Счетоводната дейност на предприятието:
се извършва от търговеца
е възложена с договор за счетоводно обслужване
4. Предпътният технически преглед на превозните средства, с които се осъществяват превозите,
се извършва от:
лице, което е в трудово правоотношение с търговеца
лице, регистрирано като търговец по смисъла на Търговския закон, на което с договор е възложено извършването на тази дейност:
(наименование на дружеството)
ЕИК:

(правна форма)
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5. Площта за паркиране, осигуряваща възможност за паркиране на
на територията на експлоатационния център
собствена гаражна площ
наета гаражна площ
Адрес:
(област)
(община)
(пощ. код)
(район)

бр. превозни средства, е:

(населено място)

( ул./бул.)

(друго)
ДАННИ ЗА НАЕМОДАТЕЛЯ:
а) Юридическо лице:
(наименование на дружеството)

№

(правна форма)

ЕИК:
б) Физическо лице:

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ:
6. Предприятието разполага и с допълнителен експлоатационен център на адрес: …………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................……
(За всеки допълнителен експлоатационен център на българска територия се вписват допълнително
горепосочените данни)
Заключение:..................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
ІІ. Информация за предприятието, касаеща дейността относно спазването на необходимите изисквания.
1. По отношение на експлоатационния център:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................
2. По отношение на документи, свързани с транспортната дейност, подлежащи на контрол: (лиценз на
превозвача, счетоводни документи и фактури, CMR, досиета на персонала/водачите (съдържащи заповеди
за назначение, освобождаване, отпуски, трудови договори), досиета на автомобилите, копие на застрахователни полици, тахографски листове (разпечатки, ръчни записи, извлечена информация от дигиталните
тахографи), удостоверения за дейности и други документи (свързани с периодите на управление и седмичните почивки на водачите), дневник за инструктаж и други документи)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................
3. По отношение на предпътните технически прегледи:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................
4. По отношение на гаражната площ:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................
5. По отношение на превозни средства и заверени копия на лиценза на Общността:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................
Дата: ………………………
Служители на ИА А А: 1. ……………………...
За предприятието: ………………………..
(подпис )
(подпис )
2. ……………………….“
(подпис )

§ 44. Приложение № 6а към чл. 10, ал. 2 се изменя така:

„Приложение № 6а

към чл. 10, ал. 2
З А Я В Л Е Н И Е
за отразяване на настъпили промени в обстоятелствата в лиценз за обществен превоз на територията на Република България
на пътници с №
на товари с №
от:…………………………………………………………………………………………...........................................................................…………...
(име, презиме, фамилия)
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(правна форма)

ЕИК:
Тел.: …………………………………...
Представям настоящото заявление и приложените към него документи за отразяване на следните
промени:
І. Промяна на наименованието, седалището и адреса на управление на представлявания от мен
търговец – прилагат се документи за платени държавни такси по Тарифа № 5 за таксите, които се
събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
ІІ. Преобразуването на търговското дружество чрез промяна на правната му форма – прилагат
се документи по чл. 10, ал. 2 или чл. 79, ал. 2 от Наредба № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на
пътници и товари на територията на Република България, както и документи за платени държавни
такси по Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията.
III. Промяна на данни за превозни средства, вписани в регистъра за моторните превозни средства към лиценза за обществен превоз на територията на Република България.
IV. Други промени
1.
промяна на управител;
2.
промяна на ръководителя на транспортната дейност;
3.
промяна в данните за установяване на територията на Република България;
4.
намаляване броя на удостоверения и отписване на моторно превозно средство;
5.
обявяване за невалидни удостоверения към лиценза за обществен превоз на територията
на Република България – изгубени, откраднати, унищожени и др. (когато не е подадено заявление за
издаване на дубликат).
***Приложени документи и електронен носител с данни – по чл. 10, ал. 2 или чл. 79, ал. 2 от Наредба № 33 от 1999 г. – в зависимост от заявената промяна:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Декларирам, че в представения електронен носител вписаните данни са достоверни и сканираните
документи са идентични с оригиналите.
Забележка*. Лице, представляващо търговеца, е:
1. при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
2. при командитно дружество – лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните
съдружници;
3. при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;
4. при акционерно дружество – овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на
овластяване – и лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции – лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;
6. при едноличен търговец – физическото лице – търговец;
7. прокуристите – когато има такива.
Забележка**. Упълномощено лице е:
1. адвокат с изрично пълномощно, или
2. друго лице с изрично нотариално заверено пълномощно.
Прилага се пълномощното, когато документите са подписани от лице, различно от лицето, представляващо търговеца.
Забележка***. Копията на документи следва да бъдат заверени от лицето, представляващо търговеца,
или от упълномощено лице с „вярно с оригинала“, подпис и печат.
Желая да получа заявените документи:
в регионалното звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“,
гр. …………………………………………….;
в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, 1000 София, ул. Ген. Й. В. Гурко 5.
За моя сметка на:
адреса на управление на търговското дружество;
друг адрес:

Дата: ……………….

(пощенски код, област, община,населено място, ул./ж.к., №, блок, телефон)
Заявител: …………………………………
(подпис и печат)

Служителят
, на длъжност
извърших проверка за комплектуване на заявлението с изискваните документи, при която:

,
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не установих пропуски;
установих, че: ....................................................................................................................................................
Забележка. Извършва се проверка за наличието на документите, за които е отбелязано, че се прилагат
към заявлението.
Заявител:……………..……….……
Служител:……..……………………........“
(подпис)
(подпис)

§ 45. Приложение № 6б към чл. 10, ал. 3 се изменя така:

„Приложение № 6б
към чл. 10, ал. 3

З А Я В Л Е Н И Е
за издаване на дубликат
на лиценз за обществен превоз на територията на Република България №
на пътници
на товари
на удостоверение към лиценз за обществен превоз на територията на Република
България № …………………………………………..
от: …………………………….............................................................................……………………………………………………………………...
(име, презиме, фамилия)
лице, представляващо търговеца*
упълномощено лице**
на
(наименование на дружеството)
(правна форма)
ЕИК:
Тел.: …………………………………...
***Приложени документи:
1. Декларация от управителя на търговското дружество с приложени копия на доказателствени
документи (ако са налични такива).
2. Документ за платена държавна такса по Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата
на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Забележка*. Лице, представляващо търговеца, е:
1. при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
2. при командитно дружество – лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните
съдружници;
3. при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;
4. при акционерно дружество – овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на
овластяване – и лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции – лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;
6. при едноличен търговец – физическото лице – търговец;
7. прокуристите – когато има такива.
Забележка**. Упълномощено лице е:
1. адвокат с изрично пълномощно, или
2. друго лице с изрично нотариално заверено пълномощно.
Прилага се пълномощното, когато документите са подписани от лице, различно от лицето, представляващо търговеца.
Забележка***. Копията на документи следва да бъдат заверени от лицето, представляващо търговеца,
или от упълномощено лице с „вярно с оригинала“, подпис и печат.
Желая да получа заявените документи:
в регионалното звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“,
гр. …………………………………………….;
в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, 1000 София, ул. Ген. Й. В. Гурко 5.
За моя сметка на:
адреса на управление на търговското дружество;
друг адрес:

(пощенски код, област, община,населено място, ул./ж.к., №, блок, телефон)
Дата: ………………........................
Заявител: …………………………………
(подпис и печат)
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Служителят
, на длъжност
извърших проверка за комплектуване на заявлението с изискваните документи и

,

не установих пропуски;
установих, че:
.......................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Забележка. Извършва се проверка за наличието на документите, за които е отбелязано, че се прилагат
към заявлението.
Заявител: ……………..……….……
Служител: ……..……………………..“
(подпис, печат)
(подпис)

§ 46. Приложение № 6в към чл. 11, ал. 3 се изменя така:
„Приложение № 6в
към чл. 11, ал. 3
З А Я В Л Е Н И Е
за продължаване срока на валидност на лиценз за обществен превоз на територията на Република
България
на пътници с №
на товари с №
от:…………………………………………………………………………………………...........................................................................…………...
(име, презиме, фамилия)
лице, представляващо търговеца*
упълномощено лице**
на

(наименование на дружеството)

(правна форма)

ЕИК:
Тел.: …………………………………...
Представям настоящото заявление и приложените към него документи за продължаване срока на
валидност на лиценз за обществен превоз на територията на Република България и
броя удостоверения към лиценза.
***Приложени документи:
1. Справка за доказване на финансова стабилност.
2. Свидетелство за съдимост на професионално компетентното лице или равностоен документ,
издаден от компетентен съдебен или административен орган в държавата-членка, в която е пребивавал ръководителят на транспортната дейност.
3. Копие от удостоверение за професионална компетентност, издадено на лицето, което ръководи транспортната дейност. (Прилага се, когато не е издадено от Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“.)
4. Документи за платени държавни такси по Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
5. Други:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Забележка*. Лице, представляващо търговеца, е:
1. при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
2. при командитно дружество – лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните
съдружници;
3. при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;
4. при акционерно дружество – овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на
овластяване – и лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции – лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;
6. при едноличен търговец – физическото лице – търговец;
7. прокуристите – когато има такива.
Забележка**. Упълномощено лице е:
1. адвокат с изрично пълномощно, или
2. друго лице с изрично нотариално заверено пълномощно.
Прилага се пълномощното, когато документите са подписани от лице, различно от лицето, представляващо търговеца.
Забележка***. Копията на документи следва да бъдат заверени от лицето, представляващо търговеца,
или от упълномощено лице с „вярно с оригинала“, подпис и печат.
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Желая да получа заявените документи:
в регионалното звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“,
гр. …………………………………………….;
в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, 1000 София, ул. Ген. Й. В. Гурко 5.
За моя сметка на:
адреса на управление на търговското дружество;
друг адрес:

(пощенски код, област, община,населено място, ул./ж.к., №, блок, телефон)
Дата: ………………........................
Заявител: …………………………………
(подпис и печат)
Служителят
, на на длъжност
,
извърших проверка за комплектуване на съответното заявление с изискваните документи, при която
не установих пропуски;
установих, че:
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Забележка. Извършва се проверка за наличието на документите, за които е отбелязано, че се прилагат
към заявлението.
Заявител: ……………..……….……
Служител: ……..……………………..“
(подпис)
(подпис)

§ 47. Създава се приложение № 6г към чл. 17, ал. 6:
„Приложение № 6г
към чл. 17, ал. 6
З А Я В Л Е Н И Е
за промени в списъка на моторните превозни средства към лиценз за обществен превоз на територията на Република България
на пътници №
на товари №
от:…………………………………………………………………………………………...........................................................................…………...
(име, презиме, фамилия)
лице, представляващо търговеца*
упълномощено лице**
на
(наименование на дружеството)

(правна форма)

ЕИК:
Тел.: …………………………………...
Предс та вя м нас т оя що т о за я в лен ие и п ри ложен и т е к ъм нег о док у мен т и за изда ва не на
броя удостоверения към лиценза
(с цифри)
(с думи)
за обществен превоз на територията на Република България.
***Приложени документи и електронен носител с данни:
1. Справка за доказване на финансова стабилност.
2. Документ за платена държавна такса по Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата
на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
3. Електронен носител с данни за моторните превозни средства:
3.1. файл в табличен вид с разширение „xls“ (Microsoft Еxcel) – списък с данни на моторните
превозни средства (приложение № 5а от Наредба № 33 от 1999 г.);
3.2. файлове със сканирани документи за моторните превозни средства:
– свидетелство за регистрация – част І;
– договори за наем или лизинг.
Забележка*. Лице, представляващо търговеца, е:
1. при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
2. при командитно дружество – лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните
съдружници;
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3. при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;
4. при акционерно дружество – овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на
овластяване – и лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции – лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;
6. при едноличен търговец – физическото лице – търговец;
7. прокуристите – когато има такива.
Забележка**. Упълномощено лице е:
1. адвокат с изрично пълномощно, или
2. друго лице с изрично нотариално заверено пълномощно.
Прилага се пълномощното, когато документите са подписани от лице, различно от лицето, представляващо търговеца.
Забележка***. Копията на документи следва да бъдат заверени от лицето, представляващо търговеца,
или от упълномощено лице с „вярно с оригинала“, подпис и печат.
Желая да получа заявените документи:
в регионалното звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“,
гр. …………………………………………….;
в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, 1000, София, ул. Ген. Й. В. Гурко 5.
За моя сметка на:
адреса на управление на търговското дружество;
друг адрес:

(пощенски код, област, община,населено място, ул./ж.к., №, блок, телефон)
Дата: ………………........................
Заявител: …………………………………
(подпис и печат)
Служителят
, на длъжност
,
извърших проверка за комплектуване на съответното заявление с изискваните документи, при която
не установих пропуски;
установих, че:
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Забележка. Извършва се проверка за наличието на документите, за които е отбелязано, че се прилагат
към заявлението.
Заявител: ……………..……….……
Служител: ……..……………………..“
(подпис)
(подпис)

§ 48. Създава се приложение № 8а към чл. 59а, ал. 2:
„Приложение № 8а
към чл. 59а, ал. 2
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ К АТЕГОРИЯТА НА АВТОГАРА
Изискване

Категория 1

Категория 2

Категория 3

1. Собствено гише за предварителна
и текуща продажба на билети.

2 (две)

1 (едно)

1 (едно)

2. Гише за обслужване на водачите и
информация на пътниците.

Задължително за всяка автогара

климатизация и/или вен3. Помещение за пътниците (������
�������
чакал- тилация, места за сядане
ня) с отопление и осигурени:
на 50 пътници и площ не
по-малко от 100 кв.м
4. Помещение за приемане и съхраняване на багаж.

климатизация, места
за сядане на 30 пътници и площ не помалко от 60 кв.м

Задължително за всяка автогара

места за сядане
на 20 пътници и
площ не по-малко от 40 кв.м

БРОЙ 86

ДЪРЖАВЕН
Изискване
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Категория 2

Категория 3

1 брой дамска и 1
1 брой тоалет2 броя дамски и 2 броя
брой мъжка тоалетна, на, извън тези,
мъжки тоалетни, извън
извън тези, необхонеобходими за
тези, необходими за изградими за изградените изградените търдените търговски обекти в
търговски обекти в
говски обекти в
автогарата
автогарата
автогарата

6. Оборудвани с навеси сектори за заминаващи и преминаващи автобуси.

8 сектора

4 сектора

2 сектора

7. Оборудвани с навеси сектори за
пристигащи автобуси.

3 сектора

2 сектора

1 сектор

8. Площадка с твърда настилка (���
����
бетон, асфалт или паваж) за движение
и престой на автобусите с нанесена
пътна маркировка.

Задължително за всяка автогара

3 места за сядане, вклю2 места за сядане,
9. Помещение за майки с деца с оточително оборудвано с
включително оборудпление и осигурени:
мивка и маса за повиване вано с мивка и маса
на бебета
за повиване на бебета
10. Телефонен автомат, достъпен за
лица, придвижващи се с инвалидни
колички, и нискоръстови граждани,
специално пригоден за лица със зрителни увреждания, с номеронабирателен механизъм.

Задължително за всяка автогара

11. Подемна платформа или рампа за
придвижване на инвалидна количка.

Задължително за всяка автогара

12. Достъпни маршрути и места на
територията на автогарата за лицата
с намалена подвижност.

Задължително за всяка автогара

13. Маркирано място на територията
на автогарата за спиране и престой
на автомобили, превозващи лица с
увреждания и лица с намалена подвижност, които ползват услугите на
автогарата.

Задължително за всяка автогара

1 място за сядане

14. Ясно обозначено място на територията на автогарата, където лицата с
увреждания и лицата с намалена подвижност могат да съобщят за пристигането си, да поискат помощ, както и
да получат в достъпна форма информация за автогарата и предоставяната
в нея помощ.

да

-

-

15. Предоставяне на безплатна помощ
в автогарата за лицата с увреждания
и лицата с намалена подвижност наймалко в степента, определена в част
а) от приложение I на Регламент
(ЕС) № 181/2011.

да

-

-
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16. Осигурена информация на територията на автогарата:
1. визуална, включваща:
– разписание с часовете на тръгване
от и пристигане в автогарата;
– часовото време;
– списък на обслужваните автобусни
линии и курсовете по тях, обявени за
изпълнение с автобуси, оборудвани за
превоз на лица с увреждания и лица
с намалена подвижност, цени на билетите и работно време на всяко билетно гише;
– табела с номер, съдържаща имената на крайните пунктове на линиите
от съответното направление – на всеки сектор;
2. звукова информация за заминаващи и пристигащи автобуси.
17. Осигурена охрана, включваща:

ВЕСТНИК

БРОЙ 86
Категория 2

Категория 3

Задължително за всяка автогара

видеонаблюдение, СОТ и
физическа охрана

видеонаблюдение,
СОТ или физическа
охрана

видеонаблюдение и СОТ

универсален телефонен
телефонен но18. Телефонен номер към телефонна номер с осигурена инфортелефонен номер с
мер с осигурена
мрежа в страната, с осигурен опера- мация на български и на
осигурена информаинформация на
тор за предоставяне на информация. още един официален език ция на български език
български език
на Европейския съюз

19. Интернет страница, на която са
публикувани:
– списък на обслужваните автобусни
линии;
– маршрутните разписания по всички
обслужвани автобусни линии с часовете на пристигане и тръгване за
всяка спирка, както и курсовете по
тях, обявени за изпълнение с автобуси, оборудвани за превоз на лица с
увреждания и лица с намалена подвижност;
– превозвачът, който изпълнява превозите – за всяко маршрутно разписание;
– цени на билетите по обслужваните
автобусни линии;
– работното време на автогарата и на
всяко билетно гише в нея.

на 3 езика – български,
английски и още един
официален език на Европейския съюз, както и информация за предоставяната в автогарата помощ
на лица с увреждания и
лица с намалена подвижност и възможност за
предварително заявяване
на помощ от тези лица

20. Осигурен безжичен интернет достъп на територията на автогарата.

на 2 езика – български и английски

на български
език

Задължително за всяка автогара

21. Заведение за бързо хранене или
сладкарница на територията на автогарата.

да

търговски обект или
автомат за топли напитки и храни

-

22. Терминално устройство – АТМ
(банкомат) и ПОС терминал.

да

само ПОС терминал

-
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23. Помещение за оказване на първа долекарска помощ, оборудвано с
легло, аптечка, апарат за кръвно налягане и медикаменти от първа необходимост.

да

да

-

“

§ 49. Създава се приложение № 8б към чл. 60, ал. 1:
„Приложение № 8б
към чл. 60, ал. 1
РЕПУБЛИК А БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“
З А Я В Л Е Н И Е
за определяне на категория на автогара
от:………………........................................................................…………………………………………………………………………………..,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ:
управител
упълномощено лице
на

(наименование на дружеството)

(правна форма)

ЕИК:
Контакти с търговското дружество:

(мобилен телефон)

(имейл)

(стационарен телефон)

(факс)

Наименование на автогарата:
Адрес:

(област)

(община)

(пощ. код)

(район)

(населено място)

(ул., бул.)

№

(друго)
Да бъде извършена проверка за определяне на категория на автогара.
Приложени документи:
1. Документи за собственост:
1.1. Прилагам – копие на нотариално заверен договор за наем.
1.2. Не прилагам – автогарата и прилежащите към нея части са собственост на търговското
дружество.
2. Копие на удостоверение за въвеждане в експлоатация.
3. Протокол от охранително обследване, издаден от компетентен орган.
4. План за взаимодействие при кризисни ситуации.
5. Охрана.
5.1. Прилагам – копие на договор с охранителна фирма.
5.2. Не прилагам – автогарата и прилежащите части се охраняват от служители на търговското
дружество.
6. Схема с обозначени елементи на автогарата в мащаб.
7. Схема с елементите за изпълнение на изискванията за достъпност, определени в Наредба № 4
от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за
достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.
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8. Други документи: ……….…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................…
Да бъде извършена проверка за промяна на категорията на автогара.
от категория:
в категория:
1. Други документи:
……………….……….…………………………………...……………...…………………………………………………………………………………………
……………….……….…………………………………...……………...…………………………………………………………………………………………
Забележка 1. Приложените копия на документи следва да бъдат заверени от управителя на дружеството
с „вярно с оригинала“, подпис и печат.
Забележка 2. Когато документите се внасят от лице, различно от управителя на търговското дружество, към тях се прилага нотариално заверено пълномощно.
Дата: ………………........................
Заявител: …………………………………
(подпис и печат)
Служителят
, на на длъжност
извърших проверка за комплектуване на съответното заявление с приложени документи и
не установих пропуски;

,

установих, че: ...................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Забележка. Извършва се проверка на приложените документи с необходимите реквизити (заверка „вярно
с оригинала“, подпис, печат, изискуеми оригинални документи и др.).
Желая документите ми да бъдат приети въпреки констатираните по-горе нередности или неточности, които служителят установи.
Заявител: ……………..……….……
Служител: ……..…………………….
(подпис, печат)
(подпис)“

§ 50. Създава се приложение № 8в към чл. 60, ал. 6:

„Приложение № 8в
към чл. 60, ал. 6
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“
П Р О Т О К О Л
№ . . . . . .
за определяне на категория или промяна на категорията на автогара
Днес, . . . . . . . . . . . . г., комисия в състав:
Председател: ................................................................................ – служител на Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“
Членове:
1. ............................................................................................................. – представител на ……………………........
2. ............................................................................................................. – представител на ……………………........
3. ............................................................................................................. – представител на ……………………........
4. ............................................................................................................. – представител на ……………………........
5. ............................................................................................................. – представител на ……………………........
6. ............................................................................................................. – представител на ……………………........
В присъствието на: …………………………..……………………………………….…………..............................................................,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ:
управител
упълномощено лице
на

(наименование на дружеството)

(правна форма)

ЕИК:
извърши проверка за съответствие с изискванията на Наредба № 33 от 1999 г.
на автогара:
Адрес:

(наименование на автогарата)
(област)

(община)

(район)

(пощ. код)
( ул./бул.)

(друго)

(населено място)
№
,

БРОЙ 86

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 5

при която КОНСТАТИРА:
I. Приложените към заявлението документи са идентични с оригиналите:
ДА

НЕ

II. Изисквания за определяне на категория на автогарата:
Изискване

Категория І
Изпълнено

Гише за обслужване на водачите и
информация на пътниците.

ДА

Помещение за приемане и съхраняване на багаж.

ДА

Площадка с твърда настилка (бетон, асфалт или паваж) за движение
и престой на автобусите с нанесена
пътна маркировка.
Телефонен автомат, достъпен за
лица, придвижващи се с инвалидни
колички, и нискоръстови граждани,
специално пригоден за лица със зрителни увреждания, с номеронабирателен механизъм.
Подемна платформа или рампа за
придвижване на инвалидна количка.
Достъпни маршрути и места на територията на автогарата за лицата с
намалена подвижност.
Маркирано място на територията
на автогарата за спиране и престой
на автомобили, превозващи лица с
увреждания и лица с намалена подвижност, които ползват услугите на
автогарата.
Осигурена информация на територията на автогарата:
1. визуална, включваща:
– разписание с часовете на тръгване
от и пристигане в автогарата;
– часовото време;
– списък на обслужваните автобусни
линии и курсовете по тях, обявени за
изпълнение с автобуси, оборудвани
за превоз на лица с увреждания и
лица с намалена подвижност, цени
на билетите и работно време на всяко билетно гише;
– табела с номер, съдържаща имената на крайните пунктове на линиите от съответното направление – на
всеки сектор;
2. звукова информация за заминаващи и пристигащи автобуси.
Осигурен безжичен интернет достъп
на територията на автогарата.
Собствено гише за предварителна и
текуща продажба на билети.

Категория ІІ
Изпълнено
НЕ

ДА

НЕ

ДА

Изпълнено

Изпълнено

Изпълнено
ДА
Изпълнено

НЕ

ДА

НЕ

ДА

Изпълнено

Изпълнено

Изпълнено

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

Изпълнено
НЕ

2 (две )
ДА

ДА

Изпълнено

НЕ

ДА

НЕ

Изпълнено

НЕ

ДА

НЕ

Изпълнено
НЕ

ДА

НЕ

Изпълнено

Изпълнено
ДА

ДА

Изпълнено

Изпълнено
ДА

НЕ

Изпълнено
НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

1 (едно)
НЕ

ДА

Категория ІІІ
Изпълнено
ДА

НЕ

Изпълнено
ДА

НЕ

Изпълнено
ДА

НЕ

Изпълнено

ДА

НЕ

Изпълнено
ДА

НЕ

Изпълнено
ДА

НЕ

Изпълнено

ДА

НЕ

Изпълнено

ДА

НЕ

Изпълнено
ДА

НЕ

1 (едно)
НЕ

ДА

НЕ
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Категория ІІ

Категория ІІІ

климатизация и/или вен- климатизация, мес- места за сядане на
тилация, места за сядане та за сядане на 30 20 пътници и площ
Помещение за пътниците (чакалня) на 50 пътници и площ не пътници и площ не не по-малко от 40
с отопление и осигурени:
по-малко от 100 кв.м
по-малко от 60 кв.м
кв.м
ДА

Тоалетна с мивка за пътници.

2 броя дамски и 2 броя
мъжки тоалетни, извън тези, необходими за
изградените търговски
обекти в автогарата
ДА

Оборудвани с навеси сектори за заминаващи и преминаващи автобуси.
Оборудвани с навеси сектори за
пристигащи автобуси.

НЕ

ДА

НЕ

ДА

3 места за сядане, включително оборудвано с
Помещение за майки с деца с ото- мивка и маса за повиване
пление и осигурени:
на бебета
ДА
Осигурена охрана, включваща:

Телефонен номер към телефонна
мрежа в страната, с осигурен оператор за предоставяне на информация.

НЕ

универсален телефонен
номер с осигурена информация на български и на
още един официален език
на Европейския съюз
ДА

Интернет страница, на която са публикувани:
– списък на обслужваните автобусни
линии;
– маршрутните разписания по всички обслужвани автобусни линии, с
часовете на пристигане и тръгване за
всяка спирка, както и курсовете по
тях, обявени за изпълнение с автобуси, оборудвани за превоз на лица с
увреждания и лица с намалена подвижност;
– превозвачът, който изпълнява превозите – за всяко маршрутно разписание;
– цени на билетите по обслужваните
автобусни линии;
– работното време на автогарата и
на всяко билетно гише в нея.

НЕ

видеонаблюдение, СОТ и
физическа охрана
ДА

НЕ

на 3 езика – български,
английски и още един официален език на Европейския съюз, както и информация за предоставяната
в автогарата помощ на
лица с увреждания и лица
с намалена подвижност
и възможност за предварително заявяване на
помощ от тези лица

ДА

ДА

НЕ

ДА

НЕ

НЕ

ДА

НЕ

НЕ

видеонаблюдение,
СОТ или физическа
охрана
ДА

НЕ

1 сектор

2 места за сядане,
включително оборудвано с мивка и
маса за повиване на
бебета
ДА

НЕ

2 сектора

2 сектора
НЕ

ДА

НЕ

4 сектора

3 сектора
ДА

НЕ

1 брой дамска и 1
1 брой тоалетна,
брой мъжка тоалетизвън тези, необхона, извън тези, необдими за изградениходими за изградените търговски обекте търговски обекти
ти в автогарата
в автогарата

НЕ

8 сектора
ДА

ДА

НЕ

ДА

НЕ

1 място за сядане

ДА

НЕ

видеонаблюдение и
СОТ
ДА

НЕ

телефонен номер
телефонен номер с
с осигурена инфоросигурена информамация на български
ция на български език
език
ДА

НЕ

на 2 езика – български и английски

ДА

НЕ

ДА

НЕ

на български език

ДА

НЕ
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Заведение за бързо хранене или
сладкарница на територията на автогарата.

Задължително

търговски обект или
автомат за топли
напитки и храни

Не се изисква

Терминално устройство – АТМ (банкомат) и ПОС терминал.
Помещение за оказване на първа долекарска помощ, оборудвано с легло,
аптечка, апарат за кръвно налягане
и медикаменти от първа необходимост.
Ясно обозначено място на територията на автогарата, където лицата
с увреждания и лицата с намалена
подвижност могат да съобщят за
пристигането си, да поискат помощ,
както и да получат в достъпна форма информация за автогарата и предоставяната в нея помощ.

ДА

НЕ

Задължително
ДА

НЕ

Задължително
ДА

НЕ

Задължително

ДА

ДА

НЕ

само ПОС терминал
ДА

Задължително
ДА

Не се изисква

НЕ
Не се изисква

НЕ

Не се изисква

Не се изисква

НЕ

Предоставяне на безплатна помощ в
Задължително
Не се изисква
Не се изисква
автогарата за лицата с увреждания и
лицата с намалена подвижност наймалко в степента, определена в част
ДА
НЕ
а) от приложение I на Регламент
(ЕС) № 181/2011.
Забележка. Невярното се зачертава.
Заключение на комисията:
Автогарата ………………………..............… на изискванията за …………….….................….. категория.
(отговаря, не отговаря)
(първа, втора, трета)
Възражения: …………………………………………………………………………………………….…..………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Подписи:
Председател: ………………..
Членове:
1. ………………...
2. ………………...
3. ………………...
4. ………………...
5. ………………...
6. ………………...
Представител на заявителя: ………………..“

§ 51. В приложение № 9а към чл. 61, ал. 2 думите „областния отдел „Контролна дейност – ДАИ“
се заменят с „регионалното звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
§ 52. В приложение № 11 думите „към чл. 66, т. 7“ се заменят с „към чл. 66, т. 2“.
Преходна разпоредба
§ 53. Собствениците на автогари привеждат дейността си в съответствие с изискванията на
глава четвърта, раздел VI и подават заявление за определяне на категорията на автогарата в
срок до 6 месеца след влизане в сила на тази наредба.
Министър:
Ивайло Московски
8531
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
ЗАПОВЕД № РД-01-681
от 12 октомври 2016 г.
На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на
труда във връзка с параграф единствен от зак лючителната разпоредба на Постановление
№ 24 от 6 февруари 2006 г. на Министерския
съвет за приемане на Наредба за задължително
застраховане на работниците и служителите за
риска „трудова злополука“ (обн., ДВ, бр. 15 от
2006 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2006 г.; изм., бр. 46
от 2007 г. и бр. 5 от 2010 г.) определям коефициент на трудов травматизъм по икономически
дейности за прилагане през 2017 г. съгласно
приложението, съставляващо неразделна част
от тази заповед.
Министър:
З. Русинова
Приложение
Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2017 г.

№

Икономическа
дейност

Коефициент на
Код по
трудов
КИДтравма2008
тизъм
(Ктт)

1.

Добив на метални руди

07

7,41

2.

Производство на основни метали

24

3,34

3.

Добив на въглища

05

2,84

4.

Производство на химични продукти

20

2,64

5.

Добив на неметални материали и суровини

08

1,80

6.

Ремонт и инсталиране
на машини и оборудване

33

1,78

7.

Строителство на съоръжения

42

1,75

8.

Производство на дървен
материал и изделия от
дървен материал и корк,
без мебели; производство на изделия от слама
и материали за плетене

16

1,57

Сухопътен транспорт

49

1,55

38

1,52

9.

10. Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

№

Икономическа
дейност

Коефициент на
Код по
трудов
КИДтравма2008
тизъм
(Ктт)

11. Даване под наем и оперативен лизинг

77

12. Горско стопанство

02

1,47

13. Воден транспорт

50

1,38

14. Пощенски и куриерски
дейности

53

1,36

15. Специализирани строителни дейности

43

1,35

16. Складиране на товари и
спомагателни дейности
в транспорта

52

1,26

17. Строителство на сгради

41

1,24

18. Производство и разпределение на електрическа
и топлинна енергия и на
газообразни горива

35

1,22

19. Производство на метални изделия, без машини
и оборудване

25

1,16

20. Производство на мебели

31

1,13

21. Артистична и творческа
дейност

90

1,12

22. Производство на хартия,
картон и изделия от хартия и картон

17

1,08

23. Производство на напитки

11

1,07

24. Производство на машини и оборудване, с общо
и специално предназначение

28

1,01

25. Производство на превозни средства, без автомобили

30

0,98

26. Събиране, пречистване
и доставяне на води

36

0,98

27. Производство на тютюневи изделия

12

0,97

28. Производство на изделия от други неметални
минерални суровини

23

0,93

29. Производство на изделия
от каучук и пластмаси

22

0,92

30. Радио- и телевизионна
дейност

60

0,89

31. Производство на електрически съоръжения

27

0,87

32. Производство на текстил
и изделия от текстил, без
облекло

13

0,80

1,50
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Икономическа
дейност

Коефициент на
Код по
трудов
КИДтравма2008
тизъм
(Ктт)

33. Събиране, отвеждане и
пречистване на отпадъчни води

37

0,79

34. Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

93

0,77

35. Далекосъобщения

61

0,77

36. Производство, некласифицирано другаде

32

0,73

37. Производство на кокс
и рафинирани нефто
продукти

19

0,72

38. Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

01

0,71

Среден коефициент на трудов травматизъм за
страната Ктт = 0,67
8582

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
РЕШЕНИЕ № 117
от 20 октомври 2016 г.
На основание чл. 25 ЗБНБ Българската народна
банка пуска в обращение, считано от 5 декември
2016 г., златна възпоменателна монета „Екзарх
Антим І“ със следното описание:
Технически параметри:
емисия – 2016 г.;
номинална стойност – 100 лв.;
метал – злато, проба 999/1000;
качество – мат-гланц, висше;
тегло – 8.64 г;
диаметър – 24 мм;
гурт – гладък;
тираж – 2000 броя.

С Т Р. 6 9

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 287
от 14 октомври 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 435 от 23.06.2016 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 22.11.2016 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за продажбата на самостоятелен обект в сграда с ид. 68134.4356.517.1.62 (за
офис), София, ж.к. Люлин – 2 м.р., бл. 237, ет. 1,
общински нежилищен имот, стопанисван от район „Люлин“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 33 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 3300 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции при
„Общинска банка“ – А Д, ул. Врабча 6, Со фия (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 18.11.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
8533

Графични елементи:
На лицевата страна на монетата е изобразена емблемата на Българската народна банка
с годината „1879“ върху лентата; околовръст:
надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“; номиналната стойност „100 ЛЕВА“ и годината на
емисията „2016“.
На обратната страна на монетата има изображение на Екзарх Антим І; отгоре стои надпис
„ЕКЗАРХ АНТИМ І“, а вдясно са изписани годините на раждането и смъртта му.
Автор на художествения проект е Пламен
Чернев.
Управител:
Д. Радев
8603
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РЕШЕНИЕ № 289
от 21 октомври 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 194 от 25.02.2016 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 24.11.2016 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажбата на ПИ с
идент. 68134.2821.2516, кв. 20Б, м. НПЗ Орион
и съседни жилищни територии, София, ул. 23
декември 15, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Връбница“.
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2. Начална тръжна цена – 20 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции при „Общинска
банка“ – АД, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 22.11.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

8549

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 290
от 21 октомври 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 434 от 23.06.2016 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 30.11.2016 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажбата на УПИ
VI – со, кв. 100, м. Христо Смирненски – Слатина – ул. Кривина, София, ул. Боян Магесник
112, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Слатина“.
2. Начална тръжна цена – 380 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 38 000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции при „Общинска
банка“ – АД, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 28.11.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

8550

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 291
от 21 октомври 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 478 от 14.07.2016 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 29.11.2016 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с
явно наддаване за продажбата на самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 68134.4083.143.18.78,
София, ж.к. Младост 1А, бл. 510, вх. 3, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Младост“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 160 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 16 000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции при
„Общинска банка“ – А Д, ул. Врабча 6, Со фия (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 25.11.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
8551
РЕШЕНИЕ № 292
от 21 октомври 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
т ърговете и конк у рсите, Решение № 249 от
28.04.2014 г. и Решение № 304 от 29.05.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 23.11.2016 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за продажбата на поземлен
имот с идент. 68134.1201.161 (УПИ V-535, кв. 49Б,
м. ЗонаВ-17), София, ул. „Зайчар“, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Илинден“.
2. Начална тръжна цена – 79 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
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4. Депозитът за участие – 7900 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции при
„Общинска банка“ – А Д, ул. Врабча 6, Со фия (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 21.11.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.

8534

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 293
от 21 октомври 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 693 от 29.09.2016 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 30.11.2016 г. в 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажбата на УПИ
VII – со, кв. 100, м. Христо Смирненски – Слатина – ул. Кривина, София, ул. Боян Магесник
114, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Слатина“.
2. Начална тръжна цена – 326 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 32 600 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции при
„Общинска банка“ – А Д, ул. Врабча 6, Со фия (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 28.11.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

8552

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 294
от 21 октомври 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 694 от 29.09.2016 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 28.11.2016 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с
явно наддаване за продажбата на самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 68134.4089.237.1.94
(за магазин), София, ж.к. Младост 4, бл. 472, вх. 1,
ет. 1, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Младост“, със съответното право на
строеж.
2. Начална тръжна цена – 39 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 3900 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции при „Общинска
банка“ – АД, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 24.11.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
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Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 295
от 21 октомври 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 694 от 2.09.2016 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 29.11.2016 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажбата на ПИ с
идент. 68134.1382.2152 (УПИ III – за магазни,
кв. 49б), ж.к. Надежда – 2а и 2б, ул. Траен мир,
София, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 154 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 15 400 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции при
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„Общинска банка“ – А Д, ул. Врабча 6, Со фия (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 25.11.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

8554

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОВЕД № ДС-20-260
от 18 октомври 2016 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА, § 4к, ал. 6
ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ, протокол от
10.08.2016 г. на комисията по чл. 28б ППЗСПЗЗ и
констативен протокол от 3.10.2016 г. на Община
Кюстендил одобрявам план на новообразувани
имоти по § 4 ПЗРЗСПЗЗ за имоти с идентификатори № 16141.110.1, № 16141.110.2, № 16141.110.3,
№ 16141.110.4 и № 16141.110.5, попадащи в имот
№ 031046 от КВС на с. Горна Брестница, местност
Бобище, община Кюстендил, област Кюстендил.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез
областния управител на област Кюстендил пред
Административния съд – Кюстендил, в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“.

8562

Областен управител:
В. Янев

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
РЕШЕНИЕ № 295
от 29 септември 2016 г.
На основание чл. 21, а л. 2 във връзка с
чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и 5 във връзка с
чл. 3, ал. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 26, ал. 1 и 2, чл. 28,
ал. 1, 2 и 4 ЗПСК и с чл. 4, чл. 5, ал. 4, чл. 7 и
8 от Наредбата за възлагане извършването на
дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол,
включително процесуално представителство,
чл. 5, ал. 2 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от
Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет – гр. К юстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската
администрация Общинският съвет – гр. Кюстендил, реши:

ВЕСТНИК

БРОЙ 86

1. Открива процедура за приватизация на
„ДДД – Кюстендил“ – ЕООД, ЕИК 109055472,
със седалище и адрес на управление област
Кюстендил, община Кюстенлил, гр. Кюстендил
2500, ул. Кокиче 6, чрез продажба на дяловете – собственост на Община Кюстендил, представляващи 100 % от капитала на дружеството,
по реда на ЗПСК.
2. Да се проведе процедура за възлагане
изготвянето на анализ на правното състояние,
информационен меморандум и приватизационна
оценка на посоченото в т. 1 търговско дружество
по реда на Наредбата за възлагане извършването
на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол,
включително процесуално представителство.
3. Възлага на кмета на община Кюстендил
провеждането на процедурата за възлагане извършването на посочените в т. 2 от решението
подготвителни действия по реда на Наредбата за
възлагане извършването на дейности, свързани с
подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално
представителство.
4. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с дълготрайни активи на „ДДД – Кюстендил“ – ЕООД, ск лючване на договори за
придобиване на дялово участие, за наем, за
съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване
на вземания, както и поемане на менителнични
задължения, освен с разрешение на Общинския
съвет – гр. Кюстендил.
Председател:
М. Крумова

8525

ОБЩИНА ЛОВЕЧ
РЕШЕНИЕ № 254
от 29 септември 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1 и чл. 132, ал. 1,
т. 2 ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
Общинският съвет – гр. Ловеч, реши:
1. Одобрява представения проект на подробен
устройствен план – парцеларен план за водоснабдяване на поземлен имот с идентификатор
43952.537.614 в местност Синан тепе, землище
на гр. Ловеч.
2. Възлага на кмета на община Ловеч изпълнението на всички действия за правилното и
законосъобразно изпълнение на процедурите по
прилагане на влезлия в сила подробен устройствен план.

8537

За председател:
Д. Димова-Събева

РЕШЕНИЕ № 255
от 29 септември 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1 и чл. 132, ал. 1, т. 2
ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският
съвет – гр. Ловеч, реши:

БРОЙ 86
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1. Одобрява представения проект на подробен
устройствен план: план-схема за електрозахранване на поземлени имоти с идентификатори
43952.196.4 и 43952.197.521 по плана на местност
Ак баир, Ловеч.
2. Възлага на кмета на община Ловеч изпълнението на всички действия за правилното и
законосъобразно изпълнение на процедурите по
прилагане на влезлия в сила подробен устройствен план.

8538

За председател:
Д. Димова-Събева

РЕШЕНИЕ № 256
от 29 септември 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1 и чл. 132, ал. 1,
т. 2 ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
Общинският съвет – гр. Ловеч, реши:
1. Одобрява представения проект на подробен
устройствен план: план-схема за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура – въздушни
усукани проводници от съществуващ стълб № 1
до нови стълбове на уличното осветление от
о.т. 1051 до о.т. 1059 по плана на гр. Ловеч.
2. Възлага на кмета на община Ловеч изпълнението на всички действия за правилното и
законосъобразно изпълнение на процедурите по
прилагане на влезлия в сила подробен устройствен план.

8539

За председател:
Д. Димова-Събева

ОБЩИНА МЪГЛИЖ
РЕШЕНИЕ № 207
от 31 август 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 6 от протокол
№ 7 от 5.07.2016 г. на ОбЕСУТ Общинският съвет – гр. Мъглиж, одобрява подробен устройствен
план – парцеларен план за обект: Трасе на кабел
за присъединяване към електропреносната мрежа на поземлен имот № 142004 в землището на
с. Дъбово, община Мъглиж.
Трасето на ел. кабела започва от съществуващ
стълб № 166 на мрежа НН, пресича улична отсечка
в регулационните граници на с. Дъбово, община
Мъглиж, преминава на север през ПИ № 142012
(нива) и достига до ПИ № 142004 в землището
на с. Дъбово, община Мъглиж.
Дължината на трасето на ел. кабела е 142 м.
Сервитутът на кабела е 2 м (2 × 1 м от оста).
Площта на сервитута е 286 кв. м.
Решението подлежи на обжалване на основание
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община Мъглиж до Административния съд – Стара Загора.

8568

Председател:
Ст. Христов

ВЕСТНИК
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ОБЩИНА ПЛЕВЕН
ЗАПОВЕД № РД-10-1149
от 1 септември 2016 г.
На основание чл. 44, а л. 2 във връзка с
ал. 1, т. 1 ЗМСМА във връзка с чл. 322 ЗПУО
и Решение № 307 от 25.08.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Плевен, за закриване на Междуучилищен център за трудово-политехническо обучение – Плевен, нареждам:
1. Закривам Междуучилищен център за трудово-политехническо обучение – Плевен, община
Плевен, област Плевен, с адрес на управлен ие Плевен, ул. П. Р. Славейков 12, считано от 1.10.2016 г.
2. Трудовите правоотношения с персонала на
Междуучилищния център за трудово-политехническо обучение да бъдат уредени при условията
на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
3. Да се извърши инвентаризация на наличните
дълготрайни материални активи и материални
запаси, движимо и недвижимо имущество на
Междуучилищния център за трудово-политехническо обучение – Плевен, и да се изготвят
необходимите приемно-предавателни протоколи.
4. След приключване на инвентаризацията
годното движимо имущество да се разпредели съобразно нуждите и да се предостави за управление
и ползване на училищата, в които има оборудвани
кабинети за провеждане на задължителното
обучение по „Предприемачество и технологии“.
5. Финансово-счетоводната документация да
се предаде за съхранение в Община Плевен.
6. Задължителната документация на Междуучилищния център за трудово-политехническо
обучение – Плевен, да се предаде за съхранение
в Община Плевен.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам
на Стефан Милев – зам.-кмет на община Плевен,
и Милен Яков – зам.-кмет на община Плевен.
Кмет:
Г. Спартански
8536

ОБЩИНА ПОМОРИЕ
РЕШЕНИЕ № 327
от 27 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 62, ал. 2 и 3 АПК Общинският съвет – гр. Поморие, прави поправка на явна фактическа грешка
в свое Решение № 1347 от 26 март 2015 г. (ДВ,
бр. 32 от 2015 г.), като текстът „с отреждане „За
предимно производствена зона“ се заличава.
Настоящото решение да се счита за неразделна част от Решение № 1347 от 26 март 2015 г. на
Общинския съвет – гр. Поморие.
Председател:
А. Адамов
8569
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РЕШЕНИЕ № 328
от 27 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 62, ал. 2 и 3 АПК Общинският съвет – гр. Поморие, прави поправка на явна фактическа грешка
в свое Решение № 1209 от 27 ноември 2014 г.
(ДВ, бр. 3 от 2015 г.), като текстът „с отреждане
„За предимно производствена зона“ се заличава.
Настоящото решение да се счита за неразделна
част от Решение № 1209 от 27 ноември 2014 г. на
Общинския съвет – гр. Поморие.

8570

Председател:
А. Адамов

ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 165
от 25 март 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 № 65231.917.76
в м. Борико с площ 3887 кв. м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на
трайно ползване: нива, съгласно одобрената със
Заповед № РД-18-3 от 27.01.2005 г. кадастрална
карта на гр. Самоков, актуван с акт за частна
общинска собственост № 6003 от 20.08.2007 г.,
вписан в службата по вписванията, при начална
тръжна цена 13 300 лв. без ДДС.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване – 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00, BIC – CECBBGSF, при „ЦКБ“ – АД,
клон Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината, до 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
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от 9 ч. в заседателната зала на ет. ІІІ 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.
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Председател:
С. Стойчева

РЕШЕНИЕ № 507
от 16 септември 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:
Сграда с идентификатор № 65231.918.213.4 –
апартамен тен комп лекс „Боровец гард ънс“,
разположена в поземлен имот с идентификатор
№ 65231.918.213, със застроена площ 1353 кв. м,
брой етажи – 5, с предназначение: апартаментен
хотел, съгласно одобрената със Заповед № РД18-3 от 27.01.2005 г. на изпълнителния директор
на АК и изменена със Заповед № КД-14-23-3 от
12.01.2010 г. на началника на СГКК кадастрална
карта на гр. Самоков, ведно със съответното
право на строеж, актувана с акт за частна общинска собственост № 10756 от 23.08.2011 г.,
вписан на 29.08.2011 г. под № 1427, под № 200, том
5, парт. книга том 8112, ведно със съответното
право на строеж, при начална тръжна цена в
размер 4 388 000 лв. без ДДС.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща еднократно чрез банков
превод по банкова сметка на Община Самоков
в 30-дневен срок от решението за определяне на
купувач или чрез разсрочено плащане за срок 10
години на равни месечни вноски с оскъпяване в
размер 10 % при условия, посочени в приложения
предварителен договор за покупко-продажба.
3. Определя стъпка на наддаване – 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 20 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
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внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00, BIC – CECBBGSF, при „ЦКБ“ – АД,
клон Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината, до 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. ІІІ в сградата
на общината.
9. Утвърж дава тръж ната доку ментаци я и
проектодоговора като част от нея, проекта на
предварителен договор 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 или предварителен 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.
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Председател:
С. Стойчева

РЕШЕНИЕ № 508
от 16 септември 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:
ПИ с идентификатор № 65231.917.475 с площ
2876 кв. м, трайно предназначение на територията:
земеделска, начин на трайно ползване: ливада,
в м. Борико, землище гр. Самоков. Същият е
актуван с акт за частна общинска собственост
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№ 6001/2007 г., вписан в службата по вписвания
та, при начална тръжна цена 8628 лв. без ДДС.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване – 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00, BIC – CECBBGSF, при „ЦКБ“ – АД,
клон Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината, до 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. ІІІ 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.

8565

Председател:
С. Стойчева

РЕШЕНИЕ № 509
от 16 септември 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:
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1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажба на следния общински недвижим имот:
У ПИ – парцел Х ІІ, о т реден за имо т п л.
№ 497 с урегулирана площ 777 кв. м в кв. 54 по
регулационния план на с. Алино, при неуредени
регулационни сметки за 52 кв. м, придаваеми
по регулация от имот пл. № 496, актуван с акт
за частна общинска собственост № 14440 от
25.03.2016 г., вписан с вх. рег. № 1000, акт № 148,
том 4, дело 772, имотна партида № 41976, в службата по вписванията, при начална тръжна цена
16 000 лв. без ДДС.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване – 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00 BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон
Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината, до 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. ІІІ 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, 7
са съответно 52-рият ден след обявената дата за
съответния повторен търг.

8566

Председател:
С. Стойчева
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ОБЩИНА САНДАНСКИ
РЕШЕНИЕ № 326
от 29 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 22 от протокол
№ 10 от 8.09.2016 г. на ОЕСУТ при Община Сандански Общинският съвет – гр. Сандански, реши:
Одобрява представения ПУП – парцеларен
план за проектно трасе на газопроводно отклонение DN 50; PN 0,5 от разпределителен газопровод
на „Рила газ“ за УПИ 159065, местността Хано,
землище на гр. Сандански, община Сандански,
област Благоевград.
Трасето на газовото отклонение, преминавайки
през имот с идентификатор 65334.159.246 – път IV
клас, местността Соколовец, и имот с идентификатор 65334.159.159 – полски път в местността
Хано, община Сандански, достига до УПИ 159065
в местността Хано, землище на гр. Сандански.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Община Сандански пред А дминистративния
съд – Благоевград.
Председател:
Г. Синански

8567

ОБЩИНА ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № ХII-19
от 28 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с решение на ОЕСУТ
по точка седем на протокол № 8 от 26.05.2016 г.
Общинският съвет – гр. Ямбол, одобрява изработените проекти за:
1. Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на кабелна линия – ниско напрежение за захранване на поземлен имот
с идентификатор 87374.37.886 по кадастралната
карта на гр. Ямбол, м. Дюзлюка.
2. Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод
и водопроводно отклонение за захранване на
поземлен имот с идентификатор 87374.37.886 по
кадастралната карта на гр. Ямбол, м. Дюзлюка.
3. Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на улична канализация
и канализационно отклонение за захранване на
поземлен имот с идентификатор 87374.37.886 по
кадастралната карта на гр. Ямбол, м. Дюзлюка,
необходими за захранване на поземлен имот с
идентификатор 87374.37.886 по кадастралната
карта на гр. Ямбол, м. Дюзлюка, във връзка с
изграждане на „Складова база за строителни
материали и търговия“.
На основание чл. 215 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да обжалват решението в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община Ямбол до Административния
съд – Ямбол.

8540

Председател:
Д. Ибришимов
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39. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-69 от 17.10.2016 г. за обект: Реконструкция
на покривна конструкция с основен ремонт на
покривни покрития и отводнителна система и
консервация и реставрация на калкани, корнизи
и стрехи в Рилската света обител, подобект/етап
3: Северно крило – Корпус I – „А“ и „Б“, намиращ
се в част от сграда с идентификатор 60685.60.6.1,
в поземлен имот с идентификатор 60685.60.6 по
КК на Рилския манастир, община Рила, област
Кюстендил, при условията на чл. 60 на Административнопроцесуалния кодекс. Предварителното
изпълнение на разрешението за строеж може да
се обжалва пред Върховния административен съд
в 3-дневен срок от обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството. На
основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за
строеж подлежи на обжалване от заинтересованите лица пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ чрез Министерството
на регионалното развитие и благоустройството.
8527
39. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, отдел „Публични
вземания“, съобщава, че на основание чл. 253
ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот № С160022-091-0000283/14.10.2016 г.
въ з ла га на „Т у рс т рой 53“ – ЕООД , с ЕИ К
204234141, гр. Банкя, ул. Росица 6, следните недвижими имоти: поземлен имот с идентификатор
№ 00878.503.387 по действащата кадастрална карта
на гр. Ахтопол, одобрена със Заповед № РД-18-55
от 24.08.2006 г. на изп. директор на АК, с площ
2566 кв. м при граници: имот: 00878.503.388;
00878.503.386; 00878.503.401; 00878.503.452 (бивш
УПИ І-433, кв. 102 по плана на гр. Ахтопол), заедно с построените в имота сгради – 15 жилищни
бунгала и 4 помощни сгради.
8541
38. – Националният военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс
за заемане на академичната длъжност главен
асистент от област на висшето образование 9.
Сигурност и отбрана, професионално направление
9.1. Национална сигурност, по научна специалност 05.02.24 „Организация и управление извън
сферата на материалното производство (сигурност
и отбрана)“, с учебна натовареност 694 часа, приравнени към упражнения, за цивилен служител
с образователна и научна степен „доктор“ в катедра „Логистика на сигурността“ във факултет
„Общовойскови“ на НВУ „Васил Левски“, със
срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Кандидатите
да подадат до началника на НВУ „Васил Левски“
следните документи: заявление; автобиография;
копие от дипломата за ОНС „доктор“; списък на
публикации, изобретения и други научни и научноприложни разработки; медицинско свидетелство
(за работа); свидетелство за съдимост; удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв;
други документи, удостоверяващи интересите и
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постиженията на кандидата в съответната научна област, като изобретения, научно-приложни
разработки и др. Документи – в регистратурата
на университета, Велико Търново, бул. България
76, тел. за контакти: 062/618-832.
8586
17. – Русенският университет „Ангел Кънчев“
обявява конкурси за главни асистенти по професионални направления: 2.1. Филология, специалност „Българска литература“ – един за нуждите
на факултет „Природни науки и образование“;
5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Физика“ – един за нуждите на
Транспортния факултет; двата със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Справки – в отдел „Кадрово развитие“ (kr.uni-ruse.bg);
подаване на документи – доц. д-р Орлин Петров,
отдел „Развитие на академичния състав“, кабинет
1.334, тел. 082/888-455; 0882390043.
8528
317. – Частното висше училище – Колеж по
туризъм – Благоевград, на основание решение
на академичен съвет от 15.10.2016 г. и в съответствие с чл. 5 и 6 от Правилника за развитието
и атестирането на академичния състав на Колежа по туризъм и раздел IV, чл. 29 от Закона за
развитието на академичния състав в Република
България обявява конкурс за редовен професор
в област на висше образование 3. Социални,
стопански и правни науки по професионално
направление 3.7. Администрация и управление,
научна специалност „Икономика и управление“
(Лидерство в управлението), със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
за кандидатстване се подават в ректората на колежа, Благоевград, ул. Брегалница 2 (бивше Първо
ОУ), тел. за връзка: 073/83 56 26; 073/83 06 66.
8577
317а. – Частното висше училище – Колеж по
туризъм – Благоевград, на основание решение
на академичен съвет от 15.10.2016 г. и в съответствие с чл. 5 и 6 от Правилника за развитието и
атестирането на академичния състав на Колежа
по туризъм и раздел III, чл. 24 от Закона за
развитието на академичния състав в Република
България обявява конкурс за редовен доцент
в област на висше образование 3. Социални,
стопански и правни науки по професионално
направление 3.7. Администрация и управление,
научна специалност „Икономика и управление“
(Теории на развитие и стопански форми), със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи за кандидатстване се подават в ректората на колежа, Благоевград, ул.
Брегалница 2 (бивше Първо ОУ), тел. за връзка:
073/83 56 26; 073/83 06 66.
8578
363. – Институтът по катализ при БАН – София, обявява конкурс за главен асистент по
професионално направление 4.2. Химически
науки, научна специалност „Химия на твърдото
тяло“, за нуждите на лаборатория „Дизайн и
охарактеризиране на каталитични материали“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в канцеларията
на института – София 1113, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 11, стая 231, тел. 02/979-35-63.
8604
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СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 АПК
съобщава, че е допуснато оспорване от сдружение „Синдикат на служителите в МВР“ срещу
Наредба № 8121з-776 от 29.07.2016 г. за реда за
организацията и разпределянето на работното
време, за неговото отчитане, за компенсирането
на работата извън редовното работно време, режима на дружество, времето за отдих и почивките
на държавните служители в Министерството на
вътрешните работи, издадена от министъра на
вътрешните работи (ДВ, бр. 60 от 2016 г.), по което е образувано адм.д. № 11077/2016 г. по описа
на Върховния административен съд, четвърто
отделение, насрочено за 22.11.2017 г.
8542
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
АПК съобщава, че е постъпила жалба от Паско
Тошев Запрянов против подточки 1, 2, 3 и 6 към
т. I от приложение 3 към чл. 53 от Наредбата за
определянето и администрирането на местните
такси и цени на услугите на територията на община Стара Загора, прието с Решение № 107 от
29.03.2012 г. на Общинския съвет – гр. Стара Загора, по което е образувано адм. д. № 438/2016 г. по
описа на Административния съд – Стара Загора,
и е насрочено за 8.12.2016 г. от 14,30 ч.
8560
Радневският районен съд, гр. състав, съобщава на ответника Ханс Йоаким Коен, роден на
12.10.1953 г., гражданин на Република Германия,
за образуваното гр.д. № 332/2016 г. по описа на
РС – Раднево, по предявен от Гаранционния фонд
иск с правно основание чл. 45 ЗЗД, като му указва,
че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви в канцеларията
на Радневския районен съд, за да получи препис
от исковата молба и приложенията към нея, в
противен случай делото ще бъде разгледано при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
8561
Софийският районен съд, 71 състав, призовава Ивон Йоланда Робат, родена на 1.08.1970 г. в
гр. Лайден, Кралство Нидерландия, с последен
известен адрес София, ж. к. Младост 4, ул. Д-р
Атанас Москов, бл. 425, вх. 2, ет. 6, ап. 30, да
се яви в съда, за да получи като ответница по
гр. д. № 6460/2016 г. по описа на СРС, 71 състав
(заведено от „Юрокар“ – ЕАД), препис от искова молба. В едномесечен срок може да подаде
отговор на исковата молба, който задължително
трябва да съдържа: посочване на съда, номера на
делото, името и адреса є, както и на законния
є представител или пълномощник, становище
по допустимостта и основателността на иска и
обстоятелствата, на които се основава искът,
възраженията срещу иска и обстоятелствата, на
които те се основават, подпис на лицето, което
подава отговора. В отговора трябва да бъдат
посочени доказателствата и конкретните обстоятелства, които ще се доказват с тях, както и да
бъдат представени всички писмени доказателства,
с които разполага.
8587

ВЕСТНИК

БРОЙ 86

Софийският градски съд, I гражданско отделение, 5 състав, на основание чл. 28, ал. 1
ЗОПДИППД уведомява, че има образувано гр.д.
№ 2952/2012 г. въз основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за отнемане на
незаконно придобито имущество срещу Даниела
Методиева Димитрова c постоянен адрес: София,
район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 311, вх. Г, ет. 3,
ап. 63, Виктор Рангелов Димитров с постоянен
адрес: гр. Банкя, ул. Майор Коста Паница 32,
Виктор Викторов Димитров с постоянен адрес
София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 311, вх. Г,
ет. 3, ап. 63, за отнемане на следното имущество
на обща стойност 491 011,93 лв.
Съгласно определение от 4.10.2016 г. по гр.д.
№ 2952/2012 г. по описа на СГС, I ГО, 5 състав,
съдът конституира като контролираща страна по
делото на основание чл. 30, ал. 1 ЗОПДИППД
(отм.) Прокуратурата на Република България.
Определя срок за заинтересованите лица за
предявяване на самостоятелни претенции върху
имущество по реда на чл. 225 ГПК до приключване на съдебното дирене на първа инстанция,
описано, както следва:
От Даниела Методиева Димитрова и Виктор
Рангелов Димитров с правно основание чл. 4, ал. 1
във връзка с чл. 10 ЗОПДИППД:
Лек автомобил, марка „ВАЗ 2101“, с рег. № С
8617 АГ, рама № 3694760, двигател № 4960628, придобит от Даниела Димитрова, пазарна стойност
на автомобила към 02.2012 г. – 270 лв.;
Мотопед „Хонда 50“ с рег. № С 2265 Н, рама
№ AF011074600, двигател № AF01Е1074823, придобит от Даниела Димитрова, пазарна стойност
на мотопеда към 02.2012 г. – 35 лв.;
Лек автомобил, марка „Форд Фиеста“, с рег.
№ С 9584 MP, рама № WF0BXXGAFBRR44994,
двигател № RR44994, придобит от Виктор Рангелов Димитров, пазарна стойност на автомобила
към 02.2012 г. – 945 лв.
От Даниела Методиева Димитрова и Виктор
Рангелов Димитров с правно основание чл. 4, ал. 2
във връзка с чл. 10 ЗОПДИППД:
сумата, представляваща пазарна стойност към
момента на продажбата на апартамент 63, отчужден с нотариален акт № 82, том VII, рег. № 7678,
дело № 1245/20.12.1999 г., в размер 26 330 лв.;
сумата, представляваща пазарна стойност към
момента на продажбата на апартамент 56, отчужден с нотариален акт № 83, том II, рег. № 3040,
дело № 269/21.04.2000 г., в размер 16 540 лв.;
сумата, представляваща пазарна стойност към
момента на продажбата на неурегулирано празно
дворно място с площ 600 кв. м, отчуждено с нотариален акт № 145, том II, дело № 815/21.07.1995 г.,
в размер 198,37 лв.;
сумата, представляваща пазарна стойност към
момента на продажбата на 1/2 идеална част от
празно дворно място от 558 кв. м, отчуждено
с нотариален акт № 177, том LLLLII, н. дело
№ 39725/2.12.1997 г., в размер 24 604,70 лв.;
сумата, представляваща пазарна стойност към
момента на продажбата на 170/412 идеални части
от дворно място с площ 412 кв. м, отчуждено с
нотариален акт № 137, том VII, peг. № 7931, н.
дело № 1297/28.12.1999 г., в размер 3289 лв.;
сумата, представляваща пазарна стойност към
момента на продажбата на двуетажна масивна
жилищна сграда с РЗП 351,9 кв. м, отчуждена
с нотариален акт № 142, том VII, peг. № 7955,
н. дело № 1301/29.12.1999 г., в размер 75 170 лв.;
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сумата, представляваща пазарна стойност към
момента на продажбата на двуетажна масивна
жилищна сграда със ЗП 112,10 кв. м, с нотариален акт № 56, том VII, peг. № 7545, н. дело
№ 1218/16.12.1999 г., в размер 79 460 лв.;
сумата, представляваща пазарна стойност към
момента на продажбата на гараж № 35, отчужден
с нотариален акт № 81, том VII, peг. № 10731, н.
дело № 991/21.10.2004 г., в размер 9780 лв.;
сумата, представляваща пазарна стойност към
момента на продажбата на 1/6 идеална част от
поземлен имот, целият с площ 358 кв. м, ведно с
1/6 от първия етаж, отчужден с нотариален акт
№ 36/12.12.2001 г., т. 36, в размер 3450 лв.;
сумата, представляваща пазарна стойност
към момента на продажбата на лек автомобил,
марка „Фиат Уно“, с рег. № С 0569 СТ, рама
№ ZFA011074600, двигател № AF01E1074823, в
размер 2200 лв.;
сумата, представляваща пазарна стойност
к ъм момен т а на п р ода жбат а на лек а вт о мобил, марка „Фиат Уно“, с рег. № С 5287
Т Н , р а м а № Z FA 14 6 0 0 0 0 4 42 6333, д ви г ат е л
№ 156А22462129996, в размер 3800 лв.;
сумата, представляваща пазарна стойност
към момента на продажбата на лек автомобил, марка „Мерцедес С 200“, с рег. № С 4300
H P, ра ма № W DB2 03 0 0 41F 0 47127, д ви г ат е л
№ 61196230301322, в размер 20 500 лв.;
сумата, представляваща пазарна стойност
към момента на продажбата на лек автомобил,
марка „Ауди 100“, с рег. № С 4849 СМ, модел
1985 г., рама № WAUZZZ44ZFN04546, двигател
№ KU006943, придобит от Виктор Рангелов Димитров, в размер 2200 лв.
От Даниела Методиева Димитрова с правно
основание чл. 4 ЗОПДИППД:
сумата от продажбата на дялове от „ВТР
ГРУП“ – ЕООД, ЕИК 131183482, в размер 100 лв.;
сумата 221,97 DM (в левова равностойност
221,97 лв.), внесени по сметка № 842324224201810 – в
DM, открита през 1998 г., трансформирана във валутен депозит в евро № BG09UNCR96601039261816,
открита в „ОББ“ – АД, с титуляр Даниела Методиева Димитрова;
с у м а т а 2 9 21 3 л в., в н е с е н а п о с м е т к а
№ 173265039001 при „Юробанк И Еф Джи Българи я“ – А Д, с тит ул яр Даниела Методиева
Димитрова;
су мата 5 лв., внесена по сметка
№ B G 9 4 S T S A 9 3 0 0 0 0 0 8 9 0 2 51 3 , о т к р и т а н а
20.01.2005 г. в „Банка „ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Даниела Методиева Димитрова;
су мата 50 0 0 л в., внесен и по сме т к а
№ BG81STSA9300000202623, открита на 13.11.2003 г.
в „Банка „ДСК“ – ЕАД, с титуляр Даниела Методиева Димитрова;
с у м а т а 10 3 8 , 2 7 л в., в н е с е н а п о с м е т к а
№ 17321306473006, открита на 26.08.1999 г. в
„Банка „ДСК“ – ЕАД, с титуляр Даниела Методиева Димитрова;
с у м а т а 16 , 3 5 л в . , в н е с е н а п о с м е т к а
№ 17321306473014, открита на 26.08.1999 г. в
„Банка „ДСК“ – ЕАД, с титуляр Даниела Методиева Димитрова;
с у м а т а 31 0 0 л в . , в н е с е н а п о с м е т к а
№ 17321306473026, открита на 27.06.2001 г. в
„Банка „ДСК“ – ЕАД, с титуляр Даниела Методиева Димитрова;
су мата 70,92 л в., внес ен и по сме т к а
№ 800231015026516, открита на 23.07.2003 г. в
„ОББ“ – АД.
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От Виктор Рангелов Димитров с правно основание чл. 10 във връзка с чл. 4 ЗОПДИППД:
сумата 101,08 щ.д., внесени по спестовна сметка в щ.д. № BG42BPBI79404136332501, открита
на 1.06.1996 г. в „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, с титуляр Виктор Рангелов Димитров;
су мата 7288 л в., внесен и по сме т к а
№ 940363325015, открита на 13.10.2004 г. в „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, с титуляр Виктор
Рангелов Димитров;
су мата 150 0 л в., внесен и по сме т к а
№ B G 0 7 F I N V 91 5 010 B GN 0 757 7, о т к р и т а н а
13.11.2003 г. в „Пьрва инвестиционна банка“ – АД,
с титуляр Виктор Рангелов Димитров;
су мата 8905 л в., внесен и по сме т к а
№ BG 62 ST SA 93 0 0 0 0 0 2 632233, о т к ри т а на
16.10.2002 г. в „Банка „ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Виктор Рангелов Димитров;
с у м а т а 4 0 , 52 л в . , в н е с е н и п о с м е т к а
№ B G 57 S T S A 9 3 0 0 0 0 0 2 6 4 9 4 9 2 , о т к р и т а н а
26.08.1999 г. в „Банка „ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Виктор Рангелов Димитров;
су мата 50 лв., внесени по сметка
№ B G 47 S T S A 9 3 0 0 0 0 0 8 2 2 5 4 2 6 , о т к р и т а н а
29.06.2004 г. в „Банка „ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Виктор Рангелов Димитров;
сумата 4800 щ.д. (в левова равностойност на
9082,37 лв.), отпуснати в заем на трето лице, съгласно НА № 148/2.11.1999 г., т. 1, рег. № 00831, дело
№ 149/1999 г., вписан като акт № 151/1999 г., т. IX,
дв.вх.рег. № 27046/2.11.1999 г. на СВ – София;
сумата 8000 лв., отпуснати в заем на трето лице,
съгласно НА № 89/26.08.2003 г., т. 1, рег. № 3210,
дело № 83/2003 г., вписан като акт № 64/2003 г.,
т. 17, дв.вх.рег. № 26.08.2003 г. на СВ – София;
сумата 5000 лв., отпуснати в заем на трето
лице, съгласно с НА № 145/11.12.2003 г., т. VII,
рег. № 10974, дело № 1053/2003 г., 53/2003 г., т. 26,
дв.вх.рег. № 49271/11.12.2003 г. на СВ – София;
сумата 11 400 лв., отпуснати в заем на трето
лице, съгласно НА № 24/28.07.2004 г., т. II, рег.
№ 5552, дело № 201/2004 г., вписан като акт
№ 62/2004 г., т. 20, дв.вх.рег. № 31384/28.07.2004 г.
на СВ – София.
От Виктор Рангелов Димитров с правно основание чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
25 дружествени дяла от капитала на „Надя
2001“ – ООД, ЕИК 121486745, обща стойност 25 лв.
От Виктор Викторов Димитров с правно основание чл. 9 във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
апартамент № 63 в София, ж.к. Люлин, в
жилищна сграда блок № 311, вх. Г, ет. 3, състоящ се от две стаи, дневна, кухня и обслужващи
помещения, със застроена площ 93,42 кв. м,
при съседи: изток – ап. № 62 – държавен, запад – разделна стена с вх. Д, север – зелена площ,
юг – зелена площ, отгоре – ап. № 65 – държавен,
отдолу – ап. № 61 – държавен, заедно с избено
помещение № 9, с полезна площ 6,94 кв. м, при
съседи: изток – разделна стена с вх. Д, запад – вход,
север – зелена площ, юг – зелена площ, заедно с
1,063 % идеални части от общите части на сградата
и толкова идеални части от правото на строеж
върху мястото, придобит с нотариален акт № 30,
том I, peг. № 410, н. дело № 21/23.01.2004 г. Имотът
е с идентификатор 68134.4361.72.3.6 съгласно схема
№ 7234/13.02.2012 г., издадена от СГКК – София;
пазарната оценка на имота към 02.2012 г. е 72 400 лв.
От Виктор Викторов Димитров с правно основание чл. 9 във връзка с чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД:
сумата, представляваща пазарна стойност към
момента на продажбата на двуетажна масивна
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жилищна сграда, отчуждена с нотариален акт
№ 139, том I, peг. № 7019, н. дело № 114/2.10.2002 г.,
в размер 32 666,67 лв.
От Виктор Викторов Димитров с правно основание чл. 8 във връзка с чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД:
сумата, представляваща пазарна стойност
към момента на продажбата на 1/2 идеална част
от поземлен имот с площ 358 кв. м, отчужден
с нотариален акт № 93/22.07.2011 г., том 11, в
размер 21 600 лв.
От Виктор Викторов Димитров с правно основание чл. 9 във връзка с чл. 4 ЗОПДИППД:
су мата 50 0 0 л в., внесен и по сме т к а
№ BG19STSA9300000202672, открита на 13.11.2003 г.
в „Банка „ДСК“ – ЕАД, с титуляр Виктор Викторов Димитров.
Гражданско дело № 2952/2012 г. по описа на
СГС, I ГО, 5 състав, е насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 10.05.2017 г. в 15 ч.
8584

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
35. – Управителният съвет на Института
на вътрешните одитори в България, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на ИВОБ на 12.12.2016 г. в 17 ч. в зала
„Десислава“ на ресторант „България“, София 1000,
бул. Цар Освободител 4, при следния дневен ред:
1. приемане на нови членове на сдружението; 2.
представяне на програмата за дейността на ИВОБ
през 2017 г.; 3. приемане на бюджета на ИВОБ за
2017 г.; 4. организационни въпроси. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове.
8588
8. – Управителят на сдружение с нестопанска
цел за осъществяване на общественополезна
дейност „Клуб по спортни танци Асеновец 2006“,
Асеновград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ кани
всички членове на сдружението да присъстват на
общо събрание на 21.12.2016 г. в 18 ч. в Асеновград,
ул. Цар Иван Шишман 12, ет. 2, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението; 2. избор на нов управител на сдружението;
3. вземане на решение за промяна на начина за
свикване на общото събрание на сдружението,
като в чл. 18, ал. 3 от устава се заличава изразът:
„Поканата се обнародва в „Държавен вестник“,
и същият следва да гласи: „Поканата трябва да е
писмена и отправена до всеки член поотделно и
се поставя на мястото за обявления в сградата, в
която се намира управлението на сдружението,
най-малко един месец преди насрочения ден.“
8544
9. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел с общественополезна дейност
„Бохем“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ кани всички
членове на сдружението да присъстват на общо

ВЕСТНИК

БРОЙ 86

събрание на 21.12.2016 г. в 18 ч. в Асеновград,
ул. Цар Иван Асен II № 38, ет. 3, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението;
2. избор на нов председател на сдружението; 3.
избор на нов управителен съвет; 4. вземане на
решение за промяна начина на свикването на
общото събрание на сдружението, като в чл. 23,
ал. 3 от устава се заличава изразът: „Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в
„Държавен вестник“, и същият следва да гласи:
„Свикването се извършва чрез писмена покана,
отправена до всеки член поотделно и поставена
на мястото за обявления в сградата, в която се
намира управлението на сдружение с нестопанска цел с общественополезна дейност „Бохем“,
най-малко един месец преди насрочения ден.“
8545
14. – Управителният съвет на сдружение с не-
стопанска цел в частна полза „Да помогнем“ –
Варн а, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 27.12.2016 г. във Вар
на, ул. Славянска 12, в 19 ч. при следния дневен
ред: 1. гласуване на промяна в наименованието
на сдружението; 2. гласуване на промяна в адреса
на управление на сдружението; 3. гласуване на
промяна в целите на сдружението; 4. гласуване на
промяна в средствата за постигане на целите на
сдружението; 5. гласуване на промяна в предмета
на дейност на сдружението; 6. освобождаване на
членове на управителния съвет, избор на нови
членове в състава на управителния съвет и представляващ сдружението; 7. гласуване на нов устав
на сдружението. При липса на кворум на основание
чл. 20, ал. 5 от устава на сдружението във връзка
с чл. 27 ЗЮЛНЦ провеждането на събранието се
отлага с един час на същото място и при същия
дневен ред и се счита за законно независимо от
броя на членовете, които са се явили.
8556
1. – Управителният съвет на сдружение с
общественополезна дейност „Настоятелство към
Целодневна детска градина Синчец“ – с. Белозем, област Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 20.12.2016 г. в 17 ч. в сградата на детското заведение в с. Белозем, област Пловдив, ул. Папа
Йоан Павел ІІ № 20, при следния дневен ред: 1.
освобождаване членовете на управителния съвет
и избор на нов управителен съвет; 2. освобождаване на досегашния председател на сдружението; 3. избор на нов председател на управителен
съвет, същия и председател на сдружението; 4.
промяна в наименованието на сдружението поради настъпили промени в ЗПУО от сдружение с
общественополезна дейност „Настоятелство към
Целодневна детска градина Синчец“ – с. Белозем,
област Пловдив, на сдружение с общественополезна дейност „Настоятелство към Детска градина Синчец“ – с. Белозем, област Пловдив; 5.
приемане на устав, съдържащ всички изменения.
8559
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