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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 373
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам д-р Васил Спиридонов Стоянов с орден „Св. св. Кирил и Методий“ втора
степен за значимия му принос в областта на
образованието и културата и за развитието
на двуст ранните отношени я с Република
Молдова.
Издаден в София на 17 ноември 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
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УКАЗ № 374
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам посмъртно проф. Константин
Иванов Кацаров – изтъкнат български учен
юрист, адвокат, историк и патриот, основател
на Фондация „Константин и Зиновия Кацарови“, с орден „Св. св. Кирил и Методий“
първа степен.
Издаден в София на 17 ноември 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
9466

КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 8
от 22 ноември 2016 г.

по конституционно дело № 17 от 2016 г.
Конституционният съд в състав: Борис Велчев – председател, членове: Цанка Цанкова,
Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова,
Георги Ангелов, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана Карагьозова-Финкова,
Константин Пенчев, Филип Димитров, Таня
Райковска, при участието на секретар-протоколиста Росица Симова разгледа в закрито
заседание на 22 ноември 2016 г. конституционно дело № 17/2016 г., докладвано от съдията
Цанка Цанкова.
Конституционното дело е образувано на
14.11.2016 г. Президентът на Република България е сезирал Конституционния съд с искане
за задължително тълкуване на чл. 99, ал. 7,
изречение първо от Конституцията. Вносителят на искането поставя въпроса: „В последните три месеца от своя мандат насрочва ли
президентът на Републиката нови избори, без
да е разпуснал Народното събрание?“.
В мотивите на искането се посочва, че
задължителното тълкуване на разпоредбата
на чл. 99, ал. 7, изречение първо от Конституцията е необходимо, „за да се избегне нейното
противоречиво тълкуване и да се предотврати
вакуум в конституционната система“. Посочено е, че предсрочно разпускане на Народното
събрание (НС) може да има само в две хипотези. В първата – парламентът взема решение
за произвеждане на избори за Велико Народно
събрание (чл. 160, ал. 3 във връзка с ал. 1 от
Конституцията). Втората – в правомощията
на държавния глава е да разпусне НС, когато
една правителствена криза прерасне в парламентарна. Такава криза настъпва, когато не
може да се сформира правителство след три
поредни неуспешни опита (чл. 99, ал. 1 – 3
от Конституцията) поради съществуващото
съотношение на парламентарно представените
политически сили. Това би могло да стане
както при новосформирано НС, така и при
прекратени пълномощия на парламентарно
правителство (чл. 111, ал. 1 от Конституцията).
В този случай чл. 99, ал. 5 от Конституцията
задължава президента да назначи служебно
правителство, да разпусне Народното събрание
и да насрочи нови избори.
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Посочва се, че споровете в общественото
пространство са относно „продължението на
процедурата по смисъла на чл. 99, ал. 7 от
Конституцията“, когато това се случва в последните три месеца от мандата на президента.
Според вносителя на искането възможни
са две тълкувания на посочената разпоредба.
Според първото новоизбраният държавен глава
полага клетва пред завареното НС и след като
встъпи официално в длъжност, разпуска НС и
насрочва нови избори съгласно и в срока по
чл. 64, ал. 3 от Конституцията. „Следвайки
логиката и мотивите на тълкувателно Решение № 20/1993 г. на Конституционния съд“, се
казва в мотивите на искането – „държавният
глава не би трябвало да може да насрочва
парламентарни избори, след като не може да
разпуска Народното събрание“. Редакцията на
чл. 99, ал. 7 се критикува, защото не казва
нито че президентът с изтичащ мандат не
може да насрочи нови избори, нито че новоизбраният президент е задължен да разпусне
НС и да насрочи нови избори.
Второто възможно тълкуване на разпоредбата на чл. 99, ал. 7 от Конституцията е, че
тя императивно не позволява на президента
на Републиката да разпуска НС в последните
три месеца от мандата си, даже и когато то
не е в състояние да състави правителство,
но няма забрана той да насрочи предсрочни
избори за ново НС. Това тълкуване на чл. 99,
ал. 7, изречение първо от Констит уцията
според вносителя на искането почива и върху
схващането, че конституционният законодател е предотвратил с нея възможността
политическата и парламентарната криза да
бъдат задълбочени и с евентуална невъзможност на новоизбрания президент да встъпи в
длъжност, тъй като за това е необходимо той
да положи клетва пред НС. Според искането
политическата криза не се задълбочава, а
получава своето бързо решение чрез избори
и допълнителен аргумент в подкрепа на това
тълкуване може да се извлече и от самата
природа на служебното правителство, което
има временен характер.
За да се произнесе по направеното искане,
Конституционният съд съобрази следното:
Искането за задължително тълкуване на
чл. 99, ал. 7, изречение първо от Конституцията се основава на чл. 149, ал. 1, т. 1 от
Конституцията. Конституционният съд има
правомощие да дава задължителни тълкувания на Конституцията. Съгласно чл. 150,
ал. 1 от Конституцията и чл. 16 на Закона за
Конституционен съд (ЗКС) съдът действа по
инициатива на изрично посочените държавни
органи. В конкретния случай съдът е сезиран
от държавен орган, комуто е предоставено
такова правомощие – президента на Република България.
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Във всички случаи на образуване на конституционно дело на основание чл. 149 от
Конституцията производството се осъществява
в две фази – по допустимост и по същество.
Това се отнася и за производството по т. 1 на
ал. 1 на чл. 149 от Конституцията, независимо
че то е специфично производство в рамките
на общия конституционен процес за защита
върховенството на Конституцията.
Изпълнени са задължителните процедурни
изисквания по чл. 17, ал. 1 ЗКС, чл. 17, т. 2
и чл. 18 от Правилника за организацията на
дейността на Конституционния съд (ПОДКС)
за допустимост на искането.
С оглед същностните изисквания за допустимост на едно искане за задължително
тълкуване на конституционна разпоредба е
необходимо да се констатира (въз основа на
искането) неяснота или двусмислие на разпоредбата, наличие на ясно очертан конституционноправен проблем и правен интерес
от задължителното тълкуване, с което да се
постига разрешаване на значим конституционен въпрос. Съобразявайки тези изисквания
и предвид правното действие и значение на
задължителното тълкуване, Конституционният съд намира, че искането за задължително
тълкуване на чл. 99, ал. 7, изр. първо от Конституцията е недопустимо.
Съображенията са следните:
Искането на президента се отнася само до
чл. 99, ал. 7, изречение първо от Конституцията, в което е казано: „В случаите на ал. 5 и 6
президентът не може да разпуска Народното
събрание през последните три месеца от своя
мандат“. Служебното правителство, назначено
от президента през последните три месеца от
неговия мандат, съгласно чл. 99, ал. 7, изречение второ от Конституцията съществува
и упражнява своите правомощия, както и в
случая на чл. 99, ал. 5, изречение първо от
Конституцията, докато бъде съставено ново
правителство. Приключването на мандата
на служебното правителство е свързано с
произвеждането на избори, предпоставени от
разпускането на Народното събрание.
В разпоредбата, чието тълкуване се иска,
е посочено, че президентът няма правомощие да разпуска Народното събрание през
пос лед н и т е т ри мес еца о т своя ма н дат.
Разпоредбата на чл. 99, ал. 7, изр. първо от
Конституцията е пределно ясна, а именно – не
е постигнато съгласие за образуване на правителство и президентът назначава служебно
правителство съгласно изречение второ на
ал. 7 от Конституцията. Тълкуване на това
изречение не е поискано и то не е в предмета
на конституционното дело. Съпоставянето
на изречение второ и изречение първо на
ал. 7 на чл. 99 от Конституцията очертава в
контекста на предмета по настоящото дело
какво може и какво не може президентът
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през последните три месеца на своя мандат.
Той има правомощието да назначава служебно правителство, но няма правомощие да
разпуска Народното събрание. Несъмнена е
забраната. Нормата е императивна. Тя отговаря на въпроса, който президентът поставя
в своето искане. Отговорът е отрицателен за
президента в хипотезата на чл. 99, ал. 7, изр.
първо от Конституцията. В решение № 20
от 23.12.1992 г. на Конституционния съд на
Република България по к.д. № 30/1992 г. е
посочено, че тази уредба е гаранция за установения режим на управление от Конституцията – парламентарен. Гаранция и срещу
преминаването към непарламентарен режим
на управление. Това е правна гаранция наред
с моралните и политическите гаранции за
конституционосъобразност на държавното
управление и съобразяване съотношението
в правомощията на парламент, правителство
и държавен глава. Принципно е изискването на изречение второ на ал. 5 на чл. 99 от
Конституцията, според което с акта, с който
президентът разпуска Народното събрание,
се определя и датата на изборите за ново
Народно събрание. Императивно е и изискването, че при разпускане на действащото
Народно събрание новите избори се произвеждат поначало в срока по чл. 64, ал. 3 от
Конституцията, а президентът не може да
разпуска парламента през последните три
месеца от своя мандат. Така както не може
да насрочва избори действащият президент,
ако не разпусне Народното събрание, така
и президентът, чийто мандат изтича в тримесечния срок по чл. 99, ал. 7, изр. първо от
Конституцията, не може да стори това, защото
няма правомощието да разпуска Народното
събрание. Положението по ал. 7 на чл. 99 от
Конституцията не може да бъде различно в
сравнение с предвиденото в чл. 99, ал. 5 от
Конституцията.
Не е налице твърдяната в искането празнота в конституционноправната регламентация,
защото определянето на датата на изборите е
свързано с разпускането на Народното събрание, каквото правомощие президентът с мандат в периода на последните три месеца няма.
Тази връзка е изрично посочена в изречение
второ на ал. 5 на чл. 99 от Конституцията,
която казва: „Актът, с който президентът
разпуска Народното събрание, определя и
датата на изборите за ново Народно събрание.“. Текстът показва неразривната връзка
между разпускането на съществуващото Народно събрание и насрочването на изборите
за ново Народно събрание, което трябва
да се извърши едновременно. Посоченото
конституционно положение е в съгласие и с
чл. 64, ал. 3 от Конституцията, който постановява, че избори за ново Народно събрание
се произвеждат най-късно до два месеца след
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прекратяване на пълномощията на предишното. Тази разпоредба намира приложение и
в случая на чл. 99, ал. 7 от Конституцията.
Що се отнася до назначаването на служебно
правителство, това правомощие е предоставено
на държавния глава – действащия президент,
независимо че той е в края на своя мандат.
И да тече тримесечният срок, щом са налице
предпоставките – оставка на правителството
и действащ (неразпуснат) парламент, президентът може да назначи служебно правителство. Щом президентът не може да разпусне
Народното събрание, не може и да определя
дата на изборите за ново Народно събрание.
Съвсем ясно е, че в хипотезата на чл. 99, ал. 7,
изр. първо от Конституцията разпускането
на Народното събрание и свързаните с него
нови избори в срока по чл. 64, ал. 3 от Конституцията са действия, които са изключени
от правомощията на действащия президент
с неизтекъл мандат по-малко от три месеца,
но са сред първостепенните неотложни задължения на новоизбрания президент след
встъпването му в длъжност. На насрочването
на избори в кратък срок, което се извършва
едновременно с разпускането на Народното
събрание, спира вниманието ни и Решение
№ 20/1992 г., на което се позовава и искането на президента. Изборите неминуемо ще
следват разпускането на Народното събрание,
от която дата и насрочването на избори има
правно действие. В същото решение се посочва, че насрочването на дата на изборите
се извършва едновременно с разпускането на
Народното събрание.
За да има задължително тълкуване от Конституционния съд, е необходимо да е налице
правен интерес, какъвто в случая при яснотата на нормата на чл. 99, ал. 7, изр. първо
от Конституцията няма, защото тя осигурява
баланса в осъществяването на държавната
власт в обстановката на оставка на Министерския съвет, невъзможност да се състави
редовно правителство поради проваляне на
проучвателния мандат, както и осъществяването на правомощието, което президентът има,
да назначи служебно правителство и действията на това правителство. Конституцията
и в разпоредбите на чл. 99, ал. 7, изр. първо
от Конституцията съобразява принципа за
разделение и сътрудничество на държавните
власти (чл. 1, ал. 1 и чл. 8 от Конституцията).
Конституционният съд многократно е подчертавал наличието на правен интерес като
необходима предпоставка за задължително
тълкуване на конституционните разпоредби
(вж. напр. Определение № 4 от 14.08.2007 г.
по к. д. № 9/2007 г.).
Конституционният съд не е консултативен
орган, а упражнява правомощие за задължително тълкуване, когато има обоснован
и н т ер е с о т т ова. Н я ма конс т и т у ц ионен
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проблем, няма противоречиво разбиране и
опасност от противоречиво прилагане на
разпоредбата на ал. 7, изр. първо на чл. 99
от Конституцията. При липсата на неяснота и непълнота в правната регламентация,
липсата и на различно виждане и правен
спор между държавните институции да се
извърши абстрактно задължително тълкуване
би било излизане вън от компетентността
на Конституционния съд за провеждане на
задължително тълкуване. Твърдението, че
може да се наруши Конституцията, и то от
президента, не обосновава необходимостта
от такова тълкуване. То е и излишно, защото
ясно е посочено в чл. 99, ал. 7 от Конституцията какви са правомощията на президента
в последните три месеца на неговия мандат.
Дори твърдяното като възможно нарушение
не може да бъде основание и автоматично да
води до задължително тълкуване (Определение № 9 от 19.12.1996 г. по к.д. № 30/1996 г.). То
е необходимо само тогава, когато зададеният
въпрос се отнася до реално съществуващ и
конкретно обоснован проблем, произхождащ
от твърдяна неяснота на констит уционна
разпоредба и чрез решаването на който се
постига конституционно значима цел. Задължително тълкуване не може да се извършва
в отговор на доктринерен спор или конюнктурни политически интереси.
По изложените съображения и на основание
чл. 19 от Закона за Конституционен съд съдът
ОПРЕДЕЛИ:
Отк лонява искането на президента на
Република България за задължително тълкуване на чл. 99, ал. 7, изречение първо от
Конституцията.
Прекратява производството по делото.
Връща искането на подателя заедно с препис от настоящото определение.
Съдиите Кети Маркова и Анастас Анастасов
са подписали определението с особено мнение.
Съдията Филип Димитров е със становище
по мотивите.
Председател:
Борис Велчев

ОСОБЕНО МНЕНИЕ

на съдиите Кети Маркова и Анастас Анастасов
по конституционно дело № 17 от 2016 г.
Подписваме определението от 22 ноември
2016 г. по к. д. № 17/2016 г., постановено във
фазата по допустимост, с особено мнение,
тъй като не сме съгласни с приетия от мнозинството съдии извод за отклоняване като
недопустимо на искането на президента за
задължително тълкуване на чл. 99, ал. 7, изречение 1 от Конституцията по въпроса: „В
последните три месеца от своя мандат насрочва
ли президентът на Републиката нови избори,
без да е разпуснал Народното събрание?“.
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Намираме искането за допустимо, тъй като
изпълнява всички изискуеми от Конституцията
и закона предпоставки за форма, реквизити
и съдържание, което обуславя и неговото
допускане за разглеждане по същество.
Съображенията ни са следните:
Според нас основният недостатък на приетото определение е, че в по-голямата си част
мотивите съдържат констатации, съображения,
анализ и изводи, които, разгледани съвкупно,
обективират не нещо друго, а именно развита
тълкувателна дейност, изначално отречена
като недопустима за случая. Това е така,
защото с мотивите на определението за отклоняване поради недопустимост на искането
в действителност се дава изричен отговор на
формулираното от вносителя тълкувателно
питане, и то еднозначен и категоричен, но
без да е съобразен изискуемият вид и форма
на дължимия според нас акт – тълкувателно
решение на Конституционния съд. Излишно
е отново да припомняме разликите между
казуалното и задължителното (автентично)
тълкуване, тъй като те са широко известни.
Неслучайно обаче конституционната доктрина
определя последното като най-мощното правомощие на Конституционния съд или негово
свръхправомощие.
Избраният подход в случая избягва именно
онази безусловна задължителност и стабилност на резултата от извършеното автентично
тълкуване, които могат да бъдат постигнати
единствено по силата на решението, постановено при изпълнение на правомощието на
Конституционния съд по чл. 149, ал. 1, т. 1
от Конституцията. Даденото в легитимната
конст и т у ционна процед у ра т ълк у ване на
конкретна конституционна норма с диспозитива на постановеното решение го прави
неразделна и също толкова задължителна
част от самата нея. С осиг у ряването на
целената еднозначност в разбирането се изключва и всякаква възможност за бъдещи
различни интерпретации. Впрочем т у к е
мястото да се припомни, че съществена цел
на задължителното тълкуване, относима и
към конкретния казус, е да бъдат избегнати
евентуални бъдещи противоконституционни
действия на съответните субекти, възникнали
в резултат на неточно разбиране на смисъла
и съдържанието на определени релевантни
конституционни разпоредби. Тази цел не може
да бъде дефинитивно отречена.
Мотивите на определението са развити по
схемата – конституционната норма е ясна и
не се нуждае от тълкуване, но същевременно
точно тази „яснота“ се обяснява и аргументира
изцяло с резултата от развитата в действителност същинска тълкувателна дейност – чрез
съчетаването на няколко различни принципи
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и способи на тълкуването. Убедени сме, че
мястото на тези разсъждения е единствено в
мотивите на тълкувателно решение.
По-нататък несъгласието ни с мнозинството съдии е по въпроса за липсата на
правен интерес от исканото тълкуване и
необходимостта от такова. Приема се, че в
случая няма правен спор, носещ белезите на
междуинституционност, т.е. не се очертават
различни виждания на отделните държавни
институции по тълкуването и прилагането
на оспорената конституционна норма. Този
под ход в сл у ча я намираме за пог решен.
Позицията ни по въпроса е, че се придава
у ниверса лен харак т ер на едни п риет и и
обобщавани в практиката изиск вани я за
допустимостта на искане, като обаче не се
отчита спецификата на конкретното питане и
конституционният статус на сезиращия орган.
Важно е да се изтъкне, че нито Конституцията, нито Законът за Конституционен съд
(ЗКС) въвеждат изрично подобни изисквания.
Тяхното формулиране, обобщаване и систематизация е достижение на практиката на
Конституционния съд, проследена в нейното
развитие, но това съвсем не означава, че
наличието, респ. липсата, на всички извеждани до момента основания за допустимост,
приемани по различните дела, следва да се
търсят, и то в кумулативна даденост, по всеки отделен тълкувателен казус. Ползваната
к ласификаци я, създа дена от п рак т иката,
нито има абсолютен характер, нито има
основание да се твърди, че е изчерпателна,
а и множеството противоречиви актове на
Конституционния съд по допустимостта на
конкретни искания убедително илюстрират
това виждане. Впрочем, то е широко застъпено и в конституционноправната доктрина.
Ако е вярно, че винаги следва да е налице
различно разбиране и правен спор между
държавните институции, стриктното и докрай
съблюдаване на едно такова изискване би
предпоставило като резултат дефинитивното
дерогиране на конституционно установено
правомощие. Така на практика ще се окаже,
че нито един едноличен държавен орган от
кръга на оправомощените да сезират Конституционния съд субекти не би могъл да
отправи тълкувателно питане по въпрос,
отнасящ се до негова собствена компетентност, обусловена от прякото приложение на
конституционни разпоредби. Именно такъв е
конкретният случай – няма нито една държавна институция, с която президентът да води
правен дебат по въпрос единствено от негова
компетентност, за да се търсят и изтъкват
всякога като основание за допустимост на
искането му съществуващи противоречиви
разбирания на различни държавни институции, което самостоятелно да предполага
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опасност от противоречиво прилагане на
съответната конституционна разпоредба.
Самият вносител посочва две алтернативи за възможно тълкуване на разпоредбата
на чл. 99, ал. 7 от Конституцията, с които
обосновава искането си за задължително
тълкуване. Аргументира и конституционно
защитимата цел – да се очертаят конституционните правомощия на президента в
рамките на ситуацията, когато в последните
три месеца от мандата на държавния глава
възниква правителствена криза, прерастваща
в парламентарна. Поставеният тълкувателен
въпрос не е бил предмет на предходни конституционни тълкувателни производства. Той
обаче доразвива въпросите по материята на
служебното правителство и статута на Народното събрание, разпуснато при условията
на чл. 99, ал. 5 от Конституцията, предмет
на к. д. № 30/1992 г., по което е постановено
тълкувателно Решение № 20/1992 г. С настоящото искане се поставя същевременно
акцент върху интерпретацията на конституционна норма, уреждаща коментираната
специфична хипотеза на правомощията на
президента.
Сезирането с поставения конкретен въпрос
следваше да се разглежда и като възможност
практиката да бъде доразвита и обогатена,
тъй като само по себе си спазването на изискването за пълнота и всеобхватност по отношение на въведения предмет на тълкуване
би представлявало логично продължение на
разрешенията, дадени с посоченото по-горе
тълкувателно решение. Това е така, защото, за да направи автентично тълкуване на
конституционната норма, съдът следваше да
навлезе в дълбочината на правния проблем и
се ангажира с позиция по редица релевантни
въпроси. Наложителен е изричен и недвусмислен отговор какво е съотношението между
разпоредбите на чл. 99, ал. 5 и чл. 99, ал. 7
от Конституцията, а последната следваше да
бъде анализирана и в контекста на гаранциите, които Основният закон осигурява срещу
възможното установяване на друг режим на
управление, различен от конституционния,
както от страна на действащия президент,
чийто мандат е в последните три месеца, така и
от новоизбрания, след като встъпи в длъжност.
Това е особено важно, тъй като изначално ясно
е, че Конституцията не допуска в нито един
момент държавата да остане едновременно
без президент, парламент и правителство или
някоя от посочените институции да доминира
по начин, нарушаващ конституционно установения баланс между властите. Същевременно
Основният закон охранява парламентарния
характер на републиката, включително и при
действащо служебно правителство, което в
случаите на неразпуснато Народно събрание
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също се подлага на парламентарен контрол,
макар и не докрай пълноценен.
За да се отговори на поставения въпрос,
процесът на тълкуване следваше да обхване
и анализ на обема, съдържанието и съотношението меж ду отделните правомощия
на президента така, както те са уредени от
Конституцията, последователността и темпоралните граници на тяхното упражняване.
Важно е също така и изрично да се заключи
къде действащата Конституция поставя разделителната линия между правомощията на
двамата президенти – този, чийто мандат е
в последните три месеца, и новоизбрания,
считано от началото на неговия мандат, за
да отграничи по този начин упражняването
им от всеки от тях в условията на протичаща
правителствена и парламентарна криза, и същевременно на преход във властта в рамките
на самата президентска институция.
Не намираме правни аргументи, с които
да подкрепим позицията на мнозинството, че
искането за тълкуване се свежда до такова
за допълване на Основния закон, което е от
компетентността на Народното събрание,
до заобикаляне на императивно установени
правила и т. н. Според нас искането е Конституционният съд да упражни в най-чист вид
тълкувателното си правомощие по чл. 149,
ал. 1, т. 1 от Конституцията.
Не виждаме нищо по-различно, което да
отличава настоящото искане за тълкуване
о т м ножес т во т о п ред ход н и, и н и ц и и ра л и
производствата пред Конституционния съд,
приключили с постановяване на обвързващи
тълкувателни решения (вж. напр. исканията
на главния прокурор и 51 народни представители от 36-то Народно събрание по многократно изтъкваното, с оглед предмета на
настоящото дело, к. д. № 30/1992 г.). Касае
се в случая за тълкуване на конституционна
норма (чл. 99, ал. 7, изр. 1), разглеждана в
съотношението є с други (чл. 99, ал. 5, чл. 64,
ал. 3, чл. 75 от Конституцията) и свързана
с упражняването на конкретни правомощия
на президента.
Не споделяме и виждането, че произна
сяйки се по същество, Конституционният съд
би се превърнал в консултативен орган, който
да обслужи един конюнктурен политически
интерес. Според нас вярно е точно обратното – по пътя на автентичното тълкуване на
Конституцията би се постигнала необходимата
еднозначност в разбирането и интерпретацията
на нормите на Основния закон. Това обаче не
може да стане веднага, за да обслужи нуждите
на момента, най-малкото защото конституционният процес има фази със съответните
процесуални действия и срокове, които в
повечето случаи е невъзможно да съвпаднат
с „точното време“ на съответното действие,
обусловило питането.

ВЕСТНИК

БРОЙ 96

Поради изложените съображения, като
приемаме, че искането на президента е допустимо, намираме, че същото следваше да
бъде разгледано по същество, подписваме
определението с особено мнение.
Конституционни съдии:
Кети Маркова
Анастас Анастасов

СТАНОВИЩЕ

на съдията Филип Димитров
по мотивите по конституционно дело № 17
от 2016 г.
Конституционният съд с основание приема,
че не може да даде задължително тълкуване
на разпоредбата на чл. 99, ал. 7 от Конституцията, защото би законодателствал, попълвайки очевидна празнота в Конституцията, а
не защото нормата е ясна.
Тезата, че новоизбраният президент разпуска Народното събрание (неизвестно кога
и на базата на кой текст от Конституцията)
се аргументира с разпоредбата на чл. 64,
ал. 3 от Конституцията. Той предвижда, че
„избори се произвеждат най-късно до два
месеца след прекратяване правомощията на
предишното“ Народно събрание. Не се изисква то да е разпуснато при това насрочване.
Напротив, нормалната хипотеза е изборите
да бъдат насрочени от президента (чл. 98,
ал. 1, т. 1 от Конституцията), докато то още
действа. Аргумент се черпи и от чл. 99, ал. 5,
изр. 2 („Актът, с който президентът разпуска
Народното събрание, определя и датата на
изборите“), но смисълът на тази разпоредба е в тъкмо обратната насока, а именно
президентът да не остави висящ въпроса за
насрочването на изборите при наличие на
служебно правителство и разпуснат парламент.
Задължение на новия президент да разпусне
Народното събрание след встъпването си в
длъжност няма. От друга страна, ако биха
били насрочени избори от президента с изтичащ мандат, задължението за разпускане на
парламента от новия президент би произтекло
логически, но не и нормативно, от този факт.
Конституционният съд не може да даде
задължително тълкуване, но е уместно да развие съображения относно конституционната
логика на визираните институти.
Решение на такива проблеми може да се
постига чрез изменение на Конституцията или
чрез създаване на конституционен обичай,
какъвто беше случаят с чл. 99, ал. 2 и 4 през
февруари 1997 г.
Конституционен съдия:
Филип Димитров
9460
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 311
ОТ 21 НОЕМВРИ 2016 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
условията и реда за възлагане изпълнението
на дейности в горските територии – държавна
и общинска собственост, и за ползването на
дървесина и недървесни горски продукти,
приета с Постановление № 316 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 96 от
2011 г.; изм. и доп., бр. 90 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2 се създава т. 5:
„5. структури и специализирани териториални звена на Изпълнителната агенция по
горите, след съгласуване със съответното ДП,
на чиято територия ще се възлагат дейности.“
§ 2. Създава се чл. 3а:
„Чл. 3а. (1) Началната стойност на обекта
при провеждане на процедура за възлагане
изпълнението на дейности в горските територии – държавна собственост, се определя
по един от следните начини:
1. по калкулативен метод;
2. анализ на размера и тенденциите за изменение на цените за възлагане на аналогични
дейности през текущата и предходната година;
3. чрез маркетингово проучване със събиране на оферти;
4. комбиниран метод по посочените в
т. 1 – 3.
(2) При калкулативния метод началната
стойност се определя на базата на:
1. средствата за работна заплата, определени съгласно действащите ведомствени или
вътрешни норми на време или изработка,
средствата за отпуски и доплащанията по
Кодекса на труда за прослужено време;
2. осигуровките съгласно Кодекса за социално осигуряване, включващи социални
осигуровки за всички социални рискове, вноски за здравно осигуряване и допълнително
задължително пенсионно осигуряване и за
застраховка на работниците;
3. стойността на материалите;
4. разходите за транспорт;
5. средствата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците;
6. разходите за организация, изпълнение
и контрол;
7. печалбата;
8. средствата за ремонт на съществуващи и
строителство на нови извозни пътища в обекта.
(3) Когато процедура за възлагане изпълнението на дейности е прекратена поради липса
на подадени оферти от кандидати, възложи-
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телят може да промени използвания начин за
определяне на началната стойност на обекта
при следващата процедура съгласно ал. 1.“
§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 4:
„4. министерства и ведомства – за предоставените им за управление горски територии.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Начинът и конкретните количества за
продажба на дървесината от горските територии – общинска собственост, се определят
с решение на общинския съвет.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) Началните цени при провеждане на
процедури за продажба на дървесина и недървесни горски продукти от горските територии – държавна собственост, се определят
въз основа на един или няколко от следните
анализи:
1. на разходите за добив и тенденциите за
изменението им;
2. на условията, утежняващи или облекчаващи усвояването на съответния обект;
3. на разходи за транспортиране на дървесината до мястото на продажба;
4. сравни телен ана лиз на цени те п ри
продажба на дървесина и недървесни горски
продукти от други собственици на гори в района на дейност на ТП, както и на цените за
аналогични продажби в държави от региона;
5. на тенденциите за изменение на пазарните условия.“
4. Създава се ал. 5:
„(5) Когато процедурата по ал. 1 е прекратена поради липса на подадени оферти
от кандидати, продавачът може да промени
използвания начин за определяне на началната цена на дървесината при следващата
процедура съгласно ал. 4.“
§ 4. В чл. 6 се правят следните допълнения:
1. В ал. 5 накрая се добавя „за съответната
година“.
2. В ал. 7 след думата „храните“ се добавя
„или оправомощено от него длъжностно лице“.
3. Създава се ал. 10:
„(10) Когато министърът на земеделието и
храните или оправомощеното от него длъжностно лице не изпълни задължението си по
ал. 7 в установения срок, срещата може да
бъде поискана от браншовите организации
в горския сектор по чл. 215 ЗГ и от други
организации на ползватели на дървесина и
да се проведе не по-късно от 30 октомври
на съответната година.“
§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Годишният план по ал. 1 се одобрява
с решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината и се публикува на
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интернет страницата на съответната община
в срок 15 дни от одобряването му.“
2. Създава се ал. 6:
„(6) Когато се налага промяна на годишния план по ал. 1, промяната се одобрява с
решение на общинския съвет по предложение
на кмета на общината.“
§ 6. Създават се чл. 9а, 9б, 9в и 9г:
„Чл. 9а. (1) При провеждане на процедури
за възлагане изпълнението на дейности или
за продажба на дървесина и на недървесни
горски продукти всеки кандидат представя
гаранция за участие, а определеният за изпълнител, съответно за купувач, представя
гаранция за изпълнение.
(2) Гаранцията за участие се посочва като
абсолютна сума в заповедта за обявяването
на процедурата и е в размер от 1 до 5 на сто
от началната стойност на обекта. Гаранцията
за участие се представя единствено под формата на парична сума, внесена по сметка на
възложителя, съответно на продавача.
(3) Гаранцията за изпълнение се посочва в
процентно отношение в заповедта за обявяването на процедурата и е в размер:
1. от 3 до 5 на сто от стойността на обекта,
определена за съответната календарна година – при сключване на дългосрочни договори;
2. от 1 до 5 на сто от достигната стойност
на обекта – в останалите случаи.
(4) Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми, по избор на
определения за изпълнител или за купувач:
1. парична сума, внесена по сметка на
възложителя, съответно на продавача;
2. банкова гаранция, учредена в полза на
възложителя, съответно на продавача.
(5) В представената банкова гаранция трябва да има изричен запис, че тя се освобождава
само след писмено известие от възложителя
или от продавача.
Чл. 9б. (1) Възложителите, съответно продавачите на дървесина или недървесни горски
продукти, са длъжни да публикуват на своите
интернет страници под формата на електронни
документи следната информация, свързана с
възлагане на дейностите или продажбата на
дървесина:
1. всички заповеди и покани, свързани с
откриването, възлагането, изпълнението и
прекратяването на процедурите;
2. документациите за участие;
3. разясненията, предоставени от възложителите във връзка с процедурите;
4. протоколите на комисиите за провеждане
на процедурите;
5. договорите за възлагане на дейности или
продажба на дървесина и недървесни горски
продукти, включително приложенията към тях;
6. допълнителните споразумения за изменения на договорите по т. 5.
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(2) Документите по ал. 1 за всяка процедура
се обособяват в електронна преписка.
(3) При публикуване на документите по
ал. 1 се заличава информацията, по отношение на която участниците правомерно са се
позовали на конфиденциалност във връзка с
наличието на търговска тайна, както и информация, която е защитена със закон. На
мястото на заличената информация се посочва
основанието за заличаване.
(4) Възложителите, съответно продавачите,
публикуват документите:
1. по ал. 1, т. 1 – 3 – съгласно определените
в наредбата срокове;
2. по ал. 1, т. 4 – в 3-дневен срок от изготвянето на протокола;
3. по ал. 1, т. 5 и 6 – в двуседмичен срок от
сключването на договора или допълнителното
споразумение.
(5) С публикуването на документите се
приема, че заинтересованите лица, кандидатите или участниците са уведомени относно
отразените в тях обстоятелства, освен ако друго
не е предвидено в тази наредба или в закон.
(6) Възложителите, съответно продавачите, осигуряват достъп до информацията по
ал. 1 на своите интернет страници за срок,
не по-кратък от 2 години след приключване
на процедурите за възлагане на дейности или
за продажба на дървесина или недървесни
горски продукти. За процедурите по чл. 39,
ал. 1 и чл. 75, ал. 1 достъпът до информация
се осигурява за срока на действие на сключените договори.
Чл. 9в. (1) При провеждане на процедури
за възлагане изпълнението на дейностите
или за продажба на дървесина и на недървесни горски продукти по реда на наредбата
документацията за провеждане на процедурата се публикува на интернет страницата
на възложителя, съответно на продавача,
едновременно с публикуването на заповедта
за провеждането є.
(2) Кандидатите за участие в процедурата
могат да изтеглят документацията от интернет страниците по ал. 1 без заплащане или
да я закупят от съответния възложител или
продавач, провеждащ процедурата.
(3) Цената на документацията не може да
надвишава действителните разходи за нейното
изготвяне и отпечатване.
Ч л. 9г. Минист ърът на земеделието и
храните или оправомощено от него лице утвърждава общи условия на договорите на ДП
и ТП за възлагане на дейности и за продажба
на дървесина.“
§ 7. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 15 – 17 и т. 19 – 21 се отменят.
2. В ал. 6 думите „по ал. 1, т. 4 – 17 и 19“
се заменят с „по ал. 1, т. 4 – 14“.
§ 8. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
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„(1) Изпълнението на дейностите по чл. 10,
ал. 1 се извършва от търговци, регистрирани
в публичния регистър по чл. 241 ЗГ и притежаващи удостоверение за регистрация за
съответната дейност, както и от ДГС и ДЛС,
а за дейността по чл. 10, ал. 1, т. 18 – и от
физически лица, регистрирани в публичния
регистър по чл. 235 ЗГ и притежаващи удостоверение за регистрация за тази дейност.“
2. В ал. 2:
а) точка 1 се отменя;
б) в т. 3 числото „15“ се заменя с „14“,
а думите „с изключение на създаването на
бариерни и лесокултурни прегради, както
и по т. 16, 19 и 20“ и запетаята пред тях се
заличават.
§ 9. В чл. 11а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. се осъществява добив на дървесина в
защитени територии или в защитни горски
територии за защита на урбанизираните територии, както и в специални горски територии
с рекреационно значение;“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Ограничението по ал. 1 не се прилага
за учебно-опитните горски стопанства.“
§ 10. В чл. 13 ал. 3 се отменя.
§ 11. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 числото „10“ се заменя с „15“.
2. В ал. 2 числото „5“ се заменя с „10“, а
думите „деня на провеждането є“ се заменят
с „крайния срок за подаване на оферти“.
§ 12. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. В ал. 4:
а) в т. 3 думите „включително на обособените позиции“ и запетаята пред тях се
заличават;
б) в т. 4 думите „включително цена на
обособените позиции“ и запетаята пред тях
се заличават;
в) точка 10 се изменя така:
„10. възможност кандидатите да подават
оферти само за един, за всички или за повече
от един обект от предмета на процедурата;“
г) в т. 13 думите „на първа и втора дата“
се заличават.
2. Алинея 5 се отменя.
§ 13. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „включително по обособени позиции“ и запетаите пред и след тях
се заличават;
б) точки 7 и 8 се изменят така:
„7. проект на договор, изготвен в съответствие с условията по чл. 9г;
8. други условия и изисквания към кандидатите, свързани с наличие на техническа
и кадрова обезпеченост за изпълнение на
предмета на конкурса.“
2. Създава се нова ал. 3:
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„(3) Възложителите нямат право да ограничават конкуренцията чрез включване на
условия или изисквания, които дават необосновано предимство или необосновано
ограничават участието на кандидати и които
не са съобразени с предмета, сложността и
обема на дейностите.“
3. Досегашните ал. 3 – 5 стават съответно
ал. 4 – 6.
4. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
числото „10“ се заменя с „15“.
5. Досегашната ал. 7 става ал. 8.
§ 14. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 4 думата „удостоверение“ се заменя
с „номер на удостоверение“;
б) в т. 8 след думата „кандидатът“ се добавя
„заедно с посочените от него подизпълнители“.
2. В ал. 2 се създава изречение второ:
„В този случай към офертата се прилагат
и документите по ал. 1, т. 1 – 4 за всеки посочен подизпълнител.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Изискванията на ал. 1, т. 3 с изключение на букви „б“, „в“, „д“ и „ж“ се отнасят за
управителите или за лицата, които представляват кандидата, съгласно Търговския закон
или законодателството на държава – членка
на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, където
кандидатът е регистриран.“
4. В ал. 5 след думите „юридическо лице“
се добавя „или е посочен подизпълнител,
който е чуждестранно физическо или юридическо лице“.
5. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Документите по ал. 1 се представят в
оригинал или заверено от кандидата копие
с изключение на декларацията по т. 3, която се представя само в оригинал, като при
участие за няколко обекта в една процедура
се представя само един комплект с изключение на плик „Предлагана цена“. Пликът
„Предлагана цена“ се представя за всеки
обект поотделно.“
§ 15. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, в изречение първо след думата
„оферта“ се поставя точка и текстът докрая
се заличава.
2. Създава се ал. 6:
„(6) Възложителят няма право да откаже
приемането и разглеждането на оферта на
кандидат, освен когато офертата не е оформена съгласно изискванията на възложителя
или е подадена извън определените срокове.“
§ 16. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 след думите „както и“ се добавя
„документите по чл. 18, ал. 2“.
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2. В ал. 10 думите „В случай че“ се заменят
с „Когато е избран критерий икономически
най-изгодна оферта и“.
3. Създават се нови ал. 11 и 12:
„(11) Комисията определя класирания на
съответното място кандидат чрез жребий в
присъствието на кандидатите, когато процедурата се провежда:
1. по критерий най-ниска цена и тази цена
е предложена от двама или повече кандидати;
2. по критерий икономически най-изгодна
оферта и двама или повече кандидати са с
еднакви резултати, включително по показателя
с най-голяма тежест.
(12) Когато за участие в конкурс е подадена оферта от един кандидат, комисията я
разглежда и в случай че кандидатът отговаря
на условията за допускане и предложението
му е изготвено в съответствие с условията за
провеждане на конкурса, той се обявява за
спечелил обекта.“
4. Досегашните ал. 11 и 12 стават съответно
ал. 13 и 14.
§ 17. В чл. 23, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. класиране на кандидатите и определяне
на изпълнител, или“.
§ 18. В чл. 25 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. за обекти, за които няма определен
изпълнител след провеждане на една процедура, като стойността на обекта не може да
е по-висока от стойността на същия обект в
обявения открит конкурс;“
б) в т. 2 думите „13, 14 и 16“ се заменят
с „13 и 14“.
2. В ал. 3:
а) в т. 2 думите „включително на обособените позиции“ и запетаите пред и след тях
се заличават;
б) в т. 3 след абривиатурата „ДДС“ се
поставя точка и текстът докрая се заличава;
в) точка 6 се изменя така:
„6. размер на гаранцията за участие и вид
и размер на гаранцията за изпълнение на
договора;“
г) точка 9 се изменя така:
„9. възможност кандидатите да подават
оферти само за един, за всички или повече
от един обект от предмета на процедурата;“.
§ 19. В чл. 27, ал. 1 се правят следните
допълнения:
1. В т. 2 след думата „аварии“ се добавя „по
преценка на съответния компетентен орган“.
2. В т. 3 след думата „станция“ се добавя
„или съответната регионална дирекция по
горите (РДГ)“.
§ 20. Член 29 се изменя така:
„Чл. 29. За неизпълнение на задълженията
по договора неизправната страна заплаща
неустойки, определени с договора.“
§ 21. Член 30 се отменя.
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§ 22. В чл. 33, ал. 1 навсякъде числото „5“
се заменя с „10“.
§ 23. В чл. 34 ал. 2 се изменя така:
„(2) Когато процедурата включва няколко
обекта, за всеки от тях се издава отделна
заповед по чл. 23, ал. 1.“
§ 24. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3, т. 2 думата „издаването“ се заменя със „съобщаването“.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) В срока по ал. 3 кандидатът, определен
за изпълнител, е длъжен да представи:
1. документ за внесена или учредена в полза
на възложителя гаранция за изпълнение на
договора;
2. свидетелство за съдимост на физическото
лице или на лицата, които представляват съответния кандидат съгласно Търговския закон
или законодателството на държава – членка
на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, където
кандидатът е регистриран;
3. удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът
няма парични задължения към държавата,
установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, когато възложител е ДП
и ТП на ДП; когато възложител е община,
министерство или ведомство, се извършва
служебна проверка за наличие на парични
задължения към държавата, установени с
влязъл в сила акт на компетентен държавен
орган.“
3. Създава се нова ал. 7:
„(7) Документите по ал. 5, т. 2 и 3 се представят и за подизпълнителите в случаите, в
които е предвидено участието на такива.“
4. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и се изменя така:
„(8) Договор по ал. 1 не се сключва с кандидат, определен за изпълнител, който:
1. в установения срок не представи документите по ал. 5;
2. има парични задължения към държавата,
установени с влязъл в сила акт на компетентен
държавен орган;
3. има парични задължения към съответното ДП, установени с влязъл в сила акт на
компетентен държавен орган, когато възложител е ДП, съответно – има задължения
към общината, установени с влязъл в сила
акт на компетентен орган, когато възложител
е община.“
5. Досегашната ал. 8 става ал. 9.
6. Досегашната ал. 9 става ал. 10 и се
изменя така:
„(10) В случаите на промяна на подизпълнителя изпълнителят предоставя на възложителя
в срок до 3 дни информация и документите по
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ал. 7 и по чл. 18, ал. 1, т. 1 – 4, като промяната се отразява в договора с допълнително
споразумение.“
§ 25. Член 36 се отменя.
§ 26. Член 38 се изменя така:
„Чл. 38. (1) Държавните горски стопанства,
ДЛС, както и общините – собственици на
гори, могат да предоставят до една трета от
годишното си ползване на дървесина за добив или за преработване на търговци, които
отговарят на изискванията на чл. 115 ЗГ.
(2) В процедурите по ал. 1 кандидатите
представят доказателства за наличие на:
1. необходимата собствена или закупена
на лизинг техника и наети на трудов договор
работници – в случаите, когато процедурата
е за добив на дървесина;
2. необходимата собствена или закупена
на лизинг техника и наети на трудов договор
работници и наличие на мощности за преработка на съответните категории дървесина
в обект по чл. 206 ЗГ на територията на съответната община – в случаите на продажба
на стояща дървесина на корен;
3. мощности за преработка на съответните
категории дървесина в обект по чл. 206 ЗГ
на територията на съответната община – в
случаите, когато процедурата е за продажба
на добита дървесина.
(3) Обемът на дървесината, предоставяна
по реда на ал. 1 чрез продажба на стояща
дървесина на корен, се включва едновременно
в обема за добив и продажба.
(4) За участие в процедурите за ползване на
дървесина по ал. 1 търговците подават заявление в съответното ДГС, ДЛС или община,
в което посочват:
1. количеството дървесина, което желаят
да добият;
2. количеството дървесина – по дървесни
видове и асортименти, които желаят да закупят.
(5) Заявленията по ал. 4 се подават в срок
до 1 октомври на годината, предхождаща годината, в която ще се осъществява ползването
на дървесина.
(6) При подадени заявления в срока по
ал. 5 лицата по ал. 1 провеждат процедури
за не по-малко от 10 на сто от годишното си
ползване на дървесина.
(7) Възлагането на добива и продажбата
на дървесина по ал. 1 се извършва след провеждане на отделни процедури, до участие
в които се допускат само търговци, подали
заявления в срока по ал. 5.
(8) Информация за обема на дървесината,
която се предлага по реда на ал. 1, се публикува на интернет страницата на съответното
ДГС, ДЛС или община в срок до 15 ноември
на годината, предхождаща годината, в която
ще се осъществява ползването на дървесина.
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(9) Дървесината, закупена по реда на ал. 1,
следва да бъде преработена на територията
на общината, в която попадат територии на
съответното ДГС или ДЛС, от което е закупена дървесината.
(10) При констатиране на нарушения на
ал. 9 договорът за покупко-продажба на дървесина се прекратява по вина на купувача.“
§ 27. В чл. 39 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 5 след думите „или повече“ се
добавя „съседни“.
2. Алинея 7 се отменя.
§ 28. В чл. 40 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 след думата „година“ се поставя
точка и текстът докрая се заличава.
2. Алинея 5 се отменя.
3. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Към офертите за участие в процедурите по чл. 39, ал. 1 кандидатите заедно с
посочените от тях подизпълнители, когато
ще се ползват подизпълнители, представят
доказателства за наличие на необходимата
собствена или закупена на лизинг техника и
за наети на трудов договор работници.“
§ 29. В чл. 41 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. В ал. 3, в основния текст думите „характера, количеството и обекта на поръчката“
се заменят с „количеството и характера на
обекта“.
§ 30. В чл. 42 накрая се добавя „по реда
на чл. 35“.
§ 31. В чл. 43 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „декември“ се заменя с
„януари“, а думата „следващата“ се заменя с
„текущата“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) За всяка следваща година стойността
на дейностите, включени в дългосрочните
договори, се определя по начина, по който
е определена началната стойност при провеждане на процедурата, като се редуцира с
процента на намаление на началната цена,
достигнат от проведената процедура.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) По време на действие на договора по
чл. 42 възложителят може да изменя начина
за определяне на стойността на възлаганите
дейности и за актуализиране стойността на
гаранцията за изпълнение на договора, утвърдени със заповедта за откриване на конкурса,
само при промяна на нормативната уредба.“
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 32. В глава втора раздел VI се отменя.
§ 33. В чл. 47 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 2 след думата „насаждения“ думата
„да“ се заличава.
2. Създават се ал. 3 – 7:
„(3) Обемът на дървесината – предмет
на продажба в обособен обект, не може да
надвишава:
1. 20 хиляди кубични метра – при продажба
на стояща дървесина на корен;
2. 50 хиляди кубични метра – при продажба
на добита дървесина от асортиментите технологична дървесина и дърва;
3. 5 хиляди кубични метра – при продажба
на добита дървесина от останалите асортименти дървесина.
(4) При определяне на обектите за продажба
по реда на чл. 75 ограничението по ал. 3 се
прилага за годишния обем на предлаганата
дървесина.
(5) В процедури за продажба на стояща
дървесина на корен или на прогнозни количества добита дървесина не могат да бъдат
предвиждани авансови вноски, надвишаващи
20 на сто от достигнатата стойност за съответния обект. Авансовата вноска се заплаща
най-късно преди издаване на първия превозен
билет за транспортиране на договорираната
дървесина.
(6) До участие в процедури за продажба
на дървесина, обявени от ДП и ТП на ДП в
периодите по чл. 9, ал. 2, т. 1 и 2, се допускат
кандидати, които представят доказателства
за наличие на мощности за преработка на
съответните категории и количества в обекти
по чл. 206 ЗГ.
(7) В слу чаите, когато процеду рата за
съответен обект е прекратена на основание
чл. 64, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 8, при провеждане на
следваща процедура за същия обект изискванията по ал. 6 не се прилагат.“
§ 34. В чл. 49, ал. 1 се създава т. 5:
„5. чрез електронен търг по реда на чл. 74.“
§ 35. В чл. 51 се създава ал. 3:
„(3) Срокът на договорите за продажба на
стояща дървесина на корен от горските територии – държавна собственост, е до 18 месеца.
Срокът на договора може да бъде удължен до
шест месеца, в случай че купувачът заплати
стойността на недобитото количество дървесина по договора.“
§ 36. В чл. 52 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „т. 1 – 3“ се добавя
„и 5“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) При сключване на договор за продажба
на стояща дървесина на корен със спечелилия
кандидат и преди започване на дейността в
съответния обект той представя на продавача документ за внесена или учредена в
полза на продавача гаранция за изпълнение
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на договора, както и следните документи,
включително за подизпълнителите, когато
е предвидено участието им:
1. свидетелство за съдимост на физическото
лице или на лицата, които представляват съответния кандидат съгласно Търговския закон
или законодателството на държава – членка
на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, където
кандидатът е регистриран;
2. удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът
няма парични задължения към държавата,
установени с влязъл в сила акт на компетентен
държавен орган, когато продавач е ДП и ТП
на ДП; когато продавач е община, министерство или ведомство, се извършва служебна
проверка за наличие на парични задължения
към държавата, установени с влязъл в сила
акт на компетентен държавен орган.“
3. Създава се ал. 6:
„(6) Ку п у вачи те на стояща д ървесина
на корен в качеството им на оператори
по смисъла на Регламент (ЕС) № 995/2010
на Европейския парламент и на Съвета от
20 октомври 2010 г. за определяне на задълженията на операторите, които пускат на
пазара дървен материал и изделия от дървен материал (OB, L, бр. 295 от 12 ноември
2010 г.), са длъжни да спазват изискванията
му, за което подписват декларация преди
започване на работа в обекта.“
§ 37. В чл. 53, ал. 1, изречение първо числото „10“ се заменя с „15“.
§ 38. В чл. 54, изречение първо думите
„10 дни преди деня на провеждането му“ се
заменят с „15 дни преди крайния срок за подаване на документите за участие“.
§ 39. В чл. 55 се правят следните изменения:
1. В ал. 3, т. 11 думите „първия и повторния
търг“ се заменят с „търга“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Размерът на стъпката за наддаване е
от 1 до 3 на сто от началната цена на обекта,
без ДДС.“
§ 40. В чл. 56 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 5 се изменя така:
„5. проект на договор, изготвен в съответствие с условията по чл. 9г;“.
2. В ал. 3, изречение първо думите „10 дни
преди деня на провеждането му“ се заменят
с „15 дни преди крайния срок за подаване на
документи за участие“.
§ 41. В чл. 58 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „към което“ се
заменят с „в което посочват обекта, за който
се отнася, и“;
б) точка 4 се изменя така:
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„4. копие от договор с лице, вписано в
публичния регистър по чл. 241 ЗГ за съответната дейност – когато кандидатът е физическо
лице, или посочват номера на удостоверението
за регистрация на кандидата в публичния
регистър по чл. 241 ЗГ за съответната дейност – когато кандидатът е юридическо лице
или едноличен търговец;“
в) в т. 7 след думата „кандидатът“ се добавя
„заедно с посочените от него подизпълнители“.
2. В ал. 2 се създава изречение второ:
„В този случай към офертата се прилагат
и документите по ал. 1, т. 3 и 4 за всеки посочен подизпълнител.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Изискванията на ал. 1, т. 3 с изключение на букви „б“, „в“, „д“ и „ж“ се отнасят за
управителите или за лицата, които представляват кандидата, съгласно Търговския закон
или законодателството на държава – членка
на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, където
кандидатът е регистриран.“
4. В ал. 5 след думите „юридическо лице“
се добавя „или е посочен подизпълнител,
който е чуждестранно физическо или юридическо лице“.
5. Създава се ал. 6:
„(6) Документите по ал. 1 се представят в
оригинал или заверено от кандидата копие с
изключение на декларацията по т. 3, която се
представя само в оригинал, като при участие
за няколко обекта в една процедура се представя само един комплект с изключение на
плик „Предлагана цена“. Пликът „Предлагана
цена“ се представя за всеки обект поотделно.“
§ 42. В чл. 61 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 10 и 11 се изменят така:
„(10) Печели този от кандидатите, който
единствен е потвърдил последната достигната
на търга цена. Председателят обявява номера
на спечелилия кандидат, класирания на второ
място, достигнатата цена и закрива търга за
съответния обект. Когато потвърдилите достигнатата цена са повече от един, спечелилият
кандидат и класираният на второ място се
определят чрез жребий.
(11) Когато в явен търг участват повече
от двама кандидати, предложили еднаква
цена с една стъпка по-ниска от достигнатата, класираният на второ място се определя
чрез жребий.“
2. Създава се нова ал. 12:
„(12) Когато в явния търг участва повече от
един кандидат, но само един от тях е потвърдил
началната цена, той се обявява за спечелил
търга. Когато повече от един кандидати са потвърдили началната цена, спечелилият канди
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дат и класираният на второ място се определят
чрез жребий. Не се възстановява гаранцията
за участие на допуснати до участие кандидати,
които не са потвърдили началната цена.“
3. Досегашните ал. 12 и 13 стават съответно
ал. 13 и 14.
§ 43. В чл. 62 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. класиране на кандидатите и определяне
на купувач, или“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) В заповедта по ал. 1, т. 1 може да се
включи разпореждане за предварително изпълнение при условията и по реда на АПК.“
§ 44. В чл. 63 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Когато на търг с явно наддаване до
участие е допуснат повече от един кандидат,
но при започване на наддаването присъства
само един, присъстващият кандидат се обявява
за спечелил търга при цена, не по-ниска от
обявената в заповедта начална цена за обекта,
след потвърждаването є.“
2. Алинея 3 се отменя.
§ 45. В чл. 64, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 1 думите „и за повторната дата“ се
заличават.
2. Точка 3 се отменя.
§ 46. В чл. 66 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 думите „4, 5 и 6“ се заменят с
„4 и 5“.
2. В ал. 8 числото „10“ се заменя с „15“.
§ 47. В чл. 67, ал. 2 думата „обект“ се заменя с „предмет“.
§ 48. Член 68 се изменя така:
„Чл. 68. Добитата дървесина може да се
предлага за продажба от ДП, ДГС и ДЛС в
следните мерни единици:
1. п лътен к уби ческ и мет ър (м 3) – п ри
продажба на всички асортименти дървесина;
2. пространствен кубически метър (пр.
м 3) и тон – при продажба на асортиментите
технологична дървесина и дърва за огрев и
категорията „вършина“, включително преработена като дървесен чипс;
3. други, различни от посочените в т. 1 и 2
и приравнени към тях.“
§ 49. В чл. 69, ал. 2 се създава изречение
второ:
„Графикът за доставка се определя при
продажба на прогнозни количества дървесина.“
§ 50. В чл. 71 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст след думата „ценоразпис“ се добавя „може да“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. дървесина, добита от санитарни, технически и принудителни сечи;“
в) създава се т. 7:
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„7. стояща дървесина на корен, повредена
вследствие на биотични или абиотични въздействия, която не е продадена след провеждането на търг с явно или тайно наддаване
или конкурс.“
2. В ал. 2, т. 3 след думите „т. 3 – 5“ се
добавя „и 7“.
3. В ал. 5, т. 1 след думите „директора на
ДП“ се добавя „или оправомощено от него
лице от ДП“.
4. В ал. 6, т. 2 след думите „директора на
ДП“ се добавя „или оправомощено от него
лице от ДП“.
5. В ал. 9 накрая се добавя „съобразно
определения обем за съответното населено
място“.
6. Създават се ал. 10 – 12:
„(10) Количеството дървесина в списъците
по ал. 8 не може да надвишава обема на дървесината, определен за съответната община
и/или населено място.
(11) Общото количество дървесина, което лицата по ал. 2, т. 1 могат да закупят от
ДГС и от ДЛС по ценоразпис от категориите
„едра“ и „средна“, е до 20 кубически метра за
календарна година.
(12) Държавните предприятия, ДГС и ДЛС
могат да извършват продажба на дървесина
от склад по ценоразпис от категориите „едра“
и „средна“ с изключение на асортимента
„технологична дървесина“ след съгласуване
с министъра на земеделието и храните или
оправомощено от него длъжностно лице.“
§ 51. В чл. 72 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. при неявяване на кандидати на две
последователни процедури;“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) За продажба на дървесина чрез договаряне лицата по ал. 1 публикуват покана на
интернет страницата си, както и на видно
място в съответната административна сграда.“
3. Създават се ал. 4 – 6:
„(4) В срок 3 работни дни от публикуване
на поканата кандидатите могат да подават
оферти за предлаганите количества дървесина,
като за купувач се определя предложилият
най-висока ценова оферта. Когато след изтичането на 3-дневния срок от публикуването
на поканата няма постъпила оферта, дървесината се продава на първия по време явил
се кандидат.
(5) Цените на асортиментите, които се
продават чрез договаряне, не могат да бъдат
по-ниски от:
1. цените по прекратената процедура – за
случаите по ал. 2, т. 2 и 3;
2. цените по прекратения договор за продажба – за случаите по ал. 2, т. 4;
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3. цените, на които е предложена дървесината на стоковата борса – за случаите по
ал. 2, т. 5.
(6) Продажбата на добита дървесина чрез
договаряне се провежда при условията и по
реда на чл. 25, ал. 6 – 8 и чл. 26.“
§ 52. В чл. 75 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. търг с явно или с тайно наддаване – за
продажба на добита дървесина на прогнозни
количества;“
б) в т. 2 думите „или конкурс“ се заличават,
а думата „при“ се заменя със „за“;
в) точка 3 се отменя.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Търговците, желаещи да участват в
процедури по реда на ал. 1, подават заявление в
съответното ДП или община, в което посочват
количеството дървесина по дървесни видове и
асортименти, което желаят да закупят. Заявленията се подават в срок до 1 октомври на
годината, предхождаща годината, в която ще
се осъществява ползването на дървесината.“
3. Алинеи 7 и 8 се отменят.
§ 53. В чл. 75а се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В процедурите по чл. 75, ал. 1 могат
да участват търговци, които могат да докажат
наличие на собствени или закупени на лизинг
мощности за преработка на дървесина в обект
по чл. 206 ЗГ за количества, не по-малки от
50 на сто от годишното количество, посочено
в процедурата.“
2. В ал. 4 думите „ал. 2“ се заменят с
„ал. 1, т. 2“.
3. В ал. 5 думите „и 3“ се заличават.
4. Алинея 6 се изменя така:
„(6) При сключване на дългосрочен договор по реда на чл. 75, ал. 1, т. 2 спечелилият
кандидат представя на продавача документите,
посочени в чл. 52, ал. 4.“
§ 54. В чл. 76 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „или конкурса“ се заличават.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 55. В чл. 76а се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „както и на
конкурс за продажба на стояща дървесина
на корен“ и запетаята пред тях се заличават;
б) точка 3 се изменя така:
„3. обемът на дървесината по години за
срока на договора;“
в) в т. 4 думите „или конкурса“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „и методика“ се заменят с
„начина“, а думите „и цената на дървесината“
се заличават.
3. Алинеи 3 и 4 се отменят.
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§ 56. В чл. 77 се правят следните изменения:
1. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Лицата по чл. 75, ал. 1 определят условията и размера на гаранцията за участие
в размер от 3 до 5 на сто от началната цена
на обявеното на търга количество дървесина
за първата календарна година от договора.
(3) Определеният купувач всяка година
представя гаранция за изпълнение, която е
в размер от 3 до 5 на сто от стойността на
договореното за съответната година количество дървесина.“
2. В ал. 4, изречение първо думата „декември“ се заменя с „януари“.
§ 57. В чл. 78 ал. 1, 3 и 5 се отменят.
§ 58. В чл. 79 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „или конкурс“ и думите
„и 2“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „и 2“ се заличават.
§ 59. В чл. 80 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) основният текст се изменя така:
„(1) Ежегодно в срок до 31 януари към
договора по чл. 79 се подписва допълнително
споразумение, с което за текущата календарна година се определят актуалната стойност
на гаранцията за изпълнение на договора,
както и:“;
б) точка 2 се отменя.
2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Гаранцията за изпълнение за първата
година от договора не се възстановява, а се
актуализира до стойността по ал. 1, след което
допълнителното споразумение влиза в сила.
(3) По време на действие на договора
продавачът не може да изменя начина за
актуализиране на гаранцията.“
3. Алинея 4 се отменя.
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) За всяка следваща година цените на
асортиментите или категориите дървесина
се определят въз основа на анализите, чрез
които е определена началната им цена при
провеждане на процедурата, като се увеличават с процента на завишение, достигнат при
провеждане на процедурата.“
5. Алинея 6 се отменя.
6. В ал. 8 думите „и 3“ се заличават, а накрая се поставя запетая и се добавя „като за
извършената промяна предоставя информация
на продавача“.
7. В ал. 9:
а) в т. 3 думата „възложителя“ се заменя
с „продавача“;
б) създава се нова т. 4:
„4. купувачът престане да отговаря на
изискванията за сключване на договор по
чл. 75а, ал. 1, 2 и 4;“
в) досегашната т. 4 става т. 5.
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§ 60. В чл. 81 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст след думите „общинска
собственост“ се добавя „когато представлява
стопанска дейност“ и се поставя запетая;
б) в т. 3 накрая се добавя „за съответната
календарна година“.
2. В ал. 2, т. 2 накрая се добавя „или добивът се извършва със собствени работници“.
§ 61. Член 82 се отменя.
§ 62. В чл. 83, ал. 4 числото „5“ се заменя
със „7“.
§ 63. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 11 се изменя така:
„11. „Обект“ е:
а) подотдел или част от него, съвкупност от
няколко подотдела или части от тях, както и
площи, които не са инвентаризирани по реда
на ЗГ, които се предоставят за възлагане на
дейности или за продажба на стояща дървесина на корен, или
б) количество добита дървесина с определено качество, размери и място на доставка,
което се предлага за продажба.“
2. Създават се т. 25 – 27:
„25. „Асортимент“ е необработен дървен
материал, определен съобразно неговото качество, размери и приложение в съответствие
с договор или с утвърден от правоимащ орган
стандарт.
26. „Преработка на дървесина“ е процес
на употреба на дървесината в сферата на
дъскорезното, амба ла ж ното и мебелното
производство, производствата от целулознохартиената промишленост, производствата
на плочи от дървесни частици и влакнести
плочи и други крайни продукти с изключение
на продуктите, получени само чрез цепене
или дробене.
27. „Продавач“ е лице, което провежда
процедури за продажба на дървесина.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 64. Процедури за възлагане изпълнението
на дейности в горските територии – държавна
и общинска собственост, както и за ползване
на дървесина и недървесни горски продукти,
които са обявени до датата на влизането в
сила на наредбата, се довършват по досегашния ред.
§ 65. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на § 6 относно чл. 9г, който влиза
в сила 30 дни от обнародването на постановлението в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9395
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 312
ОТ 21 НОЕМВРИ 2016 Г.

за приемане на Правилник за устройството и
дейността на Военномедицинската академия
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Правилник за
устройството и дейността на Военномедицинската академия.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Правилникът за устройството и дейността на Военномедицинската
академия, приет с Постановление № 168 на
Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 51
от 2009 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2011 г., бр. 43
и 54 от 2012 г., бр. 5 от 2013 г., бр. 2 и 76 от
2014 г. и бр. 6 от 2015 г.).
§ 2. В Постановление № 45 на Министерския съвет от 2001 г. за определяне на
Военномедицинската академия като лечебно
заведение по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните
заведения и на нейните специфични функции
и за приемане на Правилник за устройството
и дейността на Военномедицинската академия
(обн., ДВ, бр. 18 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 25
и 64 от 2001 г., бр. 9 и 61 от 2002 г., бр. 28
и 51 от 2009 г. и бр. 97 от 2011 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1, ал. 3:
а) в т. 1 и 2 думите „Националната разузнавателна служба, Националната служба за
охрана и на служителите на Държавна агенция
„Национална сигурност“ се заличават;
б) в т. 3 д у мите „медицинско освидетелстване на кандидатите за назначаване в
Държавна агенция „Национална сигурност“,
извършване на специализирани медицински
и психологически изследвания, както и на
периоди чни п регледи на зд ра вословно т о
състояние на служителите на агенцията“
се заменят с „и експертиза за годност за
служба в Националната служба за охрана
и държавна слу жба в Държавна агенци я
„Разузнаване“; определяне на психологична
непригодност за сл у жба в Национа лната
служба за охрана и на характера/вида на
причинената телесна повреда на офицерите
и сержантите от Националната служба за
охрана/държавните служители от Държавна
агенция „Разузнаване“;
в) в т. 5 думата „санитарен“ се заменя със
„здравен“, а думите „Националната разузнавателна служба, Националната служба за
охрана и на служителите на Държавна агенция
„Национална сигурност“ се заличават;
г) точка 6 се изменя така:
„6. осъществяване на учебна и научноизследователска дейност в областта на медицината
за нуждите на Въоръжените сили;“;
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д) в т. 8 думите „Националната разузнавателна служба, Националната служба за охрана
и на служителите на Държавна агенция „Национална сигурност“ се заличават;
е) в т. 9 думите „военномедицински отряди
за бързо реагиране“ се заменят с „военномедицински отряд за бързо реагиране“;
ж) точка 11 се отменя;
з) в т. 13 думите „Националната разузнавателна служба, Националната служба за
охрана и на служителите на Държавна агенция
„Национална сигурност“ се заличават;
и) в т. 14 думата „роти“ се заменя с „медицински роти“;
к) точка 16 се изменя така:
„16. научноизследователска и практикоприложна дейност в областта на определянето
на психологична пригодност за военна служба
и служба в доброволния резерв.“
2. В чл. 3 ал. 3 думите „Националната ра
зузнавателна служба и Националната служба
за охрана“ се заличават.
3. В чл. 4 ал. 2, 3 и 4 се отменят.
4. Създава се чл. 4а:
„Чл. 4а. (1) Необходимите финансови средства за извършването на експертиза за годност
за държавна служба в Държавна агенция
„Разузнаване“, за определянето на психологична непригодност за служба в Националната
служба за охрана, както и за определянето
на характера/вида на причинената телесна
повреда на офицерите и сержантите от Националната служба за охрана/държавните
служители от Държавна агенция „Разузнаване“
се осигуряват в рамките на бюджетите на
Националната служба за охрана и Държавна
агенция „Разузнаване“.
(2) Средствата по ал. 1 се определят съгласно споразумения, сключени между Военномедицинската академия и Националната
служба за охрана, съответно между Военномедицинската академия и Държавна агенция
„Разузнаване“, и се предоставят по бюджета
на Министерството на отбраната в частта му
за Военномедицинската академия по реда на
Закона за публичните финанси.
(3) Разходите за извършване на експертизата за годност за служба в Националната
служба за охрана са за сметка на кандидатите
съгласно ценоразпис, утвърден от началника
на Военномедицинската академия.“
§ 3. В чл. 16, ал. 3 от Правилника за устройството и организацията на работа на
органите на медицинската експертиза и на
регионалните картотеки на медицинските
експертизи, приет с Постановление № 83 на
Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 34
от 2010 г.; изм. и доп., бр. 5 и 41 от 2011 г. и
бр. 55 от 2014 г.) думите „военнослужещи към
МО“ се заменят с „военнослужещи“, а думите
„(ЦВМК) към МО“ се заменят с „(ЦВМК)
към Военномедицинската академия“.
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§ 4. В К ласификатора на длъжностите
на военнослужещите в Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и Българската
армия, приет с Постановление № 84 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 34
от 2010 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2011 г., бр. 36
и 99 от 2012 г., бр. 24 от 2013 г., бр. 8, 12 и
76 от 2014 г., бр. 40 от 2015 г. и бр. 13 и 35
от 2016 г.), се правят следните изменения и
допълнения:
1. В раздел I „ДЛЪЖНОСТНО НИВО
„А“, в т. 1 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ
ПОЛКОВНИК (К АПИТАН I РАНГ)“ ред 21
се заличава.
2. В раздел III „ДЛЪЖНОСТНО НИВО
„А 2“, в т. 1 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ
ПОЛКОВНИК (К АПИТАН I РАНГ)“:
а) ред 13 се заличава;
б) на редове 14 и 32, в колона 2 накрая
след думата „дейност“ се добавя „и заместник главен лекар на въоръжените сили на
Република България“;
в) на редове 21 и 38, в колона 2 думите
„болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация“ и запетаята след тях
се заличават.
§ 5. В приложение № 6 „Общата численост
на персонала в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, създадени
със закон или с акт на Министерския съвет“
към Постановление № 54 на Министерския
съвет от 2010 г. за приемане на Устройствен
правилник на Министерството на отбраната
и за определяне на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната (обн.,
ДВ, бр. 27 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 39 и 104
от 2011 г., бр. 50 и 92 от 2012 г., бр. 8, 55 и 76
от 2014 г., бр. 14, 37 и 94 от 2015 г., бр. 42, 54
и 58 от 2016 г.) т. 1 се изменя така:
„1. Военномедицинска академия – към 1
февруари 2017 г. – 3106 щатни бройки; към 1
юли 2017 г. – 3104 щатни бройки; към 1 юли
2018 г. – 3101 щатни бройки.“
§ 6. В Постановление № 382 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на План
за развитие на въоръжените сили до 2020 г.
(обн., ДВ, бр. 3 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 58
от 2016 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В приложение № 1 към чл. 1:
a) в раздел II „Структура на въоръжените сили“, в т. 2.7 „Структури на пряко
подчинение на министъра на отбраната“,
в час т та „Воен номед и ц и нск а а к а дем и я“
думите „С цел подготовка на медицински
кадри за нуждите на въоръжените сили се
планира създаването на Център за професионално обучение, който последователно
ще прерасне във Военномедицински колеж
и Военномедицински факултет в рамките на
Военномедицинската академия“ се заменят
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със „С цел подготовка на медицински кадри
за нуждите на въоръжените сили се планира
създаването на Център за професионално
обучение и Военномедицински университет
към Военномедицинската академия.“;
б) в раздел VI „Логистично осигуряване“
накрая се добавя:
„Ве т ери нарномед и ц и нск ата дей нос т в
Министерството на отбраната, структурите
на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия се осъществява
от ветеринарномедицинско звено в състава
на Съвместното командване на силите в
съответствие със Закона за ветеринарномедицинската дейност.“
2. В приложение № 2 (поверително) към
чл. 2 се правят изменения и допълнения съгласно приложението (поверително).
§ 7. Постановлението влиза в сила от 1 февруари 2017 г., с изключение на т. 2, буква „б“
от приложението към § 6, т. 2 (поверително),
която влиза в сила от деня на обнародването
на постановлението в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на Военномедицинската академия
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се уреждат устройството, дейността, управлението и финансирането
на Военномедицинската академия (ВМА).
Чл. 2. (1) Военномедицинската академия
е лечебно заведение по чл. 5, ал. 1 от Закона
за лечебните заведения към Министерството
на отбраната за извънболнична и болнична
помощ и за осъществяване на военномедицинска експертиза по Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България
(ЗОВСРБ) и експертиза за годност по Закона
за Националната служба за охрана (ЗНСО) и
Закона за Държавна агенция „Разузнаване“
(ЗДАР).
(2) Военномедицинската академия осъществява военнонаучна и военноучебна подготовка
в съответствие с чл. 92, ал. 3 и 4 ЗОВСРБ,
чл. 90 от Закона за лечебните заведения и
чл. 80 във връзка с чл. 47 от Закона за вис
шето образование.
Чл. 3. (1) Военномедицинската академия е
юридическо лице на бюджетна издръжка със
седалище в град София.
(2) Военномедицинската академия има свое
знаме, печат и празник – 1 декември.
(3) Военномедицинската академия включва
в структурата си:
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1. ръководство и централна администрация;
2. болници, както следва:
а) Многопрофилна болница за активно
лечение – София;
б) Многопрофилна болница за активно
лечение – Варна;
в) Многопрофилна болница за активно
лечение – Пловдив;
г) Многопрофилна болница за активно
лечение – Плевен;
д) Многопрофилна болница за активно
лечение – Сливен;
е) Болница за продължително лечение и
рехабилитация – Банкя;
ж) Болница за продължително лечение и
рехабилитация – Хисаря;
3. медицински пунктове към Министерството на отбраната, в структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и
във военните формирования от Българската
армия;
4. специализирани звена, както следва:
а) Военномедицински отряд за бързо реа
гиране;
б) Научноприложен център по военномедицинска експертиза, авиационна и морска
медицина;
в) Център по психично здраве и превенция;
г) Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена;
д) Научноизследователски център по радио
логична, биологична и химическа защита;
e) Център за професионално обучение на
санитарни инструктори.
(4) Структурните звена по ал. 3 не са юридически лица.
(5) Числеността на персонала на ВМА се
определя с акт на Министерския съвет.
(6) Военномедицинската академия е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на отбраната.
(7) Длъжностното разписание на ВМА се
утвърждава от министъра на отбраната по
предложение на началника на ВМА.
Чл. 4. (1) Организацията на дейността и
вътрешният ред в лечебните заведения по
чл. 3, ал. 3, т. 2 и специализираните звена по
чл. 3, ал. 3, т. 4 се определят с правилници,
утвърдени от началника на ВМА.
(2) Устройството, дейността и вътрешният
ред на медицинските пунктове по чл. 3, ал. 3,
т. 3 се определят с правилник, утвърден от
началника на ВМА, съгласувано с началника на отбраната и постоянния секретар на
отбраната.
Чл. 5. (1) Военномедицинската академия:
1. извършва уникални за страната диагностично-лечебни и научноприложни дейности,
както и медицинск и нау чни изследвани я
по прилагането на съвременни медицински
технологии;
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2. осъществява първична и специализирана
извънболнична и болнична медицинска помощ, профилактика и рехабилитация на лица,
определени със ЗОВСРБ и Закона за резерва
на въоръжените сили на Република България;
3. разработва нови методи и средства за
защита на въоръжените сили и населението
от ядрени, химически и биологически фактори
на поражение;
4. подготвя медицински и немедицински
специалисти за предотвратяване и ликвидиране на последици от бедствия и кризисни
ситуации;
5. извършва военномедицинска експертиза
и експертиза за годност по ЗНСО и ЗДАР;
6. осъществява научноизследователска и
практико-приложна дейност в областта на
психичното здраве и психологичното осигуряване на военнослужещите, както и в областта
на определянето на психологична пригодност/
непригодност за военна служба и служба в
доброволния резерв, и определя психологична непригодност за служба в Националната
служба за охрана;
7. осъществява здравен, хигиенен и противоепидемичен контрол в обекти на Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия;
8. създава, съхранява, поддържа, опазва и
обновява материални медицински изделия и
лекарствени продукти за ведомствени военновременни запаси съгласувано с началника
на отбраната;
9. провежда специализации и обучение по
военномедицински и медицински специалности, обучения за професионална квалификация
за извършване на високоспециализирани или
специфични дейности в определена област
на здравеопазването по реда на действащата
нормативна уредба, както и други форми на
продължаващо медицинско обучение на висши
медицински и немедицински специалисти
съгласно Закона за здравето;
10. провежда обучение за придобиване на
образователна и научна степен „доктор“ по
научни специалности, които са акредитирани по Закона за висшето образование и в
съответствие със Закона за развитието на
академичния състав в Република България;
11. извършва атестиране на научнопреподавателските и научноизследователските си
кадри в области, касаещи отбраната и въоръжените сили, съгласно акт на министъра
на отбраната;
12. извършва военномедицинско и медицинско обучение на санитарни инструктори
и на личния състав от въоръжените сили;
13. осъществява медицинско осигуряване
на въоръжените сили;
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14. участва в операции и мисии извън територията на страната с военномедицински
специалисти;
15. поддържа в готовност за незабавно
действие Военномедицинския отряд за бързо
реагиране за оказване на медицинска помощ
и лечение при бедствия, извънредно и военно
положение и положение на война;
16. поддържа бойна и мобилизационна
готовност;
17. участва с медицински персонал в авиомедицинска евакуация в страната и извън
територията на страната.
(2) Военномедицинската академия изработва концепции, стратегии и план-програми
в областта на медицинското осигуряване за
постигане на оперативна съвместимост с армиите на другите страни – членки на НАТО,
съгласувано с началника на отбраната.
Чл. 6. (1) Военномедицинската академия
извършва профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация на лица, определени със
ЗОВСРБ и Закона за резерва на въоръжените
сили на Република България (ЗРВСРБ), при
условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната.
(2) Дейностите по ал. 1 се извършват и за
други здравноосигурени граждани при условията на договори, сключени с Националната
здравноосигурителна каса и Националния
осигурителен институт, по цени, определени в
Националния рамков договор за съответната
година, съответно от Националния осигурителен институт.
(3) Военномедицинската академия може
да осъществява срещу заплащане по ценоразпис, утвърден от началника на ВМА, или
въз основа на договор:
1. п ърви чна и спец иа лизи рана извънболнична и болнична медицинска помощ,
профилактика и рехабилитация съобразно
действащото законодателство;
2. нау чноизследователска и п рак т икоприложна дейност в областта на психичното
здраве;
3. психологична оценка;
4. здравни, хигиенни и противоепидемични
мероприятия;
5. медицинско освидетелстване по медицински стандарти.
Г л а в а
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УПРАВЛЕНИЕ НА ВОЕННОМЕДИЦИНСК АТА АК АДЕМИЯ
Чл. 7. (1) Военномедицинската академия
се ръководи от началник, който се подпомага
от двама заместник-началници: заместникначалник по диагностично-лечебната дейност
и заместник-началник по учебно-научната
дейност.
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(2) Началникът на ВМА е и главен лекар на
въоръжените сили на Република България, а
заместник-началниците са и заместник главни
лекари на въоръжените сили на Република
България.
(3) Началникът и заместник-началниците
на ВМА са хабилитирани лица, лекари с призната специалност – военнослужещи, които
се назначават и освобождават от длъжност
по реда на ЗОВСРБ.
(4) За началник на ВМА се назначава лице,
което е:
1. хабилитирано в професионално направление „Медицина“;
2. завършило стратегически курс във Военната академия „Г. С. Раковски“ или приравнени на него курсове в чужбина;
3. с квалификация по здравен мениджмънт.
(5) За заместник-началници на ВМА по
предложение на началника на ВМА се назначават лица, които са:
1. хабилитирани по медицинска или военномедицинска специалност;
2. с квалификация по здравен мениджмънт.
(6) Заместник-началникът на ВМА по диагностично-лечебната дейност се назначава след
съгласуване с министъра на здравеопазването.
Чл. 8. (1) Началникът на ВМА е пряко
подчинен на министъра на отбраната.
(2) Началникът на ВМА е пряк началник
на целия личен състав на академията.
(3) Началникът на ВМА:
1. представлява ВМА;
2. непосредствено ръководи и отговаря за
дейността на ВМА;
3. разработва основни направления за развитието и ресурсното осигуряване на диагностично-лечебните и профилактичните дейности
във ВМА в съответствие със съвременните
стандарти в извънболничната и болничната
медицинска помощ, изискванията на провеждащия се в нея учебно-научен процес и пазара
на здравни услуги;
4. съставя програма за развитие на ВМА и
ежегодно изготвя и представя на министъра на
отбраната план за дейността на академията;
5. утвърждава икономическата програма
на ВМА и контролира изпълнението є;
6. ръководи годишното и месечното планиране на дейността на ВМА и контролира
изпълнението на плановете;
7. ръководи подготовката на личния състав
на ВМА;
8. ръководи разработването и поддържането на плана за бойна готовност и плана за
мобилизация на ВМА;
9. ръководи планирането, организира и контролира войсковото медицинско осигуряване
във Въоръжените сили в мирно време, при
бедствия, извънредно и военно положение и
положение на война;
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10. организира медицинското осигуряване
на контингенти от Въоръжените сили извън
територията на страната;
11. предлага военнослужещите от ВМА за
назначаване, преназначаване, повишаване във
военно звание, освобождаване от длъжност
и освобождаване от военна служба по установения в ЗОВСРБ ред;
12. сключва и прекратява трудовите договори с цивилните служители от ВМА, с
изключение на звената по чл. 3, ал. 3, т. 2,
букви „б“ – „ж“ и т. 4, букви „б“ и „г“;
13. утвърждава длъжностните характеристики на личния състав на ВМА, с изключение
на звената по чл. 3, ал. 3, т. 2, букви „б“ – „ж“
и т. 4, букви „б“ и „г“;
14. организира подбора, подготовката, повишаването на квалификацията и ефективното
използване на човешките ресурси;
15. приема вътрешни актове, осигуряващи
изпълнението на задачите, включени в предмета на дейност на ВМА;
16. предоставя при поискване информация
за медицинските дейности и разходваните
ресурси и анализ на дейността на академията
по ред, определен от министъра на отбраната
и министъра на здравеопазването;
17. сключва договори с физически и юридически лица за изпълнение на задачи, включени
в предмета на дейност на ВМА;
18. ръководи академичния съвет на ВМА;
19. ръководи военномедицинския съвет
на ВМА;
20. координира и конт ролира взаимодействието по медицинското осигуряване на
въоръжените сили;
21. ръководи и организира взаимодействието с Министерството на здравеопазването,
Националната здравноосигурителна каса и
Националния осигурителен институт;
22. ръководи научното сътрудничество с
други научни учреждения в Република България;
23. отговаря за стопанисването и управлението на недвижимите имоти и движимите
вещи, предоставени в управление на ВМА;
24. изпълнява и други функции, произтичащи от законите и другите нормативни актове.
(4) Началникът на ВМА е и началник на
Многопрофилна болница за активно лечение – София.
(5) Началникът на ВМА разпределя функциите на заместник-началниците в определените им ресори.
(6) Функциите на началника на ВМА в
негово отсъствие се изпълняват от определен
с писмена заповед за всеки конкретен случай
заместник-началник.
Чл. 9. (1) Заместник-началникът на ВМА
по диагностично-лечебната дейност:
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1. организира, ръководи и контролира
ц ялостни я диагностично-лечебен процес,
провеждан от ВМА;
2. разработва годишен и месечен план, програми, икономически обосновки за развитието
и усъвършенстването на профилактичната и
диагностично-лечебната работа;
3. следи за спазването на действащите
здравни норми и изисквания;
4. организира, ръководи и контролира
дейността по превенция на здравето;
5. ръководи дейността на лечебно-контролните комисии;
6. организира, ръководи и контролира
дейността на комисиите за борба с вътреболничните инфекции;
7. подпомага началника на ВМА в разработването на плана за бойна готовност и
плана за мобилизация на ВМА;
8. изпълнява и други задачи, възложени
му от началника на ВМА.
(2) Заместник-началникът на ВМА по диагностично-лечебната дейност в изпълнение
на своите функции може да издава разпореждания и указания.
Чл. 10. (1) Заместник-началникът на ВМА
по учебно-научната дейност:
1. ръководи планирането, организирането,
контрола и отчитането на цялостната учебна
и научноизследователска дейност на ВМА;
2. организира, ръководи и контролира отчетността на научните разработки и тяхното
внедряване;
3. планира, организира и контролира повишаване на квалификацията на научните кадри;
4. организира, ръководи и контролира атестирането на научно-преподавателските кадри;
5. организира, ръководи и контролира
дейността по обучението на студенти, специализанти и докторанти;
6. организира, ръководи и контролира
издателската дейност във ВМА;
7. организира международното и научното
сътрудничество с медицинските служби на
страните – членки на НАТО, с медицинските
служби на други държави и други учреждения;
8. ръководи и контролира дейността на
Научноизследователския център по радиологична, биологична и химическа защита;
9. ръководи и контролира дейността на
Центъра за професионално обучение на санитарни инструктори;
10. подпомага началника на ВМА в разработването на плана за бойна готовност и
плана за мобилизация на ВМА;
11. изпълнява и други задачи, възложени
му от началника на ВМА.
(2) Заместник-началникът на ВМА по учебно-научната дейност в изпълнение на своите
функции може да издава разпореждания и
указания.
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Чл. 11. Началникът на ВМА назначава служител по сигурността на информацията, който
изпълнява задачите, възложени му със Закона
за защита на класифицираната информация
и нормативните актове по прилагането му.
Чл. 12. (1) Началникът на ВМА се подпомага от помощник-началник на ВМА по
административната дейност.
(2) Помощник-началникът на ВМ А по
административната дейност се назначава и
освобождава от длъжност по реда на ЗОВСРБ
по предложение на началника на ВМА.
(3) Помощник-нача лникът на ВМ А по
административната дейност координира дейностите на централната администрация по
управлението на:
1. човешките ресурси и мобилизацията;
2. финансовите ресурси;
3. анализа и контрола на материалните и
финансовите ресурси;
4. правно-нормативната дейност;
5. организацията и анализа на лечебната
дейност;
6. здравноосигурителния надзор;
7. у чебната и нау чноизследователската
дейност;
8. военномедицинското снабдяване и поддръжката и ремонта на медицинската апаратура и техника;
9. комуникационно-информационното осигуряване;
10. логистиката;
11. инвестициите и експлоатацията на
инфраструктурата.
Чл. 13. (1) Общото събрание е колективен
орган на ВМА, който се състои от всички
хабилитирани лица и представители на нехабилитирания научно-преподавателски състав,
които не могат да бъдат по-малко от 15 на
сто от числения му състав. Последните се
избират от общото събрание на нехабилитираните научно-преподавателски специалисти.
(2) Съставът на общото събрание се определя със заповед на началника на ВМА.
(3) Общото събрание на ВМА се свиква
от председателя по негова инициатива, по
искане на началника на академията или на
една четвърт от състава на общото събрание.
(4) За свикването на общото събрание
членовете му се уведомяват не по-късно от
7 дни преди датата на заседанието.
(5) Общото събрание е редовно, ако до 30
минути след обявеното начало са регистрирани не по-малко от две трети от списъчния
му състав. При определяне на кворума от
списъчния състав се изключват лицата в отпуск поради временна неработоспособност,
бременност, раждане и осиновяване и за отглеждане на малко дете или в командировка.
Общият брой на тези лица не може да бъде
повече от една четвърт от броя на лицата в
списъчния състав.
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(6) При липса на кворум по ал. 5 заседанието се отлага с един час. Ако и тогава няма
кворум, заседанието се провежда с присъстващите членове от списъчния му състав, но
не по-малко от половината плюс един.
(7) Заседанията на общото събрание са
открити за всички членове на академичната
общност. Те се ръководят от неговия председател, а в негово отсъствие – от заместникпредседателя.
(8) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите с явно гласуване,
а при избор на академичния съвет – с тайно
гласуване.
(9) Общото събрание:
1. избира за срок 4 години председател и
заместник-председател на общото събрание
измежду хабилитираните лица по предложение
на началника на ВМА;
2. определя числеността на академичния
съвет и избира неговите членове;
3. обсъжда и прави предложения по програмата за развитие на академията;
4. обсъжда и приема годишния отчет на
началника на ВМА.
(10) За всяко заседание на общото събрание
се съставя протокол, който се подписва от
председателя и от водещия протокола.
Чл. 14. (1) Академичният съвет е орган за
ръководство на учебната и научната дейност
на ВМА.
(2) Академичният съвет се състои от 25
до 45 членове, избрани от общото събрание,
като не по-малко от 70 на сто от членовете
му са хабилитирани лица.
(3) Академичният съвет се избира за срок
4 години.
(4) Академичният съвет избира секретар
на Академичния съвет от квотата на хабилитираните лица.
(5) Академичният съвет приема правилник
за дейността си.
(6) Академичният съвет:
1. обсъжда и прави предложения по основни въпроси в приоритетни направления на
научноизследователската и учебната работа
във ВМА;
2. прави предложения за подготовката и развитието на научно-преподавателския състав;
3. взема решения за създаване, преобразуване и закриване на катедри и други звена
и за назначаване на научно-преподавателски
кадри в тях;
4. взема решения за обявяване на конкурси
и избиране на научно-преподавателски кадри;
5. предлага на началника на ВМА освобождаването на научно-преподавателските кадри;
6. организира и отчита работата на докторантите и специализантите;
7. предлага реда за повишаване квалификацията на докторантите, специализантите и
научно-преподавателските кадри;
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8. избира ръководителите на катедри с
тайно гласуване с обикновено мнозинство от
присъстващите; в случай че никой от предложените не получи необходимото мнозинство,
в 7-дневен срок се провежда нов избор между
двама от кандидатите с най-много гласове;
9. определя структурния състав на общото
събрание и организацията за избора на неговите членове;
10. присъжда на български и чуждестранни
специалисти с принос към диагностично-лечебната и научната дейност на ВМА почетното
звание „доктор хонорис кауза“;
11. взема решение за сдружаване с други
висши училища и научни организации;
12. взема решение за преминаването от
една академична длъжност на същата или
на съответна в други звена от структурата
на ВМА без конкурс и избор;
13. взема решение за назначаване без конкурс и избор на академичен състав, заемал
съответстваща академична длъжност във
ВМА и в други български лечебни, учебни и
научни организации.
(7) Началникът на ВМА е по право член
на академичния съвет и негов председател.
(8) Академичният съвет провежда редовни
заседания най-малко веднъж на 2 месеца.
(9) За свикването на заседание на академичния съвет членовете му се уведомяват
предварително и им се съобщава дневният
ред.
(10) Заседанието на академичния съвет е
редовно, ако присъства не по-малко от две
трети от числения му състав. При определяне
на кворума от състава се изключват лицата в
отпуск поради временна неработоспособност,
бременност, раждане и осиновяване и за отглеждане на малко дете или в командировка.
Общият брой на тези лица не може да бъде
повече от една пета от броя на лицата в списъчния състав.
(11) При липса на кворум по ал. 10 заседанието се отлага с един час. Ако и тогава няма
кворум, заседанието се отлага с 3 работни дни.
(12) Заседанията на академичния съвет се
ръководят от неговия председател, а в негово
отсъствие – от избрано от членовете на академичния съвет лице.
(13) Академичният съвет приема решения
с обикновено мнозинство от присъстващите
на заседанието чрез явно гласуване освен в
случаите по ал. 6, т. 8.
(14) За всяко заседание на академичния
съвет се съставя протокол, който се подписва от председателя на съвета и от водещия
протокола.
Чл. 15. (1) Военномедицинският съвет е
консултативен орган към началника на ВМА.
(2) Началникът на ВМА ръководи Военномедицинския съвет и определя неговия състав
и начина на функционирането му.
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(3) Военномедицинският съвет подпомага
началника на ВМА при организирането и
вземането на решения по:
1. въпросите, отнасящи се до бойната готовност и мобилизацията;
2. изпълнението на плана за диагностичнолечебната дейност и неговата икономическа
ефективност;
3. предложенията на началниците на болници, ръководителите на катедри, клиники,
лаборатории и самостоятелни отделения за
подобряване дейността на техните звена;
4. информационната дейност на ВМА и
повишаването на ефективността є;
5. въвеждането на нови медицински методи
и технологии, повишаващи ефективността и
качеството на медицинските услуги;
6. други въпроси от дейността на ВМА.
Чл. 16. (1) Със заповед на началника на
ВМА могат да се създават на функционален
принцип помощни и консултативни органи.
(2) Функциите и организацията на работа
на органите по ал. 1 се уреждат с правилници,
утвърдени от началника на ВМА.
Г л а в а

т р е т а

ДЕЙНОСТ, УПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА
Н А БОЛНИЦИТЕ ВЪВ ВОЕННОМЕДИЦИНСК АТА АК АДЕМИЯ
Раздел I
Дейност и управление на болниците във
Военномедицинската академия
Чл. 17. (1) Многопрофилните болници за
активно лечение и болниците за продължително лечение и рехабилитация, наричани понататък „болниците“, изпълняват дейностите,
възложени им със Закона за лечебните заведения и Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България.
(2) Конкретните дейности по чл. 19, ал. 1
от Закона за лечебните заведения, които се
извършват от всяка от болниците по ал. 1, са
посочени в приложение № 1.
(3) Болниците по ал. 1 извършват дейността
си при спазване на правата на пациента и:
1. в съответствие с утвърдените по реда на
чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения
медицински стандарти и правилата за добра
медицинска практика;
2. при осигуреност на болниците с медицински специалисти на щатно осигурена
длъжност;
3. при наличие на определените в медицинските стандарти по т. 1 технически изправна
медицинска апаратура и техника на територията на съответната болница;
4. при осигурено непрекъснато 24-часово изпълнение на лечебната дейност, включително
оказване на медицинска помощ при спешни
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състояния, по медицинските специалности
и при нива на компетентност, посочени в
приложение № 2.
(4) Болниците по ал. 1 осъществяват дейността си на адресите, посочени в приложение № 3.
Чл. 18. За организиране на плановия прием
за болнично лечение болниците поддържат
листа за планов прием за всяка клиника и/
или отделение по ред, определен със заповед на началника на ВМА, в съответствие с
действащата нормативна уредба.
Чл. 19. (1) Болниците се ръководят от
началник, който се подпомага от заместникначалници и от главна медицинска сестра.
(2) Началник на Многопрофилна болница
за активно лечение – София, по чл. 3, ал. 3,
т. 2, буква „а“ е началникът на ВМА.
(3) Началниците на болниците по чл. 3,
ал. 3, т. 2, букви „б“ – „д“ и заместник-началниците на болниците по чл. 3, ал. 3, т. 2, букви
„а“ – „д“ са лекари с призната медицинска или
военномедицинска специалност – военнослужещи, завършили курс по здравен мениджмънт, които се назначават и освобождават от
длъжност по реда на ЗОВСРБ по предложение
на началника на ВМА.
(4) Управителите на болниците по чл. 3,
ал. 3, т. 2, букви „е“ и „ж“ са цивилни служители, лекари с призната специалност, завършили курс по здравен мениджмънт, които се
назначават с конкурс, проведен при условията
и по реда на Кодекса на труда.
(5) Началниците на болниците по чл. 3,
ал. 3, т. 2, букви „а“ – „д“ и управителите на
болниците по чл. 3, ал. 3, т. 2, букви „е“ и „ж“:
1. непосредствено ръководят и отговарят
за дейността на болницата;
2. разработват направления за развитието на диагностично-лечебните дейности в
съответствие със съвременните стандарти в
болничното дело и пазара на здравни услуги;
3. съставят програма за развитие на болницата;
4. ежегодно изготвят и представят на началника на ВМА план за дейността на болницата;
5. организират и контролират изпълнението
на икономическата програма на болницата;
6. ръководят и организират годишното и
месечното планиране на дейността на болницата и контролират изпълнението на плановете;
7. организират и ръковод ят бойната и
специалната подготовка на личния състав
на болницата;
8. участват в разработването на плана за
бойна и мобилизационна готовност в касаещия ги обем;
9. организират и ръководят подготовката
на личния състав на болницата;
10. назначават и освобождават цивилните
служители от съответната болница;
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11. утвърждават длъжностните характеристики на личния състав на болницата;
12. изготвят тримесечни и годишни анализи
на диагностично-лечебната дейност;
13. осъществяват контрол за опазването,
поддръжката и стопанисването на ползваните от съответните болници недвижими и
движими вещи;
14. изпълняват и други задачи, възложени
им от началника на ВМА.
(6) Началниците на болниците разпределят функциите на заместник-началниците в
определените им ресори.
(7) Функциите на началниците на болниците в тяхно отсъствие се изпълняват от определен с писмена заповед за всеки конкретен
случай заместник-началник.
Чл. 20. (1) Главната медицинска сестра е
цивилен служител с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“
по специалността „Управление на здравните
грижи“ и се назначава с конкурс, проведен
при условията и по реда на Кодекса на труда.
(2) Главната медицинска сестра:
1. организира, координира и отговаря за
качеството на здравните грижи;
2. проверява разпределението, изразходването, съхраняването и отчета на лекарствените
продукти и медицинските изделия;
3. планира, координира и конт ролира
следдипломното обучение на медицинските
специалисти от болницата;
4. отговаря за хигиенното състояние, за дезинфекцията, дезинсекцията и дератизацията;
5. ръководи съвета по здравни грижи;
6. представя на началника на болницата
анализ и информация за състоянието на
здравните грижи.
Чл. 21. Със заповед на началника/управителя на болницата се създават:
1. медицински съвет;
2. лечебно-контролна комисия;
3. комисия по вътреболнични инфекции;
4. комисия по медицинска етика;
5. съвет по здравни грижи.
Чл. 22. Медицинският съвет е консултативен орган при осъществяване управлението
на болницата, който изпълнява дейностите
по чл. 76 от Закона за лечебните заведения.
Чл. 23. (1) Лечебно-контролната комисия
на съответната болница е контролен орган
по диагностично-лечебния процес.
(2) Лечебно-контролната комисия изпълнява дейностите по чл. 77 от Закона за лечебните
заведения.
Чл. 24. (1) Комисията за борба с вътреболничните инфекции на съответната болница се
състои от председател и най-малко четирима
членове.
(2) Комисията за борба с вътреболничните
инфекции изпълнява дейностите по чл. 78 от
Закона за лечебните заведения.
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Чл. 25. Комисията по медицинска етика
на съответната болница:
1. обсъжда предложения и дава становища
за изпитване на лекарствени продукти и медицински изделия в клинични условия;
2. осъществява непосредствен контрол
върху клиничните изпитвания, за които е
дала положително становище.
Чл. 26. (1) Съветът по здравни грижи е
консултативен орган на главната медицинска
сестра на съответната болница.
(2) Съветът по здравни грижи изпълнява
дейностите по чл. 79 от Закона за лечебните
заведения.
Ч л. 27. Нача лниц и т е/у п ра ви т ел и т е на
болниците със своя заповед могат да създават консултативни комисии и съвети извън
тези по чл. 21 – 26 според потребностите на
лечебното заведение.
Чл. 28. (1) Условията и редът за работа на
комисиите и съветите, създадени по реда на
чл. 21 – 27, се определят с правилници, утвърдени от началника/управителя на болницата.
(2) За всяко заседание се води протокол,
който се подписва от председателя на съответната комисия или съвет.
Раздел II
Структура на болниците във Военномедицинската академия
Чл. 29. (1) Многопрофилните болници за
активно лечение по чл. 3, ал. 3, т. 2, букви
„а“ – „д“ включват:
1. ръководство;
2. консултативно-диагностичен блок;
3. стационарен блок;
4. административно-стопански блок;
5. болнична аптека.
(2) В консултативно-диагностичния блок
се включват:
1. регистратури;
2. консултативни кабинети;
3. медико-диагностични и медико-технически лаборатории;
4. отделения без легла;
5. спешно отделение с легла за диагностично изясняване до 24 часа.
(3) В стационарни я блок се вк лючват
клиники и/или отделения с легла, а при необходимост – и клиники/отделения без легла,
и лаборатории.
(4) А дминистративно-стопанският блок
се състои от административни, стопански и
обслужващи звена.
(5) Със заповед на началника на ВМА
могат да се създават и други звена.
Чл. 30. (1) Болниците за продължително
лечение и рехабилитация по чл. 3, ал. 3, т. 2,
букви „е“ и „ж“ включват:
1. ръководство;
2. консултативно-диагностичен блок;
3. стационарен блок;
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4. административно-стопански блок.
(2) В консултативно-диагностичния блок
се включват:
1. регистратури;
2. консултативни кабинети;
3. медико-диагностични лаборатории;
4. отделения без легла.
(3) В стационарни я блок се вк лючват
отделения с легла, а при необходимост – и
отделения без легла, по физикална и рехабилитационна медицина.
(4) Болниците за продължително лечение и
рехабилитация по чл. 3, ал. 3, т. 2, букви „е“
и „ж“ може да разкриват в своята структура
и аптека.
Чл. 31. (1) В болниците по чл. 3, ал. 3, т. 2
могат да се създават следните диагностичнолечебни и учебно-научни звена:
1. клиники;
2. отделения;
3. лаборатории;
4. катедри.
(2) Към клиниките и отделенията, в които
се извършват оперативни дейности, могат да
се създават операционни зали.
Ч л. 32 . К л и н и к ат а е б ол н и ч но звено
по определена медицинска или дентална
специалност или по обособена дейност/дейности в определена медицинска/дентална
специалност, ръководено от хабилитирано
лице – лекар, съответно лекар по дентална
медицина, с призната медицинска специалност по профила на клиниката, в което
се извършва диагностично-лечебна дейност
и се провежда обучение на студенти, специализанти, докторанти и продължаващо
медицинско обучение.
Чл. 33. Отделението е болнично звено по
определена медицинска или дентална специалност или по обособена дейност/дейности
в определена медицинска/дентална специалност, ръководено от лекар, съответно лекар
по дентална медицина, с призната медицинска и/или военномедицинска специалност по
профила на отделението, в което се извършва
диагностично-лечебна дейност. В отделението
може да се провежда обучение на студенти,
специализанти, докторанти и продължаващо
медицинско обучение.
Чл. 34. Лабораторията е звено, ръководено
от специалист по профила на лабораторията,
в което се извършват дейности, подпомагащи
пряко диагностично-лечебния процес. В лабораторията може да се провежда обучение
на студенти, специализанти, докторанти и
продължаващо медицинско обучение.
Чл. 35. (1) В клиниките и отделенията от
стационарния блок по чл. 29, ал. 3 и чл. 30,
ал. 3 се разкриват болнични легла.
(2) В зависимост от вида на осъществяваните медицински дейности в клиниката/
отделението могат да бъдат разкривани:
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1. болнични легла за активно лечение:
а) интензивни;
б) акушеро-гинекологични;
в) терапевтични;
г) хирургични;
2. болнични легла за дългосрочни грижи:
а) за продължително лечение;
б) за палиативно лечение;
3. болнични легла за рехабилитация;
4. психиатрични болнични легла.
(3) Броят и видът на болничните легла
се определ ят според конк рет ни те н у ж ди
на лечебния процес и се регламентират в
правилника за организацията на дейността
и вътрешния ред на болницата, утвърден от
началника на ВМА.
Чл. 36. (1) Консултативните кабинети извършват прегледи и прием на пациенти, нуждаещи се от хоспитализация, или контролни
прегледи след дехоспитализация.
(2) В консултативните кабинети, медикодиагностичните и медико-техническите лаборатории и отделенията без легла по чл. 29,
ал. 2 могат да се извършват и дейностите по
чл. 11, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.
Чл. 37. (1) Катедрата е звено, координиращо учебно-научната дейност на центрове,
клиники, самостоятелни отделения и/или
лаборатории по сходни медицински и военномедицински специалности.
(2) Ръководителят на катедрата е лице,
хабилитирано в съответното научно направление на катедрата, което се избира с тайно
гласуване за срок 4 години от съответния
катедрен съвет, като изборът се утвърждава
от академичния съвет на ВМА.
(3) Ръководителят на катедрата ръководи и
контролира учебния, научноизследователския
и диагностично-лечебния процес и отговаря
за цялостната дейност на звеното.
(4) Ръководителят на катедра е и председател на катедрения съвет.
Чл. 38. (1) Болничната аптека осигурява снабдяването с лекарствени продукти,
медицински изделия и други необходими
за дейността материали, пособия и други
консумативи.
(2) Болничната аптека осигурява приготвянето на лекарствени продукти по лекарско
предписание, както и на лекарствени продукти,
приготвени по магистрална и фармакопейна
рецептура.
Чл. 39. (1) Административно-стопанският
блок осъществява административното и стопанското обслужване на съответната болница.
(2) Административни, стопански и обслужващи звена са всички, които не участват пряко
в диагностично-лечебната дейност.
(3) Стопанските и обслужващите дейности
или част от тях, осъществявани в болниците,
могат да се възлагат на външни лица чрез
договор за поръчка или изработка.
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СТРУКТУРА, УПРАВЛЕНИЕ И ДЕЙНОСТ
НА МЕДИЦИНСКИТЕ ПУНКТОВЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ЗВЕНА ВЪВ ВОЕННОМЕДИЦИНСК АТА АК АДЕМИЯ
Чл. 40. (1) Медицинските пунктове по чл. 3,
ал. 3, т. 3 включват:
1. командване;
2. модул за оказване на медицинска помощ;
3. модул за оказване на дентална помощ;
4. модул за медицинска евакуация;
5. модул за медицинска логистика.
(2) Модулите в състава на медицинския
пункт са структурни или функционални звена
от медицински и немедицински специалисти
и необходимо медицинско им у щество за
изпълнение на съответната медицинска и
дентална дейност.
Чл. 41. (1) Медицинските пунктове се ръководят от началници, пряко подчинени на
началника на ВМА и непосредствено подчинени на съответните ръководители на структури на пряко подчинение на министъра на
отбраната/на организационно-икономически
обособени звена в тези структури, при наличие
на медицински пункт, който ги обслужва, и
на съответните командири (началници) на
военни формирования от Българската армия,
а за Министерството на отбраната – на директора на дирекция „Логистика“.
(2) За началник на медицински пункт се
назначава военнослужещ или цивилен служител с образователно-квалификационна степен
„магистър по медицина“ в съответствие с
длъжностното разписание на ВМА.
(3) Ръководството на медицинските пунк
тове по отношение на профилактичната, диагностично-лечебната и експертизната дейност
се осъществява от началника на ВМА.
(4) Взаимодействието между ВМА, Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и военните формирования от Българската
армия за комплектуване на медицинските
пунктове с медицински специалисти, тяхната
подготовка, финансовото и ресурсното обезпечаване на дейността им и отговорностите
на ВМ А и ръководителите/командирите/
началниците по отношение дейност та на
медицинските пунктове се извършва при
условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната.
Чл. 42. В медицинските пунктове се оказва първична извънболнична медицинска и
дентална помощ на военнослужещи, курсанти, резервисти на активна военна служба и
цивилни служители, както и се извършват
следните специфични медицински дейности,
свързани с медицинското осигуряване:
1. военномедицинска експертиза и експертиза на временната неработоспособност;
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2. сортировка на пострадалите при случаи
с масово постъпване на медицински загуби;
3. медицинска евакуация на болни, пострадали и нуждаещи се от специализирана помощ;
4. превантивна военна медицина, включваща промоция на здравето и комплекс от
хигиенни, профилактични и противоепидемични мероприятия;
5. военномедицинска подготовка на личния състав на военните формирования и
структурите;
6. тактико-специална подготовка на личния
състав на медицинските пунктове;
7. медицинска логистика;
8. медицинско осигуряване на учебно-бойната и мобилизационната подготовка.
Чл. 43. (1) Специализираните звена по чл. 3,
ал. 3, т. 4, букви „а“ – „е“ включват:
1. ръководство;
2. отделения;
3. лаборатории.
(2) Специализираните звена по чл. 3, ал. 3,
т. 4, букви „а“ – „е“ могат да включват в
структурата си и сектори.
Чл. 44. (1) Военномедицинският отряд
за бързо реагиране се ръководи от началник – военнослужещ с призната медицинска
или военномедицинска специалност, който
се назначава и освобождава от длъжност по
реда на ЗОВСРБ по предложение на началника на ВМА.
(2) Военномедицинският отряд за бързо
реагиране участва в оказване на квалифицирана и частична специализирана медицинска
помощ на пострадали в мирно и военно време, при извънредно положение, бедствия и
кризисни ситуации.
Чл. 45. (1) Научноприложният център по
военномедицинска експертиза, авиационна
и морска медицина се ръководи от началник – военнослужещ с призната медицинска
или военномедицинска специалност по съответната дейност, който се назначава и освобождава от длъжност по реда на ЗОВСРБ по
предложение на началника на ВМА.
(2) Научноприложният център по военномедицинска експертиза, авиационна и морска
медицина:
1. разработва и предлага на началника на
ВМА проекти на актове и други документи
във връзка с военномедицинската експертиза;
2. извършва обучение на медицински и
немедицински специалисти за медицинско
осигуряване и превенция на специфични за
морската и авиационната дейност заболявания;
3. извърш ва нау ч ноизс ледоват елск а и
преподавателска дейност в областите на военномедицинската експертиза и обучението
на летателен и плавателен състав;
4. извършва прак тическо обу чение на
летателен и плавателен състав с наличните
хипобарни и хипербарни комплекси във ВМА;
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5. извършва научноизследователска дейност
по въпроси, свързани с човешкия фактор в
авиацията и други специфични области на
военната дейност;
6. извършва подготовка на лекари по специалността „авиационна медицина“;
7. подготвя и поддържа в готовност медицински персонал за авиомедицинска евакуация
в страната и извън територията на страната.
(3) Централната военномедицинска комисия (ЦВМК) от Научноприложния център по
военномедицинска експертиза, авиационна и
морска медицина извършва военномедицинска
експертиза относно:
1. медицинско освидетелстване за годност
за:
а) военна служба на:
аа) кандидати за военна служба;
бб) кандидати за летателна длъжност;
вв) кандидати за плавателна длъжност;
гг) кандидати за екипажи на безпилотни
летателни апарати;
дд) кандидати за обучение като курсанти
във висшите военни училища;
ее) военнослужещи;
жж) курсанти;
зз) военнослужещи на летателна длъжност;
ии) военнослужещи на плавателна длъжност;
кк) екипажи на безпилотни летателни
апарати;
б) служба в доброволния резерв на:
аа) кандидати за служба в доброволния
резерв;
бб) резервисти;
вв) резервисти на летателна длъжност;
гг) резервисти на плавателна длъжност;
в) военновременна служба на:
аа) запасни и български граждани със
задължения по военния отчет;
бб) кандидати за курс за начална и/или специална военна подготовка по чл. 59 ЗРВСРБ.
2. характера и степента на увреждане (телесна повреда) на военнослужещи и резервисти
на активна служба, причинено при или по
повод изпълнение на военната служба;
3. временна или трайно намалена работоспособност на военнослужещи, курсанти
и резервисти на активна служба.
(4) Централната военномедицинска комисия (ЦВКМ) извършва експертиза за годност
за служба в Националната служба за охрана
и за държавна служба в Държавна агенция
„Разузнаване“, както и определя характера/
вида на причинената телесна повреда на
офицерите и сержантите от Националната
служба за охрана/държавните служители от
Държавна агенция „Разузнаване“.
(5) Отдел за работа на вода – Варна, от
ЦВМК:
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1. извършва медицинско освидетелстване
за годност на:
а) кандидати за плавателна длъжност;
б) кандидати за обучение като курсанти
във Висшето военноморско училище;
в) кандидати за служба в доброволния
резерв на плавателна длъжност;
г) военнослужещи на плавателна длъжност;
д) курсанти на плавателна длъжност;
е) резервисти на плавателна длъжност.
(6) При необходимост със заповед на началника на ВМА от състава на Многопрофилна
болница за активно лечение – Пловдив, за
определен период от време се разкрива Функционална военномедицинска комисия, която
извършва медицинско освидетелстване за
годност за военна служба и служба в доброволния резерв на следните категории лица:
а) кандидати за военна служба;
б) кандидати за служба в доброволния
резерв;
в) полугодишно медицинско освидетелстване за продължаване на годността за летателна
длъжност.
Чл. 46. (1) Центърът по психично здраве и
превенция се ръководи от началник – военнослужещ, който се назначава и освобождава от
длъжност по реда на ЗОВСРБ по предложение
на началника на ВМА.
(2) Центърът по психично здраве и превенция:
1. разработва методология и осъществява
научноизследователска и практико-приложна
дейност в областта на психичното здраве и
психологичното осигуряване на военнослужещите, както и в областта на определянето
на психологична пригодност/непригодност за
военна служба и служба в доброволния резерв;
2. определя психологична непригодност
за служба в Националната служба за охрана;
3. разработва и прилага програми за профилактика на рисково поведение и превенция
на професионалния и бойния стрес;
4. разработва и провеж да обу чение за
повишаване на психическата устойчивост за
работа при екстремални условия, бедствия и
други извънредни ситуации.
Чл. 47. (1) Научноприложният център по
военна епидемиология и хигиена се ръководи
от началник – военнослужещ с призната медицинска или военномедицинска специалност
по съответната дейност, който се назначава и
освобождава от длъжност по реда на ЗОВСРБ
по предложение на началника на ВМА.
(2) Научноприложният център по военна
епидемиология и хигиена:
1. осъществява здравен, хигиенен и противоепидемичен контрол в обекти на Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия;
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2. провежда мероприятия по дезинфекция,
дезинсекция и дератизация;
3. осъществява контрол върху заразните
болести във въоръжените сили;
4. извършва лабораторни изследвания и
замервания на факторите на работната среда,
включително за нови обекти;
5. извършва трудово медицинско обслужване на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на
отбраната и Българската армия;
6. извършва анализ на хранителни продукти
за консумативна годност;
7. провежда микробиологични, вирусологични и паразитологични изследвания за
нуждите на упражнявания здравен контрол
и поставяне на етиологична диагноза на
пациенти;
8. участва в експертни комисии за проектиране, приемане и въвеждане в редовна
експлоатация на обекти на Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия;
9. участва в подготовката на контингенти
за мисии;
10. извършва учебна и научноприложна
дейност в областта на епидемиологията и
хигиената.
Чл. 48. (1) Научноизследователският център по радиологична, биологична и химическа
защита се ръководи от началник – военнослужещ с призната медицинска или военномедицинска специалност по съответната
дейност, който се назначава и освобождава
от длъжност по реда на ЗОВСРБ по предложение на началника на ВМА.
(2) Научноизследователският център по радиологична, биологична и химическа защита:
1. разработва нови методи и средства за
защита на въоръжените сили и населението
от ядрени, химически и биологически фактори
на поражение;
2. извършва ана лиз на радиационната
обстановка и химическите и биологичните
агенти при необходимост.
(3) Научноизследователският център по радиологична, биологична и химическа защита
е база за обучение на докторанти и специализанти в областта на военната токсикология
и радиобиология.
Чл. 49. (1) Центърът за професионално
обучение на санитарни инструктори се ръководи от началник – военнослужещ с призната
медицинска или военномедицинска специалност, който се назначава и освобождава от
длъжност по реда на ЗОВСРБ по предложение
на началника на ВМА.
(2) Центърът за професионално обучение
на санитарни инструктори провежда обуче-
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нието по специалността „санитарен инструктор“ съгласно държавните образователни
изисквания.
(3) Методическото ръководство на Центъра
за професионално обучение на санитарни инструктори се осъществява от ръководителя на
звеното, отговарящо за учебната и научната
дейност във ВМА.
Г л а в а

п е т а

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ВОЕННОМЕДИЦИНСК АТА АК АДЕМИЯ С МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ
НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТ ЪРА Н А ОТБРА Н АТА , БЪЛГА РСК АТА
АРМИЯ И С ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И
ОРГАНИЗАЦИИ В СТРАНАТА
Чл. 50. Военномедицинската академи я
осъществява дейността си самостоятелно,
както и във взаимодействие с Министерството
на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, военните
формирования от Българската армия, Министерството на здравеопазването, лечебни и
здравни заведения, ведомства и организации
в страната и в чужбина.
Чл. 51. Военномедицинската академи я
поддържа постоянно взаимодействие с ръководителите/командирите/началниците по:
1. мероприятия, свързани с изпълнението на задачи в мирно и военно време, при
извънредно положение, бедствия и кризисни
ситуации;
2. организацията на медицинското осигуряване и опазване на психичното здраве,
профилактика, диспансеризация и други съвместни мероприятия;
3. медицинското осигуряване на военнослужещите, свързано с учебно-бойната дейност
(военнополеви учения, пеши маршове, стрелби, представителни мероприятия, спортни
състезания и други).
Чл. 52. Военномедицинската академи я
осъществява международната си дейност и
сътрудничество чрез началника на ВМА по
ред, определен от министъра на отбраната.
Г л а в а

ш е с т а

ФИНАНСИРАНЕ НА ВОЕННОМЕДИЦИНСК АТА АК АДЕМИЯ
Чл. 53. Финансовите средства за осъществяване на специфичните функции на ВМА се
осигуряват от държавния бюджет чрез бюджета
на Министерството на отбраната.
Чл. 54. Бюджетът на ВМА са формира от:
1. субсидията от бюджета на Министерството на отбраната;
2. приходи от медицински дейности и
услуги, предоставяни на други бюджетни организации при условия и по ред, предвидени
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в споразумения, формирани на принципа на
разходопокривност;
3. приходи от медицински дейности и
услуги/медицинска помощ, предоставяни/
оказвани срещу заплащане;
4. средства по договори, сключени с Националната здравноосигурителна каса;
5. средства по договори, сключени с Националния осигурителен институт;
6. средства от помощи и дарения и приходи
от застрахователни обезщетения;
7. други средства, постъпващи в бюджета
на ВМА на основание действащата нормативна уредба.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Правилникът се приема на основание
чл. 35, ал. 3, т. 2 от Закона за лечебните заведения и чл. 92, ал. 2 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България.
§ 2. Правилникът влиза в сила от 1 февруари 2017 г.
Приложение № 1
към чл. 17, ал. 2
ДЕЙНОСТИ НА БОЛНИЦИТЕ В СТРУКТУРАТА
НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКАТА АКАДЕМИЯ
І. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) – СОФИЯ
1. Осъществява следните дейности:
1.1. Диагностика и лечение на заболявания,
когато лечебната цел не може да се постигне в
условията на извънболнична медицинска помощ;
1.2. Рехабилитация;
1.3. Диагностика и консултация, поискани от
лекар или лекар по дентална медицина от други
лечебни заведения;
1.4. Дейности по трансплантация на органи,
тъкани и клетки:
1.4.1. вземане и експертиза на органи (откриване, установяване на мозъчна смърт и поддържане
на жизнените функции на потенциален донор с
мозъчна смърт при налична сърдечна дейност)
и предоставянето им за трансплантация;
1.4.2. вземане, експертиза, обработка, съхраняване, предоставяне и присаждане на органи
от човешки труп – черен дроб;
1.4.3. вземане, експертиза, обработка, съхраняване предоставяне и присаждане на част от
черен дроб от жив донор;
1.4.4. приса ж дане на т ъкани от човешк и
труп – очна роговица, амнион, кожа и костносухожилна тъкан;
1.5. Вземане, съхраняване, снабдяване с кръв
и кръвни съставки, трансфузионен надзор;
1.6. Диспансеризация;
1.7. Клинични изпитвания на лекарствени
продукти и медицински изделия съгласно действащото в страната законодателство;
1.8. Учебна и научна дейност.
2. Медицински специалности:
2.1. Акушерство и гинекология;
2.2. Ангиология;
2.3. Анестезиология и интензивно лечение;
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2.4. Вирусология;
2.5. Вътрешни болести;
2.6. Гастроентерология;
2.7. Гръдна хирургия;
2.8. Педиатрия;
2.9. Ендокринология и болести на обмяната;
2.10. Епидемиология на инфекциозните болести;
2.11. Инфекциозни болести;
2.12. Кардиология;
2.13. Клинична алергология;
2.14. Клинична имунология;
2.15. Клинична лаборатория;
2.16. Обща и клинична патология;
2.17. Клинична токсикология;
2.18. Клинична хематология;
2.19. Кожни и венерически болести;
2.20. Медицина на бедствените сит уации
(катастрофите);
2.21. Лицево-челюстна хирургия;
2.22. Медицинска генетика в частта цитогенетика;
2.23. Медицинска онкология;
2.24. Микробиология;
2.25. Нервни болести;
2.26. Неврохирургия;
2.27. Нефрология;
2.28. Нуклеарна медицина;
2.29. Образна диагностика;
2.30. Ортопедия и травматология;
2.31. Очни болести;
2.32. Пластично-възстановителна и естетична
хирургия;
2.33. Пневмология и фтизиатрия;
2.34. Психиатрия;
2.35. Радиобиология;
2.36. Ревматология;
2.37. Социална медицина и здравен мениджмънт;
2.38. Спешна медицина;
2.39. Съдебна медицина;
2.40. Съдова хирургия;
2.41. Трансфузионна хематология;
2.42. Урология;
2.43. Ушно-носно-гърлени болести;
2.44. Физикална и рехабилитационна медицина;
2.45. Хранене и диететика;
2.46. Хирургия;
2.47. Орална хирургия;
2.48. Дентална, орална и лицево-челюстна
хирургия;
2.49. Обща дентална медицина;
2.50. Оперативно зъболечение и ендодонтия;
2.51. Протетична дентална медицина.
Забележки: 1. Лечебните дейности по медицинска специалност „Медицинска паразитология“ се
осигуряват от Научноприложния център по военна
епидемиология и хигиена (НПЦВЕХ) в структурата на ВМА.
2. Лекарствените изследвания и фармако-терапевтичните консултации се осигуряват по договор
с външна структура.
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ІІ. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) – ПЛОВДИВ
1. Осъществява следните дейности:
1.1. Диагностика и лечение на заболявания,
когато лечебната цел не може да се постигне в
условията на извънболнична медицинска помощ;
1.2. Рехабилитация;
1.3. Диагностика и консултация, поискани
от лекар или от лекар по дентална медицина от
други лечебни заведения;
1.4. Учебна и научна дейност;
1.5. Клинични изпитвания на лекарствени
продукти и медицински изделия съгласно действащото в страната законодателство;
1.6. Диспансеризация.
2. Медицински специалности:
2.1. Вътрешни болести;
2.2. Кардиология;
2.3. Пневмология и фтизиатрия;
2.4. Ендокринология и болести на обмяната;
2.5. Гастроентерология;
2.6. Ревматология;
2.7. Нервни болести;
2.8. Хирургия;
2.9. Анестезиология и интензивно лечение;
2.10. Урология;
2.11. Ортопедия и травматология;
2.12. Очни болести;
2.13. Ушно-носно-гърлени болести;
2.14. Кожни и венерически болести;
2.15. Физикална и рехабилитационна медицина;
2.16. Образна диагностика;
2.17. Обща и клинична патология;
2.18. Клинична лаборатория;
2.19. Гръдна хирургия;
2.20. Нефрология;
2.21. Акушерство и гинекология.
Забележки: 1. Лечебните дейности по медицинските специалности „Медицинска паразитология“,
„Микробиология“ и „Вирусология“ се осигуряват
от НПЦВЕХ в структурата на ВМА (в сградата
на лечебното заведение) и по договор с външна
структура.
2. Лечебните дейности по медицинските специалности „Медицинска онкология“, „Образна
диагностика“ (за КТ, ЯМР и остеоденситометрия),
„Диализно лечение“, както и високоспециализираните дейности по медицинските специалности
„Клинична лаборатория“ и „Клинична патология“
се осигуряват по договори с външни структури.
ІІІ. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) – СЛИВЕН
1. Осъществява следните дейности:
1.1. Диагностика и лечение на заболявания,
когато лечебната цел не може да се постигне в
условията на извънболнична медицинска помощ;
1.2. Рехабилитация;
1.3. Диагностика и консултация, поискани от
лекар или лекар по дентална медицина от други
лечебни заведения;
1.4. Учебна и научна дейност;
1.5. Диспансеризация;
1.6. Клинични изпитвания на лекарствени
продукти и медицински изделия съгласно действащото в страната законодателство.
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2. Медицински специалности:
2.1. Вътрешни болести;
2.2. Нефрология;
2.3. Клинична хематология;
2.4. Пневмология и фтизиатрия;
2.5. Ревматология;
2.6. Кардиология;
2.7. Гастроентерология;
2.8. Нервни болести;
2.9. Орална хирургия;
2.10. Обща дентална медицина;
2.11. Ушно-носно-гърлени болести;
2.12. Акушерство и гинекология;
2.13. Медицинска онкология;
2.14. Очни болести;
2.15. Хирургия;
2.16. Анестезиология и интензивно лечение;
2.17. Урология;
2.18. Клинична лаборатория;
2.19. Микробиология;
2.20. Образна диагностика;
2.21. Обща и клинична патология;
2.22. Кожни и венерически болести;
2.23. Инфекциозни болести;
2.24. Лицево-челюстна хирургия.
ІV. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) – ВАРНА
1. Осъществява следните дейности:
1.1. Диагностика и лечение на заболявания,
когато лечебната цел не може да се постигне в
условията на извънболнична медицинска помощ;
1.2. Рехабилитация.
1.3. Диагностика и консултация, поискани
от лекар или от лекар по дентална медицина от
други лечебни заведения.
2. Трансплантация на органи и тъкани:
2.1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнените
функции на потенциален донор с мозъчна смърт
при налична сърдечна дейност) и предоставянето
им за трансплантация;
2.2. Присаждане на други тъкани от човешки труп: костно-сухожилни, хрущялни тъкани
и кожа.
3. Диспансеризация.
4. К линични изпитвани я на лекарствени
продукти и медицински изделия съгласно действащото в страната законодателство.
5. Учебна и научна дейност.
6. Медицински специалности:
6.1. Образна диагностика;
6.2. Клинична лаборатория;
6.3. Микробиология;
6.4. Вирусология;
6.5. Обща и клинична патология;
6.6. Спешна медицина;
6.7. Кардиология;
6.8. Гастроентерология;
6.9. Пневмология и фтизиатрия;
6.10. Ревматология;
6.11. Нефрология;
6.12. Ендокринология и болести на обмяната;
6.13. Вътрешни болести;
6.14. Клинична токсикология;
6.15. Хирургия;
6.16. Урология;
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6.17. Акушерство и гинекология;
6.18. Пластично-възстановителна и естетична
хирургия;
6.19. Ортопедия и травматология;
6.20. Анестезиология и интензивно лечение;
6.21. Нервни болести;
6.22. Ушно-носно-гърлени болести;
6.23. Физикална и рехабилитационна медицина;
6.24. Очни болести;
6.25. Кожни и венерически болести;
6.26. Гръдна хирургия;
6.27. Психиатрия;
6.28. Обща дентална медицина.
V. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) – ПЛЕВЕН
1. Осъществява следните дейности:
1.1. Диагностика и лечение на заболявания,
когато лечебната цел не може да се постигне в
условията на извънболнична помощ;
1.2. Рехабилитация;
1.3. Диагностика и консултации, поискани
от лекар или от лекар по дентална медицина от
други лечебни заведения;
1.4. Диспансеризация;
1.5. Клинични изпитвания на лекарствени
продукти и медицински изделия съгласно действащото в страната законодателство.
2. Медицински специалности:
2.1. Ендокринология и болести на обмяната;
2.2. Гастроентерология;
2.3. Кардиология;
2.4. Пневмология и фтизиатрия;
2.5. Ревматология;
2.6. Очни болести;
2.7. Нервни болести;
2.8. Анестезиология и интензивно лечение;
2.9. Ушно-носно-гърлени болести;
2.10. Хирургия;
2.11. Ортопедия и травматология;
2.12. Физикална и рехабилитационна медицина;
2.13. Клинична лаборатория;
2.14. Микробиология;
2.15. Образна диагностика;
2.16. Вирусология;
2.17. Обща и клинична патология.
V І. БОЛ Н И Ц А ЗА П РОД Ъ Л Ж И Т Е Л НО
ЛЕЧЕНИЕ И РЕХ АБИЛИТАЦИЯ (БПЛР) –
БАНК Я
1. Осъществява следните дейности:
1.1. Диагностика и лечение на заболявания,
когато лечебната цел не може да се постигне в
условията на извънболнична медицинска помощ;
1.2. Рехабилитация;
1.3. Диагностика и консултация, поискани
от лекар или от лекар по дентална медицина от
други лечебни заведения.
2. Медицински специалности:
2.1. Вътрешни болести;
2.2. Нервни болести;
2.3. Физикална и рехабилитационна медицина;
2.4. Кардиология.
Забележка. Дейностите по диагностично-консултативна помощ и параклинични изследвания
се осигуряват от МБАЛ – София.
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V ІІ. БОЛНИЦ А ЗА ПРОДЪЛ Ж ИТЕЛНО
ЛЕЧЕНИЕ И РЕХ АБИЛИТАЦИ Я (БПЛР) –
ХИСАРЯ
1. Осъществява следните дейности:
1.1. Рехабилитация;
1.2. Диагностика и лечение на заболявания,
когато лечебната цел не може да се постигне в
условията на извънболнична медицинска помощ;
1.3. Диагностика и консултация, поискани
от лекар или от лекар по дентална медицина от
други лечебни заведения.
2. Медицински специалности:
2.1. Физикална и рехабилитационна медицина;
2.2. Вътрешни болести;
2.3. Нервни болести.

Приложение № 2
към чл. 17, ал. 3, т. 4
НИВА НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СТРУКТУРИТЕ НА БОЛНИЦИТЕ В СТРУКТУРАТА
НА ВМА
І. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) – СОФИЯ
Лечебната дейност в МБА Л – Софи я, се
осъществява в следните клиники, отделения
и клинико-диагностични структури с нива на
компетентност и по специалности, както следва:
А. Клиники и/или отделения с легла:
1. Клиника „Анестезиология“, отговаряща
на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „Анестезия и интензивно
лечение“.
2. Клиника „Интензивно лечение“, отговаряща
на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „Анестезия и интензивно
лечение“:
а) отделение за хипербарнооксигенна терапия;
б) отделение за палиативни грижи.
3. Клиника „Коремна хирургия“, отговаряща
на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на
„Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия,
съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия“.
4. Клиника „Спешна терапия“, отговаряща
на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „Спешна медицина“, утвърден с отменената Наредба № 45 от 2010 г. за
утвърждаване на медицински стандарт „Спешна
медицина“, във връзка с § 1 от преходните и
заключителните разпоредби на Наредба № 12 от
2015 г. за утвърждаване на медицински стандарт
„Спешна медицина“ (обн., ДВ, бр. 4 от 2016 г.;
изм., бр. 58 от 2016 г.).
5. Спешно отделение с легла за диагностично
изясняване до 24 часа, отговарящо на ІІІ ниво
на компетентност в изпълнение на медицински
стандарт „Спешна медицина“, утвърден с отменената Наредба № 45 от 2010 г. за утвърждаване
на медицински стандарт „Спешна медицина“,
във връзка с § 1 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 12 от 2015 г. за
утвърждаване на медицински стандарт „Спешна
медицина“.
6. Клиника „Ендоскопска, ендокринна хирургия и колопроктология“, отговаряща на ІІІ
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ниво на компетентност в изпълнение на „Общи
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова
хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна
хирургия“.
7. Клиника по съдова хирургия, отговаряща
на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на
„Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия,
съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия“ – Отделение по ангиология.
8. Клиника „Гръдна хирургия“, отговаряща
на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на
медицинския стандарт „Гръдна хирургия“.
9. Клиника „Ортопедия и травматология“,
отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Ортопедия
и травматология“.
10. Клиника по артроскопска травматология,
отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Ортопедия
и травматология“.
11. Клиника по ендопротезиране и реконструктивна хирургия, отговаряща на ІІІ ниво
на компетентност в изпълнение на медицински
стандарт „Ортопедия и травматология“.
12. Отделение „Септична хирургия“, отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Ортопедия и
травматология“.
13. Клиника „Обща урология“, отговаряща
на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „Урология“.
14. Клиника „Ендоурология и екстракорпорална литотрипсия“, отговаряща на ІІІ ниво на
компетентност в изпълнение на медицински
стандарт „Урология“.
15. Клиника по нефрология, отговаряща на
ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Нефрология“.
16. Клиника „Неврохирургия“, отговаряща
на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „Неврохирургия“.
17. Клиника „Нервни болести“, отговаряща
на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „Нервни болести“.
18. Клиника „Психиатрия“, отговаряща на ІІІ
ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Психиатрия“.
19. Клиника „Обща и онкологична гинекология“, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в
изпълнение на медицински стандарт „Акушерство
и гинекология“.
20. Клиника за ушни, носни и гърлени болести, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност
в изпълнение на медицински стандарт „Ушноносно-гърлени болести“.
21. К линика „Очни болести“, отговаряща
на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „Очни болести“.
22. Отделение „Орална хирургия“, отговарящо
на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „Орална хирургия“.
23. Клиника по пневмология и фтизиатрия,
отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в из-
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пълнение на медицински стандарт „Пневмология
и фтизиатрия“.
24. Клиника по ендокринология и болести
на обмяната, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт
„Ендокринология и болести на обмяната“.
25. Клиника „Интензивна терапия“, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарти „Анестезия и интензивно
лечение“ в частта „Интензивно лечение“;
26. Клиника „Кардиология“, отговаряща на
ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Кардиология“:
а) Общо кардиологично отделение, отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение
на медицински стандарт „Кардиология“;
б) Отделение за кардиологично интензивно
лечение на сърдечно-съдовите усложнения и
контрол върху критичните нарушения на хемодинамиката, отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт
„Кардиология“;
в) Отделение за неинвазивна диагностика
(ехокардиография, холтер мониториране, велоергометрия (тредмил), отговарящо на III ниво
на компетентност в изпълнение на медицински
стандарт „Кардиология“;
г) Отделение за инвазивна кардиология (инвазивна/интервенционална диагностика и лечение),
отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Кардиология“.
27. Отделение по ревматология.
28. Клиника „Гастроентерология“, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение
на медицински стандарт „Гастроентерология“.
29. Клиника по чернодробно-панкреатична
хирургия и трансплантология, отговаряща на ІІІ
ниво на компетентност в изпълнение на „Общи
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова
хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна
хирургия“:
а) отделение по чернодробно-панкреатична
хирургия, отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на „Общи медицински
стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна
хиру ргия, кардиохиру ргия, съдова хиру ргия,
детска хирургия и лицево-челюстна хирургия“;
б) отделение по трансплантология в изпълнение на медицински стандарт „Трансплантация
на органи, тъкани и клетки“.
30. Клиника „Хематология“, отговаряща на
ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „Клинична хематология“.
31. Отделение по медицинска онкология,
отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Медицинска
онкология“.
32. Отделение по ну к леарна медицина и
метаболитна терапия, отговарящо на ІІ ниво
на компетентност в изпълнение на медицински
стандарт „Нуклеарна медицина“.
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33. Отделение по кожни и венерически болести, отговарящо на ІІІ ниво на компетентност
в изпълнение на медицински стандарт „Кожни
и венерически болести“.
34. Клиника по пластична хирургия и изгаряния, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност
в изпълнение на медицински стандарт „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“.
35. Първа клиника по инфекциозни болести,
отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в
изпълнение на медицински стандарт „Инфекциозни болести“.
36. Втора клиника по инфекциозни болести,
отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в
изпълнение на медицински стандарт „Инфекциозни болести“.
37. Клиника „Спешна токсикология“, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „Клинична токсикология“.
38. Клиника „Физикална и рехабилитационна
медицина“, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт
„Физикална и рехабилитационна медицина“.
Б. Клиники и/или отделения без легла:
1. К линика „Конвенционална рентгенова
диагностика“, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт
„Образна диагностика“.
2. Клиника „Компютърна и магнитнорезонансна томография“, отговаряща на ІІІ ниво
на компетентност в изпълнение на медицински
стандарт „Образна диагностика“.
3. Клиника по обща и клинична патология
с компетентност в изпълнение на утвърдения
медицински стандарт „Клинична патология“:
а) Отделение по аутопсионна диагностика
с компетентност в изпълнение на утвърдения
медицински стандарт „Клинична патология“;
б) Отделение по биопсична диагностика с
компетентност в изпълнение на у твърдени я
медицински стандарт „Клинична патология“;
в) Отделение по цитологична диагностика
с компетентност в изпълнение на утвърдения
медицински стандарт „Клинична патология“;
г) Отделение по имунохистохимия и електронна микроскопия с компетентност в изпълнение
на утвърдения медицински стандарт „Клинична
патология“;
д) Отделение по интраоперативна и експресна
диагностика с компетентност в изпълнение на
утвърдения медицински стандарт „К линична
патология“;
е) Отделение по патоморфология с компетентност в изпълнение на утвърдения медицински
стандарт „Клинична патология“;
ж) Отделение по биопсична бъбречна и електронно-микроскопска диагностика с компетентност в изпълнение на утвърдения медицински
стандарт „Клинична патология“.
4. Отделение „Съдебномедицинска експертиза“.
5. Отделение по радиоимунология, отговарящо
на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарти „Нуклеарна медицина“.
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6. Спешен болничен травма център с компетентност в изпълнение на утвърдения медицински
стандарт „Спешна медицина“:
а) Спешно хирургично отделение, отговарящо
на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на
„Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия,
съдова хирургия, детска хирургия и лицевочелюстна хирургия“;
б) Спеш но а нес т езиолог и ч но о тделен ие,
отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Анестезия
и интензивно лечение“ в частта „Анестезия“;
в) Спешно неврохирургично отделение, отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение
на медицински стандарт „Неврохирургия“;
г) Спешно травматологично отделение, отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Ортопедия
и травматология“;
д) Отделение по спешна ендоскопия;
е) Отделение по спешна ехография.
7. Отделение за спешна медицинска помощ,
отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в
изпълнение на медицински стандарт „Спешна
медицина“, у твърден с отменената Наредба
№ 45 от 2010 г. за утвърждаване на медицински
стандарт „Спешна медицина“, във връзка с § 1
от преходните и заключителните разпоредби
на Наредба № 12 от 2015 г. за утвърждаване на
медицински стандарт „Спешна медицина“ (обн.,
ДВ, бр. 4 от 2016 г.; изм., бр. 58 от 2016 г.).
8. Клиника „Функционална диагностика на
нервната система“, отговаряща на ІІІ ниво на
компетентност в изпълнение на медицински
стандарт „Нервни болести“.
9. Център по трансфузионна хематология в
изпълнение на медицински стандарт „Трансфузионна хематология“.
10. Отделение по експериментална хирургия
с животни, работещо съгласно изискванията на
ECVAM/ICLAS.
11. Отделение по диализно лечение, отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение
на медицински стандарт „Диализно лечение“.
В. Клинико-диагностични структури (лаборатории):
1. Клинична лаборатория, отговаряща на ІІІ
ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Клинична лаборатория“.
2. Лаборатория по клинична имунология,
отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Клинична
имунология“.
3. Лаборатория по цитогенетика и молекулярна
биология в изпълнение на медицински стандарт
„Медицинска генетика“ в част „Цитогенетика“
и в частта „Молекулярна цитогенетика“.
4. Лаборатория „Вирусология“, отговаряща
на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „Вирусология“.
5. Лаборатория „Микробиология“, отговаряща
на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „Микробиология“.
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6. Зъботехническа лаборатория, работеща в
съответствие с медико-технически стандарт по
„Зъботехника“.
7. Химикотоксикологична лаборатория, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Клинична
токсикология“.
8. Лаборатория „Молекулярна диагностика
на чернодробните заболявания“, отговаряща
на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „Вирусология“.
ІІ. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) – ПЛОВДИВ
Лечебната дейност в МБАЛ – Пловдив, се
осъществява в следните клиники, отделения
и клинико-диагностични структури с нива на
компетентност и по специалности, както следва:
А. Клиники и/или отделения с легла:
1. Клиника по нервни болести, отговаряща
на ІІІ ниво на компетентност в съответствие
с у твърдения медицински стандарт „Нервни
болести“.
2. Отделение по вътрешни болести, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в съответствие
с утвърдения медицински стандарт „Вътрешни
болести“:
а) в отделението се извършва дейност по
кардиология с І ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт
„Кардиология“;
б) в отделението се извършва дейност по
пневмология и фтизиатрия с І ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински
стандарт „Пневмология и фтизиатрия“;
в) в отделението се извършва дейност по ендокринология и болести на обмяната с ІІ ниво
на компетентност в съответствие с утвърдения
медицински стандарт „Ендокринология и болести
на обмяната“;
г) в отделението се извършва дейност по
гастроентерология с І ниво на компетентност в
съответствие с утвърдения медицински стандарт
„Гастроентерология“;
д) в отделението се извършва дейност по
ревматология;
е) в отделението се извършва дейност по
нефрология с ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт
„Нефрология“.
3. Клиника по хирургия, отговаряща на ІІІ
ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт „Общи медицински
стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна
хиру ргия, кардиохиру ргия, съдова хиру ргия,
детска х и ру рг и я и лицево-челюст на х и ру р гия“ – в клиниката се извършва дейност по
гръдна хирургия с ІІ ниво на компетентност в
съответствие с утвърдения медицински стандарт
„Гръдна хирургия“.
4. Отделение по физикална и рехабилитационна медицина, отговарящо на ІІ ниво на
компетентност в съответствие с у твърдения
медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина“.
5. Отделение по анестезиология и интензивно
лечение, отговарящо на ІІ ниво на компетентност
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в съответствие с утвърдения медицински стандарт
„Анестезия и интензивно лечение“.
6. Отделение по очни болести, отговарящо
на ІІ ниво на компетентност в съответствие с
утвърдения медицински стандарт „Очни болести“.
7. Отделение по ушно-носно-гърлени болести,
отговарящо на ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт
„Ушно-носно-гърлени болести“.
Б. Клиники и/или отделения без легла:
1. Отделение по образна диагностика, отговарящо на І ниво на компетентност в съответствие
с утвърдения медицински стандарт „Образна
диагностика“.
2. Отделение по клинична патология с компетентност в съответствие с утвърдения медицински
стандарт „Клинична патология“.
В. Клинико-диагностични структури (лаборатории):
Клинична лаборатория, отговаряща на ІІ ниво
на компетентност в съответствие с утвърдения
медицински стандарт „Клинична лаборатория“.
ІІІ. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) – СЛИВЕН
Лечебната дейност в МБА Л – Сливен, се
осъществява в следните клиники, отделения
и клинико-диагностични структури с нива на
компетентност и по специалности, както следва:
А. Клиники и/или отделения с легла:
1. Отделение по вътрешни болести, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в съответствие
с утвърдения медицински стандарт „Вътрешни
болести“.
2. Отделение по нервни болести, отговарящо
на IІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт „Нервни болести“.
3. Отделение по гинекология, отговарящо
на ІІ ниво на компетентност в съответствие с
утвърдения медицински стандарт „Акушерство
и гинекология“.
4. Отделение по хирургия, отговарящо на ІІ
ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт „Общи медицински
стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна
хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия“ – в
отделението се осъществява дейност по урология
с II ниво на компетентност в съответствие с
утвърдения медицински стандарт „Урология“.
5. Отделение по анестезиология и интензивно
лечение, отговарящо на ІІ ниво на компетентност
в съответствие с утвърдения медицински стандарт
„Анестезия и интензивно лечение“.
6. Отделение по инфекциозни болести, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт
„Инфекциозни болести“.
7. Отделение по лицево-челюстна хирургия,
отговарящо на ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт
„Лицево-челюстна хирургия“.
Б. Клиники и/или отделения без легла:
Отделение по образна диагностика, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в съответствие
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с утвърдения медицински стандарт „Образна
диагностика“.
В. Клинико-диагностични структури (лаборатории):
1. Отделение по обща и клинична патология
с компетентност в съответствие с утвърдения
медицински стандарт „Клинична патология“.
2. К линична лаборатория, отговаряща на
ІІ ниво на компетентност в съответствие с
утвърдения медицински стандарт „К линична
лаборатория“.
3. Микробиологична лаборатория, отговаряща
на ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт „Микробиология“.
ІV. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) – ВАРНА
Лечебната дейност се осъществява в следните
клиники, отделения и клинико-диагностични
структури с нива на компетентност и по специалности, както следва:
А. Клиники и/или отделения с легла:
1. Първа к линика по вът решни болести,
отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт
„Вътрешни болести“:
а) Отделение по кардиология, отговарящо
на ІІ ниво на компетентност в съответствие с
утвърдения медицински стандарт „Кардиология“;
б) Отделение по гастроентерология, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в съответствие
с утвърдения медицински стандарт „Гастроентерология“;
в) Отделение за интензивна терапия, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в съответствие
с утвърдения медицински стандарт „Анестезия
и интензивно лечение“.
2. Втора к линика по вът решни болести,
отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт
„Вътрешни болести“:
а) Отделение по пневмология, отговарящо
на ІІІ ниво на компетентност в съответствие с
утвърдения медицински стандарт „Пневмология
и фтизиатрия“;
б) Отделение по ревматология;
в) Отделение по вътрешни болести, отговарящо на І ниво на компетентност в съответствие
с утвърдения медицински стандарт „Вътрешни
болести“:
аа) в отделението се осъществява и дейност
по медицинската специалност „Нефрология“,
отговаряща на І ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицинския стандарт
по „Нефрология“;
бб) в отделението се осъществява и дейност
по медицинска специалност „Ендокринология
и болести на обмяната“, отговаряща на І ниво
на компетентност в съответствие с утвърдения
медицинския стандарт по „Ендокринология и
болести на обмяната“.
3. Клиника за интензивно лечение на остри
отравяния и токсикоалергии, отговаряща на
ІІІ ниво на компетентност в съответствие с
утвърдения медицински стандарт „К линична
токсикология“:
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а) Отделение по к линична токсикология,
отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт
„Клинична токсикология“;
б) Отделение по токсикохимични бедствени
ситуации и детоксикация на зависими пациенти;
в) Лаборатория по химикотоксикологични
изследвания, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт „Клинична токсикология“ и на
медицински стандарт „Клинична лаборатория“
в частта му за газхроматографски изследвания.
4. Хирургична клиника, отговаряща на ІІІ
ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт „Общи медицински
стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна
хиру ргия, кардиохиру ргия, съдова хиру ргия,
детска хирургия и лицево-челюстна хирургия“:
а) Отделение по обща хирургия, отговарящо
на ІІІ ниво на компетентност в съответствие
с утвърдения медицински стандарт „Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова
хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна
хирургия“;
б) Отделение по урология, отговарящо на ІІ
ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт „Урология“;
в) Отделение по гръдна хирургия, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в съответствие
с у твърдени я медицинск и стандарт „Гръдна
хирургия“.
5. Отделение по гинекология, отговарящо
на ІІ ниво на компетентност в съответствие с
утвърдения медицински стандарт „Акушерство
и гинекология“.
6. Клиника по ортопедия и травматология,
отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт
„Ортопедия и травматология“.
7. Клиника по термична травма и пластичновъзстановителна и естетична хирургия, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение
на медицински стандарт „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“.
8. Клиника по анестезия, хипербарна и интензивна медицина:
а) Отделение по анестезиология и интензивна
медицина, отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински
стандарт „Анестезия и интензивно лечение“;
б) Отделение по хипербарна и морска медицина.
9. Отделение по нервни болести, отговарящо
на ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт „Нервни болести“.
10. Отделение по ушно-носно-гърлени болести, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в
съответствие с утвърдения медицински стандарт
„Ушно-носно-гърлени болести“.
11. Отделение по физикална и рехабилитационна медицина, отговарящо на ІІ ниво на
компетентност в съответствие с у твърдения
медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина“.
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12. Спешно отделение, отговарящо на ІІ ниво
на компетентност в изпълнение на медицински
стандарт „Спешна медицина“, утвърден с отменената Наредба № 45 от 2010 г. за утвърждаване
на медицински стандарт „Спешна медицина“,
във връзка с § 1 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 12 от 2015 г. за
утвърждаване на медицински стандарт „Спешна
медицина“.
Б. Клиники и/или отделения без легла:
1. Отделение по функционална диагностика.
2. Отделение по клинична патология с компетентност в съответствие с утвърдения медицински
стандарт „Клинична патология“.
В. Клинико-диагностични структури (лаборатории):
1. Отделение по образна диагностика, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в съответствие
с утвърдения медицински стандарт „Образна
диагностика“.
2. Медико-диагностична лаборатория, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в съответствие
с утвърдения медицински стандарт „Клинична
лаборатория“.
3. Отделение по превантивна медицина, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдените медицински стандарти
„Микробиология“ и „Вирусология“:
а) в отделението се извършва дейност по
микробиология, отговаряща на ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт „Микробиология“;
б) в отделението се извършва дейност по вирусология, отговаряща на ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински
стандарт „Вирусология“.
V. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) – ПЛЕВЕН
Лечебната дейност се осъществява в следните
клиники, отделения и клинико-диагностични
структури с нива на компетентност и по специалности, както следва:
А. Клиники и/или отделения с легла:
1. Отделение по анестезиология и интензивно
лечение, отговарящо на II ниво на компетентност
в изпълнение на медицински стандарт „Анестезия
и интензивно лечение“.
2. Отделение по хирургия, отговарящо на II
ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Общи медицински стандарти
по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия,
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия“.
3. Отделение по ортопедия и травматология,
отговарящо на II ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Ортопедия
и травматология“.
4. Отделение по очни болести, отговарящо
на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „Очни болести“.
5. Отделение по нервни болести, отговарящо
на II ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „Нервни болести“.
6. Отделение по ревматология.
7. Отделение по пневмология и фтизиатрия,
отговарящо на II ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Пневмология
и фтизиатрия“.
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8. Отделение по гастроентерология, отговарящо на II ниво на компетентност в изпълнение
на медицински стандарт „Гастроентерология“.
9. Отделение по ендокринология и болести
на обмяната, отговарящо на II ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт
„Ендокринология и болести на обмяната“.
10. Отделение по кардиология, отговарящо
на IІ ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „Кардиология“.
11. Отделение по ушни, носни и гърлени болести, отговарящо на ІІ ниво на компетентност
в изпълнение на медицински стандарт „Ушноносно-гърлени болести“.
Б. Клиники и/или отделения без легла:
1. Отделение по физикална и рехабилитационна медицина, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт
„Физикална и рехабилитационна медицина“.
2. Отделение по образна диагностика, отговарящо на І ниво на компетентност в изпълнение
на медицински стандарт „Образна диагностика“.
В. Клинико-диагностични структури (лаборатории):
1. Клинична лаборатория, отговаряща на ІІ
ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Клинична лаборатория“.
2. Лаборатория по микробиология, отговаряща
на II ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „Микробиология“.
3. Лаборатория по вирусология, отговаряща
на II ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „Вирусология“.
4. Лаборатория по обща и клинична патология
с компетентност в изпълнение на медицински
стандарт „Клинична патология“.
V І. БОЛ Н И Ц А ЗА П РОД Ъ Л Ж И Т Е Л НО
ЛЕЧЕНИЕ И РЕХ АБИЛИТАЦИ Я (БПЛР) –
БАНК Я
Лечебната дейност се осъществява в следните
клиники, отделения и клинико-диагностични
структури с нива на компетентност и по специалности, както следва:
А. Отделения с легла:
1. Отделение за физикална и рехабилитационна медицина на сърдечно-съдови заболявания,
отговарящо на II ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Физикална
и рехабилитационна медицина“.
2. Отделение за физикална и рехабилитационна медицина на неврологични заболявания,
отговарящо на II ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Физикална
и рехабилитационна медицина“.
3. Отделение за физикална и рехабилитационна медицина, отговарящо на II ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт
„Физикална и рехабилитационна медицина“.
4. Отделение за продължително лечение по
вътрешни и нервни болести.
V ІІ. БОЛНИЦ А ЗА ПРОДЪЛ Ж ИТЕЛНО
ЛЕЧЕНИЕ И РЕХ АБИЛИТАЦИ Я (БПЛР) –
ХИСАРЯ
Лечебната дейност се осъществява в следните
клиники, отделения и клинико-диагностични
структури с нива на компетентност и по специалности, както следва:
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А. Отделения с легла:
1. Отделение по физикална и рехабилитационна медицина, отговарящо на III ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт
„Физикална и рехабилитационна медицина“.
2. Отделение по физикална и рехабилитационна медицина за деца от 3 до 18 години,
отговарящо на III ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Физикална
и рехабилитационна медицина“.
3. Отделение за продължително лечение по
вътрешни болести и нефрология.
4. Отделение за продължително лечение по
вътрешни болести и гастроентерология.

Приложение № 3
към чл. 17, ал. 4
АДРЕСИ НА БОЛНИЦИТЕ В СТРУКТУРАТА
НА ВМА
1. Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) – София, към ВМА осъществява
дейността си на адрес: София, район „Триадица“,
ул. Св. Георги Софийски 3.
2. Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) – Пловдив, към ВМА осъществява
дейността си на адрес: Пловдив, бул. Христо
Ботев 81.
3. Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) – Сливен, към ВМА осъществява
дейността си на адрес: Сливен, бул. Пушкин 2.
4. Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) – Варна, към ВМА осъществява дейността си на адрес: Варна, бул. Христо
Смирненски 3.
5. Многопрофилна болница за активно лечение
(МБАЛ) – Плевен, към ВМА осъществява дейността си на адрес: Плевен, ул. Георги Кочев 6.
6. Болница за продължително лечение и
р ех аби л и т а ц и я (БП Л Р) – Ба н к я, к ъм ВМ А
осъществява дейността си на адрес: Банкя, ул.
Иван Вазов 5.
7. Болница за продъл ж ително лечение и
рехабилитаци я (БПЛР) – Х исаря, к ъм ВМ А
осъществява дейността си на адрес: Хисаря, ул.
Илин Паунов 1.
9396

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 313
ОТ 22 НОЕМВРИ 2016 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Устройствения правилник на Министерството на околната среда и водите, приет
с Постановление № 274 на Министерския
съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 94 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 74 от 2010 г., бр. 16, 33 и 102 от
2011 г., бр. 22 и 49 от 2012 г., бр. 80 от 2013 г.,
бр. 27 от 2014 г. и бр. 32 от 2015 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 20 се създава т. 16:
„16. отговаря за планирането и отчетността
при изпълнение на ежегодните цели на администрацията.“
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2. В чл. 21, ал. 5:
а) създава се нова т. 6:
„6. съставя актове за установяване на административни нарушения по глава шеста
от Закона за управление на средствата от
Европейските структурни и инвестиционни
фондове;“
б) досегашните т. 6 – 11 стават съответно
т. 7 – 12.
3. В чл. 24:
а) в ал. 2 се създават т. 13 – 15:
„13. изпълнява и други задачи, произтичащи от нормативни актове, регламентиращи
защитата на класифицираната информация;
14. отговаря за дейността на регистратурите
за класифицирана информация и контролира
дейностите по създаване, обработване, приемане, съхраняване и предаване на класифицираната информация;
15. осъществява методическо ръководство
на второстепенните разпоредители с бюджет
и на организационните единици в министерството по спазване изискванията на Закона
за защита на класифицираната информация.“;
б) създава се ал. 3:
„(3) Служителят по сигурността на информацията подпомага министъра, като:
1. разработва плановете на министерството за привеждане в различни степени на
готовност за военно време и за управление
при кризи;
2. организира подготовката и защитата на
служителите от системата на министерството
при положение на война, при военно положение и при бедствия, аварии и катастрофи;
3. осъществява връзки и взаимодействие
с органите на централната администрация
по отношение на управлението при кризи и
отбранително-мобилизационната подготовка.“
4. Член 26 се изменя така:
„Чл. 26. (1) Дирекция „Вътрешен одит“
е на пряко подчинение на министъра и го
подпомага при изграждането и функционирането на адекватни и ефективни системи за
финансово управление и контрол.
(2) Дирекция „Вътрешен одит“ осъществява
вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в министерството,
включително финансираните със средства
на Европейския съюз, и на второстепенните
разпоредители с бюджет към министъра.
(3) Дирекция „Вътрешен одит“ осъществява
наблюдение и координация при планирането,
извършването и докладването на дейността
на звеното за вътрешен одит в държавното
предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския
закон.
(4) Дирекция „Вътрешен одит“:
1. планира, извършва и докладва дейността
по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния
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сектор, международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статута
на дирекция „Вътрешен одит“ и утвърдената
от министъра на финансите Методология
за вътрешен одит в публичния сектор при
спазване на принципите за независимост и
обективност, компетентност и професионална
грижа, почтеност и поверителност;
2. дава на министъра независима и обективна оценка за състоянието на одитираните
системи за финансово управление и контрол,
включително за законосъобразност и добро
финансово управление;
3. оценява процесите за идентифициране,
оценяване и управление на риска, въведени
от министъра;
4. проверява и оценява съответствието на
дейностите със законодателството, 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;
5. консултира министъра по негово искане,
като дава съвети, мнение, както и обучение
и др. с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контрола, без да поема
управленска отговорност за това;
6. докладва и обсъжда с министъра и с
ръководителите на структурите, чиято дейност
е одитирана, а при необходимост и с одитния
комитет, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;
7. представя годишен доклад на министъра
и на одитния комитет за дейността по вътрешен одит в министерството в съответствие със
Закона за вътрешния одит в публичния сектор,
който включва и информация за дейността по
вътрешен одит на държавното предприятие
по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон;
8. дава становище за информаци ята в
годишния доклад и въпросника за състоянието на системите за финансово управление
и контрол в министерството в съответствие
с констатациите от извършените вътрешни
одити.“
5. В чл. 28:
а) точка 6 се отменя;
б) точка 7 се изменя така:
„7. организира и координира процеса на
достъп до обществена информация и достъп
на обществеността до информация за околната среда.“
6. В чл. 32:
а) в ал. 1:
аа) създава се нова т. 4:
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„4. подготвя отговори по постъпили в министерството предложения и сигнали по реда
на глава осма от Административнопроцесуалния кодекс, които са свързани с дейността на
дирекцията и/или на басейновите дирекции;“
бб) досегашните т. 4 – 7 стават съответно
т. 5 – 8;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) За осиг у ряване на дейностите по
изпълнение и/или управление на проекти
или програми, финансирани със средства от
Европейските структурни и инвестиционни
фондове или от други международни финансови институции и донори, когато дирекцията
е бенефициент, може да се назначават служители по срочно трудово правоотношение
за срока на съответната дейност по проекта
или програмата. Възнагражденията на тези
служители се финансират изцяло със средства
на съответния проект или програма.“
7. В чл. 34:
а) основният текст става ал. 1;
аа) точка 2 се изменя така:
„2. координира и участва в разработването,
актуализирането и отчитането на национални
стратегии, програми и планове в частта им
за околна среда;“
бб) точка 4 се отменя;
вв) точка 6 се изменя така:
„6. координира обмена на информация с
регионалните и местните власти при разработване на програми за опазване на околната
среда на общините;“
гг) точка 9 се отменя;
дд) в т. 14 думите „и/или“ се заменят с
„или“;
ее) в т. 15 след думата „координира“ се
добавя „или участва в“;
ж ж) в т. 16 ду мите „по отношение на
планирането, провеждането и отчитането на
контролната им дейност“ се заличават;
зз) точка 19 се отменя;
ии) създава се нова т. 23:
„23. подготвя отговори по постъпили в министерството предложения и сигнали по реда
на глава осма от Административнопроцесуалния кодекс, които са свързани с дейността
на дирекцията и/или на РИОСВ;“
кк) досегашните т. 23 и 24 стават съответно
т. 24 и 25;
б) създава се ал. 2:
„(2) За осиг у ряване на дейностите по
изпълнение и/или управление на проекти
или програми, финансирани със средства от
Европейските структурни и инвестиционни
фондове или от други международни финансови източници и донори, когато дирекцията
е бенефициент, може да се назначават служители по срочно трудово правоотношение
за срока на съответната дейност по проекта
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или програмата. Възнагражденията на тези
служители се финансират изцяло със средства
на съответния проект или програма.“
8. В чл. 35:
а) в ал. 1:
аа) в т. 18 след думата „международни“ се
добавят „договори и“;
бб) в т. 21 след думата „конвенции“ съюзът
„и“ се заменя със запетая, а след абревиатурата „(ЕК)“ се добавя „и други международни
договори“;
вв) създава се т. 25:
„25. подготвя отговори по постъпили в министерството предложения и сигнали по реда
на глава осма от Административнопроцесуалния кодекс, които са свързани с дейността
на дирекцията и/или на ДНП.“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) За осиг у ряване на дейностите по
изпълнение и/или управление на проекти
или програми, финансирани със средства от
Европейските структурни и инвестиционни
фондове или от други международни финансови институции и донори, когато дирекцията
е бенефициент, може да се назначават служители по срочно трудово правоотношение
за срока на съответната дейност по проекта
или програмата. Възнагражденията на тези
служители се финансират изцяло със средства
на съответния проект или програма.“
9. В чл. 36 ал. 2 се изменя така:
„(2) За осиг у ряване на дейностите по
изпълнение и/или управление на проекти
или програми, финансирани със средства от
Европейските структурни и инвестиционни
фондове или от други международни финансови институции и донори, когато дирекцията
е бенефициент, може да се назначават служители по срочно трудово правоотношение
за срока на съответната дейност по проекта
или програмата. Възнагражденията на тези
служители се финансират изцяло със средства
на съответния проект или програма.“
10. В чл. 37:
а) в т. 1:
аа) в буква „а“ думите „регистрация, оценка,
разрешаване и ограничаване на химикали,
устойчиви органични замърсители“ се заменят
с „управление на химикалите по отношение
на регистрацията, оценката, разрешаването и
ограничаването на химикали, класификацията, етикетирането и опаковането на химични
вещества и смеси, устойчивите органични
замърсители и живака“;
бб) в буква „г“ думите „Европейската
общност“ се заменят с „Европейския съюз“;
б) точка 5 се изменя така:
„5. методическо ръководство на ИАОС по
отношение на издаването, преразглеждането,
изменението, актуализирането и отмяната на
комплексните разрешителни;“
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в) в т. 15 след думите „устойчивите органични замърсители“ се добавя „живака“ и се
поставя запетая;
г) точки 16 – 21 се изменят така:
„16. участие в оценяване на вещества, изготвяне на предложения за идентифициране
на особено опасни вещества за разрешаване,
ограничаване на химикали и хармонизиране
на класификацията и етикетирането на опасни
вещества;
17. дейности относно вноса и износа на
опасни химикали, в т.ч. валидиране на уведомления за износ на опасни химикали;
18. валидиране на уведомления за класификация на предприятия/съоръжения с нисък
и висок рисков потенциал;
19. организиране на и участие в работата
на Експертния съвет за оценка на приоритетни вещества;
20. изготвяне на становища за екотоксикологичните характеристики на биоцидите при
издаване/изменение на разрешения за тяхната
употреба и пускане на пазара от министъра
на здравеопазването по реда на Закона за защита от вредното въздействие на химичните
вещества и смеси;
21. предоставяне на информация на обществеността:
a) за рисковете и безопасната употреба на
химикалите;
б) за публикувани нови или актуализирани
заключения за
най-добри налични техники;“
д) в т. 22:
аа) буква „а“ се отменя;
бб) в буква „в“ думите „и информационна
база данни за най-добрите налични техники“
се заличават;
вв) буква „е“ се изменя така:
„е) предприятията/съоръженията с нисък
и висок рисков потенциал;“
е) в т. 23:
аа) в буква „б“ думите „по осъществяването
на контрола на шума“ се заменят с „при изпълнение на дейностите по защита от шума“;
бб) в буква „г“ след думите „регионалните
инспекции по околната среда и водите“ се
добавя „и ИАОС“;
ж) създава се т. 24:
„24. поддържане и администриране на
Национално информационно бюро за законодателството по химикали.“
11. В чл. 38:
а) основният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) За осиг у ряване на дейностите по
изпълнение и/или управление на проекти
или програми, финансирани със средства от
Европейските структурни и инвестиционни
фондове или от други международни финан-
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сови институции и донори, когато дирекцията
е бенефициент, може да се назначават служители по срочно трудово правоотношение
за срока на съответната дейност по проекта
или програмата. Възнагражденията на тези
служители се финансират изцяло със средства
на съответния проект или програма.“
12. В чл. 39:
а) в ал. 1:
аа) в т. 6, буква „г“ думите „излезли от“
се заменят с „негодни за“;
бб) точка 8 се изменя така:
„8. контрол по изпълнението на Националния план за управление на отпадъците,
включително:
а) координация и контрол при проектирането, изграждането и експлоатацията на
съоръжения и инсталации за обезвреждане
на битови отпадъци;
б) координация и контрол при проектирането, изграждането и експлоатацията на
съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане, включително предварително третиране преди оползотворяване и/
или обезвреждане на отпадъци, и спазване
на изискванията при избор на площадки за
разполагане на съоръжения за третиране на
отпадъци;“
вв) точка 9 се отменя;
гг) точка 13 се изменя така:
„13. опазването на почвите чрез:
а) разработване и прилагане на стратегическа и нормативна рамка за осъществяване на националната политика, свързана с
опазването на почвите и техните функции,
както и тяхното устойчиво ползване и трайно
възстановяване като компонент на околната
среда;
б) координиране дейността на другите
компетентни органи за осъществяване на националната политика по опазване на земите
и почвите съгласно изискванията на Закона
за почвите;
в) съгласуване и контрол по спазването
на проектите за рекултивация на нарушени,
ерозирани, замърсени и други терени;
г) ок а зва не н а ме т од и ч н а помощ н а
РИОСВ и ИАОС по оперативната контролна
и мониторингова дейност, свързана с опазването на почвите;
д) участие в работните органи на Съвета
на ЕС и ЕК по подготовката на документи,
свързани с опазването на почвите;“
дд) точка 14 се изменя така:
„14. изпълнение на Конвенцията на ООН
за борба с опустиняването в тези държави,
които изпитват силна суша и/или опустиняване, особено в Африка, ратифицирана със
закон, приет от 39-ото Народно събрание на
12 януари 2001 г. – ДВ, бр. 7 от 2001 г. (ДВ,
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бр. 56 от 2002 г.), наричана по-нататък „Конвенцията на ООН за борба с опустиняването“,
чрез:
а) координиране на дейностите по изпълнение на Конвенцията на ООН за борба с
опустиняването;
б) изготвяне на Национални доклади за
отчитане напредъка по изпълнение на Конвенцията на ООН за борба с опустиняването;
в) координиране изпълнението на Национална програма за действие за устойчиво
управление на земите и борба с опустиняването в Република България 2014 – 2020 г.
(актуализация);
г) участие в регионални работни срещи,
комитети, конференции за отчитане работата
по изпълнение на Конвенцията на ООН за
борба с опустиняването.“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) За осиг у ряване на дейностите по
изпълнение и/или управление на проекти
или програми, финансирани със средства от
Европейските структурни и инвестиционни
фондове или от други международни финансови институции и донори, когато дирекцията
е бенефициент, може да се назначават служители по срочно трудово правоотношение
за срока на съответната дейност по проекта
или програмата. Възнагражденията на тези
служители се финансират изцяло със средства
на съответния проект или програма.“
13. В чл. 41:
а) основният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) За осиг у ряване на дейностите по
т. 12 – 14 може да се назначават служители
по срочно трудово правоотношение за срока
на съответната дейност по проекта или програмата. Възнагражденията на тези служители се финансират изцяло със средства на
съответния проект или програма.“
14. В чл. 52:
а) в ал. 2 се създава изречение второ:
„Извън времето на задължително присъствие служителите могат да отработват
дневното работно време през определени
дни в следващия или в друг ден от същата
работна седмица.“;
б) създава се нова ал. 3:
„(3) Работното време по ал. 2 се отчита чрез
система за контрол на достъпа в сградите на
министерството или по друг подходящ начин.“;
в) досегашните ал. 3 – 5 стават съответно
ал. 4 – 6.
§ 2. В Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по околна среда, приет с
Постановление № 162 на Министерския съвет
от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2010 г.; изм. и
доп., бр. 16, 33 и 102 от 2011 г., бр. 22 от 2012 г.,
бр. 27 от 2014 г. и бр. 32 и 84 от 2015 г.), се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 16 се създава т. 11:

ВЕСТНИК

БРОЙ 96

„11. за осиг у ряване на дейност и те по
изпълнение и/или управление на проекти
или програми, финансирани със средства от
Европейските структурни и инвестиционни
фондове или от други международни финансови институции и донори, когато главната
дирекция е бенефициент, може да се назначават
служители по срочно трудово правоотношение
за срока на съответната дейност по проекта
или програмата; възнагражденията на тези
служители се финансират изцяло със средства
на съответния проект или програма.“
2. В чл. 17 се създава т. 20:
„20. за осиг у ряване на дейностите по
изпълнение и/или управление на проекти
или програми, финансирани със средства от
Европейските структурни и инвестиционни
фондове или от други международни финансови институции и донори, когато дирекцията
е бенефициент, може да се назначават служители по срочно трудово правоотношение
за срока на съответната дейност по проекта
или програмата; възнагражденията на тези
служители се финансират изцяло със средства
на съответния проект или програма.“
3. В чл. 18 се създава т. 15:
„15. за осиг у ряване на дейност и те по
изпълнение и/или управление на проекти
или програми, финансирани със средства от
Европейските структурни и инвестиционни
фондове или от други международни финансови институции и донори, когато дирекцията
е бенефициент, може да се назначават служители по срочно трудово правоотношение
за срока на съответната дейност по проекта
или програмата; възнагражденията на тези
служители се финансират изцяло със средства
на съответния проект или програма.“
4. В чл. 24:
а) в ал. 2 се създава изречение второ:
„Извън времето на задължително присъствие служителите могат да отработват
дневното работно време през определени
дни в следващия или в друг ден от същата
работна седмица.“;
б) създава се нова ал. 3:
„(3) Работното време по ал. 2 се отчита
чрез система за контрол на достъпа в сградата
на агенцията или по друг подходящ начин.“;
в) досегашната ал. 3 става ал. 4.
5. В приложение № 1 към чл. 6, ал. 2:
а) на ред „Обща администрация“ числото
„46“ се заменя с „45“;
б) на ред „Дирекция „Финанси, правно обслужване, администрация и човешки ресурси“
числото „25“ се заменя с „24“;
в) на ред „Специализирана администрация“
числото „340“ се заменя с „341“;
г) на ред „Дирекция „Разрешителни режими“ числото „28“ се заменя с „29“.
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Заключителна разпоредба
§ 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
9461

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 314
ОТ 24 НОЕМВРИ 2016 Г.
за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на икономиката 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 икономиката за 2016 г.,
както следва:
1. намалява утвърдените разходи по „Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност“ с
347 000 лв. по бюджетна програма „Управление
на програми и проекти, съфинансирани от ЕС“;
2 . у в е л и ч а в а у т в ъ рд е н и т е р а з ход и с
347 000 лв., в т.ч. по:
a) „Политика в областта на ефективното външноикономическо сътрудничество“
с 85 000 лв. по бюджетна програма „Реализация на експортния потенциал и участие в
търговската политика на Европейския съюз“;
б) Програма „Администрация“ с 262 000 лв.
Чл. 2. Министърът на икономиката да
извърши налагащите се от чл. 1 промени по
бюджета на Министерството на икономиката
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 икономиката.
§ 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
9494
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 315
ОТ 24 НОЕМВРИ 2016 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми и за
извършване на промени на утвърдените със
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2016 г. максимални размери
на ангажиментите за разходи, които могат
да бъдат поети през 2016 г., по бюджета на
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията 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 транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2016 г.,
както следва:
1. у вел и ча ва у т върден и т е ра зход и по
„Пол и т и ка в облас т та на т ра нспор та“ с
4 052 034 лв., в т.ч. увеличение по бюджетна
програма „Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура“ с 1 673 834 лв. и
увеличение по бюджетна програма „Организация, управление на транспорта, осигуряване на
безопасност, сигурност и екологосъобразност“
с 2 378 200 лв.;
2. у вел и ча ва у т върден и т е ра зход и по
„Пол и т и к а в о блас т т а на с ъ о бщен и я т а ,
електронното управление, информационните
технологии“ с 2 897 000 лв., в т.ч. увеличение
по бюджетна програма „Развитие на съобще
нията, електронното управление и информационните технологии“ с 2 897 000 лв.;
3. намалява утвърдените разходи по бюджетна програма „Административно обслужване,
медицинска и психологическа експертиза“ с
6 949 034 лв.
Чл. 2. Увеличава утвърдения с чл. 24, ал. 3
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2016 г. показател по бюджета на
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за максимален размер на ангажиментите за разходи,
които могат да бъдат поети през 2016 г., със
сумата 4 060 000 лв.
Чл. 3. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията да
извърши налагащите се от чл. 1 и 2 промени
по бюджета на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
за 2016 г., като уведоми за това министъра
на финансите.

С Т Р.

44

ДЪРЖАВЕН

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните
финанси и чл. 79 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2016 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
§ 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
9495

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 316
ОТ 24 НОЕМВРИ 2016 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2016 г. за финансово осигуряване
на дейности по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“, одобрена
с Решение № 271 на Министерския съвет от
2016 г. за одобряване на национални програми
за развитие на средното образование
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер 7 715 241 лв. за финансово
осигуряване на дейности по Модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата,
детските градини и самостоятелните общежития“ от Национална програма „Оптимизация
на училищната мрежа“, одобрена с Решение
№ 271 на Министерския съвет от 2016 г.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. по бюджетите на общините – 7 657 447 лв.
съгласно приложението;
2. по бюджета на Министерството на младежта и спорта – 39 442 лв.;
3. по бюджета на Министерството на културата – 18 352 лв.
(3) Допълнително необходимите средства
в размер 7 715 241 лв. за изпълнение на националните програми за развитие на средното
образование, одобрени с Решение № 271 на
Министерския съвет от 2016 г., се осигуряват
от централния бюджет за 2016 г.
(4) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите по
централния бюджет за 2016 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на спорта за учащи и спорта в свободното
време“, бюджетна програма „Спорт за учащи“
по бюджета на Министерството на младежта
и спорта за 2016 г.

ВЕСТНИК
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Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 3 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на създаване и популяризиране на съвременно
изкуство в страната и в чужбина и достъп
до качествено художествено образование“,
бюджетна програма „Обучение на кадри в
областта на изкуството и културата“ по бюджета на Министерството на културата за
2016 г.
Чл. 4. Първостепенните разпоредители с
бюджетите по чл. 1, ал. 2, т. 2 и 3 да извършат
произтичащите промени по съответните бюджети и да уведомят министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по бюджетните
взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2016 г.
Чл. 6. 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, чл. 90, ал. 2 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2016 г. във
връзка с Решение № 271 на Министерския
съвет от 2016 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на младежта и спорта,
на министъра на културата и на кметовете
на общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1
Разпределение на средствата по Национална
програма „Оптимизация на училищната мрежа“
за 2016 г.
Община

Област

Средства
(в лв.)

Банско

Благоевград

20 014

Белица

Благоевград

37 539

Благоевград

Благоевград

199 559

Гоце Делчев

Благоевград

7 776

Гърмен

Благоевград

22 035

Петрич

Благоевград

43 633

Pазлог

Благоевград

27 849

Cандански

Благоевград

37 323

Cатовча

Благоевград

40 515

Cимитли

Благоевград

19 328

Cтрумяни

Благоевград

9 436
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Област

Средства
(в лв.)

Xаджидимово

Благоевград

19 132

Cевлиево

Габрово

44 080

Якоруда

Благоевград

8 771

Балчик

Добрич

8 091

Aйтос

Бургас

3 448

Генерал Тошево Добрич

46 295

Бургас

Бургас

270 839

Kамено

Бургас

Kарнобат

Бургас

Hесебър

Бургас

Поморие

Добрич

Добрич

160 323

33 176

Добричка

Добрич

7 050

47 087

Kаварна

Добрич

26 166

4 948

Tервел

Добрич

35 772

Бургас

33 045

Шабла

Добрич

9 518

Pуен

Бургас

16 068

Aрдино

Kърджали

Cозопол

Бургас

25 879

Джебел

Kърджали

57 619

Средец

Бургас

15 991

Kирково

Kърджали

64 972

Cунгурларе

Бургас

14 438

Kрумовград

Kърджали

36 533

Aксаково

Bарна

29 204

Kърджали

Kърджали

167 538

Белослав

Bарна

16 333

Mомчилград

Kърджали

4 838

Bарна

Bарна

249 736

Черноочене

Kърджали

9 076

Вълчи дол

Bарна

6 918

Дупница

Kюстендил

30 855

Долни чифлик

Bарна

151

Kочериново

Kюстендил

15 614

Дългопол

Bарна

12 863

Kюстендил

Kюстендил

85 144

Провадия

Bарна

25 700

Pила

Kюстендил

5 543

Cуворово

Bарна

207

Cапарева баня

Kюстендил

24 822
736

Bелико Tърново Bелико Tърново

53 322

Tрекляно

Kюстендил

Горна Oряховица Bелико Tърново

46 318

11 195

Aприлци

Ловеч

1 193

Eлена

Bелико Tърново

7 101

Ловеч

Ловеч

25 964

Златарица

Bелико Tърново

2 029

Луковит

Ловеч

1 284

Лясковец

Bелико Tърново

23 624

Tетевен

Ловеч

120 607

Павликени

Bелико Tърново

22 466

Tроян

Ловеч

13 787

Полски Tръмбеш Bелико Tърново

7 061

Угърчин

Ловеч

16 434

Cвищов

Bелико Tърново

36 811

Берковица

Mонтана

26 153

Bидин

Bидин

55 100

Бойчиновци

Mонтана

130

Димово

Bидин

13 165

Брусарци

Mонтана

12 314

Kула

Bидин

11 443

Bършец

Pужинци

Bидин

2 366

Борован

Bраца

Бяла Cлатина
Bраца

Mонтана

1 447

Георги Дамяново Mонтана

11 123

27 124

Лом

Mонтана

17 353

Bраца

28 591

Mонтана

Mонтана

16 687

Bраца

143 744

Чипровци

Mонтана

16 289

Kозлодуй

Bраца

29 960

Якимово

Mонтана

6 870

Mездра

Bраца

19 066

Белово

Пазарджик

8 987

Mизия

Bраца

13 772

Брацигово

Пазарджик

2 548

Oряхово

Bраца

7 187

Bелинград

Пазарджик

18 631

Pоман

Bраца

3 571

Лесичово

Пазарджик

4 125

Xайредин

Bраца

9 644

Пазарджик

Пазарджик

90 588

Габрово

Габрово

22 475

Панагюрище

Пазарджик

9 021

Дряново

Габрово

17 241

Пещера

Пазарджик

64 487
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Община

Област

Средства
(в лв.)

Pакитово

Пазарджик

22 237

Bетово

Pусе

1 070

Cептември

Пазарджик

34 872

Две могили

Pусе

7 601

Сърница

Пазарджик

10 849

Иваново

Pусе

8 589

Брезник

Перник

535

Pусе

Pусе

124 312

Земен

Перник

9 906

Ценово

Pусе

1 621

Cилистра

1 850

Перник

Перник

67 877

Главиница

Pадомир

Перник

27 498

Дулово

Cилистра

3 142

Белене

Плевен

12 997

Kайнарджа

Cилистра

1 358

Гулянци

Плевен

4 704

Cилистра

Cилистра

55 921

Cитово

Cилистра

881

Долна
Mитрополия

Плевен

8 039

Kотел

Cливен

Долни Дъбник

Плевен

14 412

9 816

Hова Загора

Cливен

Искър

Плевен

24 312

14 493

Cливен

Cливен

150 108

Левски

Плевен

12 614

Баните

Cмолян

7 436

Hикопол

Плевен

2 638

Борино

Cмолян

38 150

Плевен

Плевен

171 506

Девин

Cмолян

47 555

Пордим

Плевен

12 547

Доспат

Cмолян

50 195

Червен бряг

Плевен

6 000

Златоград

Cмолян

15 417

Kнежа

Плевен

6 009

Mадан

Cмолян

7 162

Aсеновград

Пловдив

24 112

Cмолян

Cмолян

55 261

Брезово

Пловдив

6 487

Чепеларе

Cмолян

16 774

Kалояново

Пловдив

23 884

Столична

София-град

Kарлово

Пловдив

97 260

Божурище

София област

15 866

Кричим

Пловдив

9 799

Ботевград

София област

93 485

„Марица“

Пловдив

18 382

Годеч

София област

7 840

Перущица

Пловдив

37 499

Горна Mалина

София област

5 821

Пловдив

Пловдив

349 734

Eлин Пелин

София област

33 788

Първомай

Пловдив

2 842

Eтрополе

София област

32 554

Pаковски

Пловдив

28 063

Златица

София област

12 059

„Родопи“

Пловдив

65 402

Ихтиман

София област

33 859

Cадово

Пловдив

21 866

Kостенец

София област

78 922

Стамболийски

Пловдив

7 166

Kостинброд

София област

3 928

Xисаря

Пловдив

13 236

Мирково

София област

9 284

Куклен

Пловдив

6 917

Пирдоп

София област

17 984

Сопот

Пловдив

10 686

Правец

София област

22 774

Завет

Pазград

5 228

Cамоков

София област

37 616

Исперих

Pазград

58 439

Cвоге

София област

9 830

Kубрат

Pазград

47 525

Cливница

София област

13 880

Лозница

Pазград

66 166

Братя Даскалови Cтара Загора

Pазград

Pазград

89 378

Гурково

Cтара Загора

9 852

Cамуил

Pазград

3 402

Гълъбово

Cтара Загора

6 486

Цар Калоян

Pазград

16 472

Kазанлък

Cтара Загора

21 536

Бяла

Pусе

Mъглиж

Cтара Загора

22 857

105 236

984 222

15 929
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Средства
(в лв.)

Николаево

Cтара Загора

8 340

Oпан

Cтара Загора

5 896

Cтара Загора

Cтара Загора

113 956

Чирпан

Cтара Загора

557

Aнтоново

Tърговище

774

Oмуртаг

Tърговище

30 780

Oпака

Tърговище

7 339

Попово

Tърговище

31 640

Tърговище

Tърговище

47 129

Димитровград

Xасково

37 485

Ивайловград

Xасково

33 947

Любимец

Xасково

11 972

Cвиленград

Xасково

32 674

Cимеоновград

Xасково

9 957

Tополовград

Xасково

104

Xасково

Xасково

62 490

Велики Преслав Шумен

6 162

Bенец

Шумен

21 745

Kаолиново

Шумен

24 654

Kаспичан

Шумен

29 964

Нови пазар

Шумен

30 567

Cмядово

Шумен

1 773

Xитрино

Шумен

25 562

Шумен

Шумен

87 147

Eлхово

Ямбол

21 050

„Тунджа“

Ямбол

20 429

Ямбол

Ямбол

39 613

ОБЩО:

7 657 447
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 317
ОТ 24 НОЕМВРИ 2016 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери
за 2016 г. за изплащане на допълнително
възнаграждение за постигнати резултати от
труда на директорите на общинските детски
градини, училища и центрове за подкрепа за
личностно развитие
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 4 068 353 лв. за изплащане на
допълнително възнаграждение за постигнати
резултати от труда през учебната 2015/2016 г.

ВЕСТНИК
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на директорите на общинските детски градини,
училища и центрове за подкрепа за личностно
развитие, разпределени по общини съгласно
приложението.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1
да се осигурят за сметка на намаление на
утвърдените разходи по „Политика в област
та на всеобхватното, достъпно и качествено
пред у чилищно и у чилищно образование.
Учене през целия живот“, бюджетна програма „Училищно образование“ по бюджета на
Министерството на образованието и науката
за 2016 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия
за делегираните от държавата дейности за
сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета
на Министерството на образованието и науката за 2016 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2016 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени
по бюджета на Министерството на образованието и науката и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2016 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси, чл. 90, ал. 2 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2016 г. и
във връзка с чл. 13, ал. 2 от Наредба № 1 от
4 януари 2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната
просвета, издадена от министъра на образованието, младежта и науката (обн., ДВ, бр. 4
от 2010 г.; изм. и доп., бр. 14 от 2013 г., бр. 71
от 2014 г. и бр. 92 от 2015 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и
науката и на кметовете на общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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Приложение
към чл. 1, ал. 1
Община

1

Средства
за директори на
общински
училища и
центрове
за подкрепа за
личностно
развитие,
оценявани
съгласно
чл. 15,
ал. 4, т. 1
от Наредба № 1 за
работните
заплати на
персонала
в звената
от системата на
народната
просвета
(лв.)
2

Средства
Всичко
за дирек- средства
тори на
за общидетски
на
градини и
(лв.)
на центрове за подкрепа за
личностно
развитие,
оценявани
съгласно
чл. 15,
ал. 4, т. 4
от Наредба № 1 за
работните
заплати на
персонала
в звената
от системата на
народната
просвета
(лв.)
3

ВЕСТНИК
1

БРОЙ 96
2

3

4

Царево

2 332

2 000

Аврен

4 983

2 000

6 983

Аксаково

6 355

5 000

11 355

Белослав

4 482

3 000

7 482

Бяла

1 622

1 000

2 622

54 606

52 000

106 606

1 032

2 000

3 032

Вълчи дол

4 542

4 000

8 542

Девня

2 093

3 000

5 093

Долни чифлик

8 375

5 000

13 375

Дългопол

7 136

4 000

11 136

Провадия

10 455

6 000

16 455

Суворово

Варна
Ветрино

4 332

3 789

1 000

4 789

Велико Търново

20 586

18 000

38 586

Горна Оряховица

12 303

14 000

26 303

Елена

5 275

6 000

11 275

4

Златарица

2 932

4 000

6 932

Банско

5 804

1 000

6 804

Лясковец

4 413

5 000

9 413

Белица

6 247

1 000

7 247

Павликени

7 891

12 000

19 891

Благоевград

20 417

13 000

33 417

Гоце Делчев

12 265

10 000

22 265

Полски
Тръмбеш

4 927

3 000

7 927

Гърмен

7 540

6 000

13 540

Свищов

8 237

8 000

16 237

Кресна

1 036

1 000

2 036

Стражица

6 227

5 000

11 227

Петрич

19 007

10 000

29 007

Разлог

10 845

1 000

11 845

Сандански

12 705

8 000

20 705

Сатовча

10 784

9 000

19 784

Симитли

3 213

4 000

7 213

Струмяни

1 006

1 000

2 006

Хаджидимово

4 067

3 000

7 067

Якоруда

4 906

1 000

5 906

Сухиндол

907

1 000

1 907

Белоградчик

2 675

2 000

4 675

Бойница

1 684

1 000

2 684

Брегово

1 182

6 000

7 182

Видин

15 131

16 000

31 131

Грамада

1 034

1 000

2 034

Димово

3 575

3 000

6 575

Кула

975

1 000

1 975

Макреш

886

2 000

2 886

Айтос

8 541

6 000

14 541

Ново село

946

1 000

1 946

Бургас

54 625

33 000

87 625

Ружинци

2 689

4 000

6 689

Камено

4 041

8 000

12 041

Чупрене

1 626

2 000

3 626

Карнобат

8 247

7 000

15 247

Борован

2 118

3 000

5 118

Малко Търново

1 010

2 000

3 010

Бяла
Слатина

11 059

6 000

17 059

Несебър

8 081

11 000

19 081

Враца

21 765

17 000

38 765

Поморие

12 543

8 000

20 543

Козлодуй

6 558

8 000

14 558

Приморско

2 240

5 000

7 240

Криводол

3 676

2 000

5 676

15 794

12 000

27 794

Мездра

6 514

6 000

12 514

6 813

8 000

14 813

Мизия

3 794

6 000

9 794

Средец

5 620

5 000

10 620

Оряхово

4 926

5 000

9 926

Сунгурларе

5 584

8 000

13 584

Роман

2 853

2 000

4 853

Руен
Созопол

БРОЙ 96
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ВЕСТНИК

4

1

3 905

Монтана

15 942

13 000

28 942

718

1 000

1 718

Якимово

1 339

1 000

2 339

Батак

3 996

3 000

6 996

Белово

2 907

3 000

5 907

Брацигово

3 600

5 000

8 600

Велинград

13 920

9 000

22 920

2 390

2 000

4 390

38 084

32 000

70 084

Панагюрище

5 491

9 000

14 491

Пещера

7 778

8 000

15 778

Габрово

12 644

10 000

22 644

Дряново

1 800

1 000

2 800

Чипровци

Севлиево

14 000

25 669

3 000

6 014

Балчик

7 543

14 000

21 543

Генерал Тошево

4

2 000

2 412

3 014

3
1 905

1 000

11 669

2

Медковец

1 412

Трявна

С Т Р. 4 9

6 861

13 000

19 861

Добрич

21 222

16 000

37 222

Добричка

18 517

32 000

50 517

Каварна

5 895

8 000

13 895

Крушари

3 890

4 000

7 890

Тервел

6 593

8 000

14 593

Шабла

2 228

2 000

4 228

Септември

Ардино

6 716

3 000

9 716

Джебел

5 003

4 000

9 003

Кирково

9 321

14 000

Крумовград

10 146

Кърджали

Лесичово
Пазарджик

5 054

4 000

9 054

12 293

10 000

22 293

Стрелча

2 176

1 000

3 176

Сърница

2 614

1 000

3 614

23 321

Брезник

2 054

1 000

3 054

9 000

19 146

Земен

495

1 000

1 495

28 020

24 000

52 020

Ковачевци

583

1 000

1 583

Момчилград

6 681

7 000

13 681

Перник

23 300

16 000

39 300

Черноочене

4 984

2 000

6 984

Радомир

6 308

4 000

10 308

Бобов дол

2 376

2 000

4 376

Трън

1 049

1 000

2 049

Бобошево

975

1 000

1 975

Белене

2 314

4 000

6 314

12 945

13 000

25 945

Гулянци

3 793

8 000

11 793

Кочериново

1 097

1 000

2 097

Кюстендил

15 276

6 000

21 276

Долна Митрополия

Дупница

Невестино
Рила
Сапарева
баня

Ракитово

7 833

8 000

15 833

Долни
Дъбник

7 262

7 000

14 262

Искър

2 796

2 000

4 796

1 203

1 000

2 203

701

1 000

1 701

2 483

10 000

12 483

Кнежа

7 158

5 000

12 158

Левски

7 817

4 000

11 817

Трекляно

198

0

198

Априлци

1 157

1 000

2 157

Никопол

2 035

10 000

12 035

37 027

37 000

74 027

3 323

5 000

8 323

Летница
Ловеч
Луковит
Тетевен
Троян

1 193

1 000

2 193

Плевен

14 120

10 000

24 120

Пордим

8 098

5 000

13 098

Червен бряг

11 230

5 000

16 230

13 527

10 000

23 527

11 371

7 000

18 371

Асеновград

8 261

9 000

17 261

Брезово

3 202

3 000

6 202

4 659

8 000

12 659

Угърчин

3 200

2 000

5 200

Калояново

Ябланица

4 176

1 000

5 176

Карлово

11 362

8 000

19 362

3 054

2 000

5 054

Берковица

9 904

7 000

16 904

Кричим

Бойчиновци

4 124

6 000

10 124

Куклен

1 695

1 000

2 695

Лъки

1 054

1 000

2 054

12 274

13 000

25 274

Брусарци

2 421

3 000

5 421

Вълчедръм

4 689

7 000

11 689

„Марица“

Вършец

3 445

4 000

7 445

Перущица

2 543

2 000

4 543

Георги Дамяново

Пловдив

59 373

62 000

121 373

1 666

1 000

2 666

Първомай

13 519

7 000

20 519

11 541

11 000

22 541

Раковски

7 244

6 000

13 244

Лом
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ВЕСТНИК

2

3

10 619

12 000

22 619

Ботевград

Садово

8 372

10 000

18 372

Сопот

2 890

3 000

5 890

Стамболийски

7 673

8 000

15 673

„Родопи“

4

1

БРОЙ 96
2

3

4

10 776

12 000

22 776

Годеч

2 312

1 000

3 312

Горна Малина

2 273

1 000

3 273

Долна баня

1 875

1 000

2 875

Драгоман

1 143

1 000

2 143

Съединение

2 025

3 000

5 025

Хисаря

5 013

6 000

11 013

Елин Пелин

9 287

11 000

20 287

Завет

5 071

6 000

11 071

Етрополе

4 996

3 000

7 996

Исперих

9 611

24 000

33 611

Златица

2 273

2 000

4 273

Кубрат

8 452

15 000

23 452

Ихтиман

5 946

4 000

9 946

Копривщица

1 220

1 000

2 220

Костенец

4 187

3 000

7 187

5 651

4 000

9 651

0

1 000

1 000

Лозница

6 933

2 000

8 933

Разград

18 735

25 000

43 735

Самуил

3 161

2 000

5 161

Костинброд

Цар Калоян

2 395

2 000

4 395

Мирково

Борово

2 835

1 000

3 835

Пирдоп

2 338

1 000

3 338

6 114

4 000

10 114

Бяла

5 530

3 000

8 530

Правец

Ветово

4 132

3 000

7 132

Самоков

11 494

5 000

16 494

10 094

11 000

21 094

Две могили

4 064

2 000

6 064

Своге

Иваново

3 701

1 000

4 701

Сливница

2 209

2 000

4 209

30 679

19 000

49 679

Чавдар

1 092

1 000

2 092

1 259

1 000

2 259

4 840

4 000

8 840

Гурково

1 919

3 000

4 919

Гълъбово

5 697

2 000

7 697

Казанлък

Русе
Сливо поле

2 821

2 000

4 821

Челопеч

Ценово

3 560

4 000

7 560

Алфатар

1 855

1 000

2 855

Братя Даскалови

Главиница

4 080

4 000

8 080

Дулово

9 198

7 000

16 198

Кайнарджа

4 421

1 000

5 421

14 054

10 000

24 054

Ситово

4 576

2 000

6 576

Тутракан

3 262

3 000

6 262

Котел

9 532

7 000

16 532

Нова Загора

14 367

22 000

36 367

Сливен

Силистра

34 528

27 000

61 528

Твърдица

5 767

7 000

12 767

Баните

1 985

1 000

2 985

Борино

2 447

2 000

4 447

Девин

9 890

5 000

Доспат

9 051

Златоград

23 090

18 000

41 090

Мъглиж

5 519

7 000

12 519

Николаево

3 379

4 000

7 379

880

2 000

2 880

9 298

10 000

19 298

Опан
Павел баня
Раднево

6 338

8 000

14 338

36 602

27 000

63 602

Чирпан

9 116

4 000

13 116

Антоново

3 361

1 000

4 361

Омуртаг

Стара Загора

10 164

6 000

16 164

Опака

2 909

1 000

3 909

14 890

Попово

11 876

6 000

17 876

7 000

16 051

Търговище

18 659

14 000

32 659

6 091

6 000

12 091

Мадан

6 605

5 000

11 605

Димитровград

12 510

9 000

21 510

Неделино

2 054

3 000

5 054

3 506

2 000

5 506

Рудозем

2 344

8 000

10 344

Любимец

4 262

1 000

5 262

1 220

1 000

2 220

Ивайловград

15 262

14 000

29 262

Маджарово

Чепеларе

5 031

4 000

9 031

Столична

174 640

198 000

372 640

Минерални
бани

2 406

1 000

3 406

Антон

1 066

1 000

2 066

Свиленград

7 563

5 000

12 563

Божурище

1 734

2 000

3 734

Симеонов
град

1 805

2 000

3 805

Смолян

БРОЙ 96
1
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2

3

4

Стамболово

3 232

1 000

4 232

Тополовград

5 705

2 000

7 705

Харманли

7 046

3 000

10 046

25 780

12 000

37 780

5 023

6 000

11 023

Хасково
Велики Преслав
Венец

2 713

8 000

10 713

Върбица

4 822

12 000

16 822

Каолиново

5 308

16 000

21 308

Каспичан

3 936

7 000

10 936

Никола Козлево

4 638

7 000

11 638

Нови пазар

9 342

10 000

19 342

Смядово

2 930

4 000

6 930

Хитрино

1 758

4 000

5 758

23 039

34 000

57 039

1 953

1 000

2 953

Елхово

7 181

2 000

9 181

Стралджа

4 126

2 000

6 126

„Тунджа“

10 676

5 000

15 676

Ямбол

18 559

9 000

27 559

Шумен
Болярово

Всичко общини:
9497

2 128 353

1 940 000 4 068 353

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 318
ОТ 24 НОЕМВРИ 2016 Г.

за приемане на Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование
на образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ по специалности от регулираната
професия „Инженер в инвестиционното проектиране“ и на Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование
на образователно-квалификационна степен
„магистър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното
проектиране“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Приема Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование
на образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното
проектиране“.
Чл. 2. Приема Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование
на образователно-квалификационна степен
„магистър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното
проектиране“.

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 1

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 9, ал. 3, т. 5 от Закона за висшето
образование.
§ 2. Постановлението влиза в сила от
учебната 2017 – 2018 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

НАРЕДБА

за държавните изисквания за придобиване
на висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалности от регулираната професия „Инженер
в инвестиционното проектиране“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С наредбата се определят държавните изисквания за придобиване на висше
образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалности от
регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“.
Чл. 2. (1) Висше образование в образователно-квалификационна степен „бакалавър“
по специалности от регулираната професия
„Инженер в инвестиционното проектиране“ се
придобива във висше училище в съответствие
с изискванията на Закона за висшето образование, Наредбата за държавните изисквания
за придобиване на висше образование на
образователно-квалификационните степени
„бакалавър“, „магистър“ и „специалист“, приета с Постановление № 162 на Министерския
съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 76 от 2002 г.;
попр., бр. 85 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 79 от
2003 г.), и на тази наредба.
(2) Обучението съответства на ниво 6Б от
Националната квалификационна рамка.
(3) Формата на обучение по специалностите
е редовна или задочна.
Чл. 3. Приемането на студенти за обучение
по специалности от регулираната професия
„Инженер в инвестиционното проектиране“
се извършва при условия и по ред, утвърдени
с правилниците на висшите училища при
спазване на изискванията на чл. 68 от Закона
за висшето образование.
Чл. 4. (1) Обучението на образователноквалификационна степен „бакалавър“ е с
продължителност не по-малко от 4 години и
с минимален хорариум 2400 часа и води до
придобиване на не по-малко от 240 кредита.
(2) Лицата, които се обучават по индивидуален учебен план и са придобили изискуемите 240 кредита, имат право да завършат
обучението си преди срока по ал. 1.

С Т Р.

52

ДЪРЖАВЕН

Чл. 5. (1) Обучението включва теоретична
и практическа подготовка.
(2) Теоретичната подготовка се осъществява
чрез задължителни, избираеми и факултативни
учебни дисциплини под формата на лекции,
семинарни и практически упражнения.
(3) Практическата подготовка се осъществява чрез:
1. разработване на курсови задачи и проекти;
2. практически стаж по специализиращи
дисциплини с общ хорариум не по-малък от
90 часа;
3. преддипломен стаж по специалността
с продължителност не по-малко от 60 часа;
4. разработване на дипломна работа.
(4) Избираемите и факултативните учебни
дисциплини и техният хорариум се определят
от висшето училище, като хорариумът на
факултативните учебни дисциплини не може
да надхвърля 10 на сто от общата аудиторна
заетост.
Чл. 6. (1) Обучението завършва със защита
на дипломна работа.
(2) Защитата на дипломната работа се
провежда пред изпитна комисия, в състава
на която влизат не по-малко от трима хабилитирани преподаватели от висшето училище
в съответното професионално направление.
В комисиите могат да се включват и до две
хабилитирани лица от други висши училища,
специалисти от Камарата на инженерите в
инвестиционното проектиране, както и други
специалисти от професионалната област.
(3) Съставът на комисията по ал. 2 се
определя със заповед на ректора на висшето
училище.
Чл. 7. Студентите, изпълнили задълженията си по учебен план, разработен в съответствие с тази наредба, и защитили успешно
дип ломна работа, пол у чават дип лома за
завършено висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“
и професионална квалификация „инженер“
съобразно завършената специалност.
Раздел II
Образователни изисквания за части „Конструктивна“ и „Организация и изпълнение
на строителството“
Чл. 8. (1) Обучението за придобиване на
образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалности от регулираната
професия „Инженер в инвестиционното проектиране“ по части „Конструктивна“ и „Организация и изпълнение на строителството“
на инвестиционните проекти се осъществява
във висши училища, получили програмна
акредитация на професионално направление
„Архитектура, строителство и геодезия“ от
Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет
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с Постановление № 125 на Министерския съвет
от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2002 г.; Решение
№ 10827 на Върховния административен съд
от 27 ноември 2003 г. – бр. 106 от 2003 г.; изм.
и доп., бр. 32 и 94 от 2005 г.).
(2) Лицата, успешно завършили обучението
по ал. 1, получават професионална квалификация „строителен инженер – строителни
конструкции“.
(3) Обучението осигурява придобиването
на знания по:
1. математика;
2. информационни технологии;
3. строителна механика;
4. статическо и динамично изследване на
строителни конструкции;
5. приложение на строителните материали,
технологии и механизация;
6. проектиране на строителни конструкции;
7. технология и организация на строителния процес.
(4) Обучението осигурява придобиването
на умения за:
1. изработване на технически чертежи,
изчисления и спецификации;
2. осъществяване на техническо ръководство на строежи;
3. ръководство и организация на производствена дейност на строителни фирми;
4. участие в административното обслужване
на инвестиционния процес.
(5) Обучението осигурява придобиването
на следните компетентности:
1. проектиране, организация и изпълнение
на сгради и съоръжения;
2. поддържане и експлоатация на сгради
и съоръжения.
Чл. 9. Учебното съдържание на задълж и т е л н и т е г ру п и у чебн и д исц и п л и н и в
обособени направления от учебния план и
техният минимален хорариум се определят,
както следва:
№
по
ред

Групи дисциплини/
дисциплини

Минимален
хорариум
(в часове)

1.

Природни науки, математика
и информатика

300

2.

Общоинженерни дисциплини

300

3.

Строителна механика

370

4.

Проектиране на строителни
конструкции

700

5.

Строителни материали

150

6.

Земна механика и фундиране

110

7.

Технология и механизация на
строителството

110

8.

Организация и управление на
строителството

105

Общо:

2145
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Раздел III
Образователни изисквания за части „Водоснабдяване и канализация“, „Хидротехничес
ка“ и „Хидромелиоративна“
Чл. 10. (1) Обучението за придобиване
на образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното
проектиране“ по част „Водоснабдяване и канализация“ на инвестиционните проекти се
осъществява в училища, получили програмна
акредитация на професионално направление
„Архитектура, строителство и геодезия“ от
Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления,
приет с Постановление № 125 на Министерския съвет от 2002 г.
(2) Лицата, успешно завършили обучението
по ал. 1, получават професионална квалификация „строителен инженер – водоснабдяване
и канализация“.
(3) Обучението осигурява придобиването
на знания за:
1. природни науки, математика и информационни технологии;
2. теоретична механика, съпротивление на
материалите и строителна механика;
3. инженерна геология и хидрогеология,
земна механика и фундиране, геодезия;
4. приложение на строителните материали
и машини;
5. организиране и управление на строителството;
6. хидравлика и хидрология;
7. водоснабдителни и кана лизационни
мрежи и съоръжения;
8. водоснабдителни и кана лизационни
инсталации в сгради;
9. пречистване на природни и отпадъчни
води;
10. експлоатация на ВиК системи, обекти,
съоръжения и съоръжения за третиране на
битови отпадъци.
(4) Обучението осигурява придобиването
на умения за:
1. изработване на технически чертежи,
изчисления и спецификации;
2. осъществяване на техническо ръководство на строежи на ВиК системи и съоръжения;
3. организиране и ръководство на производствена дейност на строителни фирми;
4. контрол и управление на качеството на
строителството и на строителните материали;
5. участие в административното обслужване
на инвестиционния процес.
(5) Обучението осигурява придобиването
на следните компетентности:
1. проектиране, организация и изпълнение
на ВиК мрежи, съоръжения и пречиствателни
станции и технологии на пречистването за
питейни и отпадъчни води;
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2. поддържане и експлоатация на ВиК мрежи, съоръжения и пречиствателни станции;
3. участие в административното обслужване
на инвестиционния процес.
Чл. 11. Учебното съдържание на задължителните групи учебни дисциплини в обособени
направления от учебния план и техният минимален хорариум се определят, както следва:
№
по
ред

Групи дисциплини/
дисциплини

Минимален
хорариум
(в часове)

Природни науки, математика
и информатика

300

Общоинженерни дисциплини
570

1.

Базови инженерни дисциплини (теоретична механика,
съпротивление на материалите, строителни материа л и, г еодези я, и н женерна
геология и хидрогеология,
земна механика и фундиране,
сградостроителство)

270

2.

С т р ои т е л н и конс т ру к ц и и
(строителна механика, стоманобетон и масивни конструкции, стоманени и дървени
конструкции)

3.

И коно м и к а , о рг а н и з а ц и я
и управление на строителството

120

Специализиращи дисциплини
1.

Х и д ра в л и к а , х и д р олог и я,
помпи и помпени станции

210

2.

Водоснабдителни мрежи и
съоръжения, пречистване на
питейни води

180

3.

Кана лизационни мреж и и
съоръжения, пречистване на
отпадъчни води

180

4.

Сградни водоснабдителни,
пожарогасителни и канализационни инсталации

105

90

5.

Автоматизация на водоснабдителни и канализационни
системи, експлоатаци я на
водоснабдителни и канализационни системи, екология
и опазване на околната среда

6.

Други специализиращи дисциплини

135

Общо:

2160

Чл. 12. Висшите училища не осъществяват
обучение за придобиване на образователнок ва лификационна степен „бака лавър“ по
спец иа лност и о т рег ули раната п рофеси я
„Инженер в инвестиционното проектиране“
по части „Хидротехническа“ и „Хидромелиоративна“ на инвестиционните проекти.
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Раздел IV
Образователни изисквания за част „Електрическа“
Чл. 13. (1) Обучението за придобиване
на образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното
проектиране“ от секция „Електротехника,
автоматика, съобщителна техника“ по част
„Електрическа“ на инвестиционните проекти
се осъществява във висши училища, получили
програмна акредитация поне по едно от професионалните направления „Електротехника,
електроника и автоматика“, „Комуникационна
и компютърна техника“ и „Енергетика“ от
Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления,
приет с Постановление № 125 на Министерския съвет от 2002 г.
(2) Лицата, успешно завършили обучението
по ал. 1, получават професионална квалификация „електроинженер“.
(3) Обучението осигурява:
1. обща инженерна подготовка, включваща
знания по Математика, Физика, Теоретична
електротехника, Механика, Електротехнически материали, Техническа безопасност, Електроника, Машинни елементи и механизми,
Основи на конструирането и CAD системи,
Информатика и чуждоезиково обучение и
даваща възможност за решаване на широк
кръг основни инженерни задачи;
2. фундаментална електроинженерна подготовка, включваща знания по Електрически
машини и апарати, Електрически мрежи и
системи, Електроснабдяване и електрообзавеждане, Техника на високите напрежения и
осигуряваща необходимата база за разкриване на физиката на основните процеси при
производството, преноса и разпределението
на електрическата енергия;
3. специализираща електротехническа подготовка, включваща знания по Електрическа
част на централи и подстанции, Автоматизация
на електрозадвижването, Осветителна и инсталационна техника, Роботизирани системи,
Електрически транспорт, Регулиране и управ
ление на преходни процеси, Електромагнитна
съвместимост, Проектиране на електрически
централи и подстанции, електропроводи, ел.
транспорт, Комуникационни технологии и
Компютърни технологии, която е предпоставка
за формиране на базови знания в областта на
електротехническите науки и проектиране на
системообразуващите елементи и системи.
(4) Обучението осигурява придобиването
на умения за:
1. работа със специализиран софтуер за
проектиране на електротехнически съоръжения/комуникационна техника, провеждане
на електрически измервания, ползване на
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нормативни документи, справочна и каталожна литература, разработка и използване
на техническа, офертна и други видове документация в областта на електротехническите
съоръжения/комуникационната техника;
2. изпълнение на проектантски задачи и
за участие в проектантски колективи в областта на електротехническите съоръжения/
комуникационната техника.
(5) Обучението осигурява придобиването
на компетентности за:
1. проектиране, организиране и управление
на производство;
2. монтаж, експлоатация и ремонт на електроснабдителни мрежи, електротехнически
съоръжения и станции;
3. поддържане и експлоатация на електроснабдителни мрежи, електротехнически
съоръжения и станции.
Чл. 14. Учебното съдържание на задължителните групи учебни дисциплини в обособени
направления от учебния план и техният минимален хорариум се определят, както следва:
№
по
ред

Групи дисциплини/
дисциплини

Минимален
хорариум
(в часове)

1.

Природни науки, математика
и информатика

300

2.

Общоинженерни дисциплини

300

3.

Теоретична електротехника

90

4.

Специализиращи дисциплини (електротехнически/комуникационни и компютърни)

1200

Общо:

1890

Раздел V
Образователни изисквания за части „Отоп
ление, вентилация, климатизация, хладилна
техника, топлоснабдяване и газоснабдяване“
и „Енергийна ефективност“
Чл. 15. (1) Обучението на образователно -к ва лификац ионна ст епен „бака лавър“
по специалности от регулираната професия
„Инженер в инвестиционното проектиране“
по части „Tоплоснабдяване, отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника“ и
„Енергийна ефективност“ на инвестиционните
проекти се осъществява в акредитирани вис
ши училища в професионално направление
„Енергетика“ от Класификатора на областите
на висше образование и професионалните
направления, приет с Постановление № 125
на Министерския съвет от 2002 г.
(2) Лицата, успешно завършили обучението
по ал. 1, получават професионална квалификация „енергиен инженер“.
(3) Обучението осигурява:
1. обща инженерна подготовка, включваща знания по Математика, Химия, Физика,
Материалознание, Механика, Съпротивле-
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ние на материалите, Машинни елементи,
Електротехника и електроника, Основи на
конструирането и CAD системи, Информатика, Теория на механизмите и машините и
чуждоезиково обучение и даваща възможност
за решаване на широк кръг основни инженерни задачи;
2. фундаментална топлотехническа подготовка, включваща знания по Механика на
флуидите, Термодинамика и Топлопренасяне и
осигуряваща необходимата база за разкриване
на физиката на основните енергопреобразуващи и преносни процеси;
3. специализираща топлотехническа подготовка, в която основно място заемат дисциплините Отоплителна техника, Хладилна
техника, Топло- и масообменни системи,
К л и мат иза ц и я на въ зд у ха, Пром и ш лена
вентилация и обезпрашаване, Хладилни инсталации, Топлоснабдяване и газоснабдяване,
Топлинно стопанство, Топлообменни апарати,
Регулиране и управление на топлинни процеси, Възобновяеми енергийни източници; тя
е предназначена за получаване на знания и
умения за реализиране, анализ и управление
на конкретни енергопреобразуващи процеси,
технологии и системи.
(4) Обучението осигурява придобиването
на умения за:
1. прилагане на съвременни методи и
средства за проектиране и конструиране на
елементи, агрегати и системи за осигуряване
на микроклимата в сгради, охлаждане и замразяване, топло- и масообменни технологични
процеси, оползотворяване енергията на нетрадиционни и възобновяеми източници, оценка
на енергийната ефективност и потенциала за
намаляване на разходите за енергия;
2. творчески подход и новаторство при
решаване на нестандартни задачи в проектирането, монтажа, експлоатацията и ремонта
на гореизброените топлотехнически системи.
(5) Обучението осигурява придобиването
на компетентности за:
1. творчество и инициативност при организи ране и у п равление на п роцеса на
проектиране и оценяване на техническата,
икономическата и екологичната ефективност
на топлотехнически системи;
2. участие в процеси на интегрирано планиране и проектиране;
3. събиране, класифициране, оценяване и
интерпретиране на данни с цел решаване на
конкретни задачи и изготвяне на техническа
документация;
4. работа с европейск и и национа лни
стандарти, национални приложения и норми;
5. формулиране и представяне на идеи,
казуси и решения;
6. преценяване на необходимостта от повишаване на собствената професионална квалификация и допълнително обучение на екипа.
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Чл. 16. Учебното съдържание на задължителните учебни дисциплини от учебния план и
техният минимален хорариум е, както следва:
№
по
ред

Групи дисциплини/
дисциплини

Минимален
хорариум
(в часове)

1.

Природни науки, математика и информатика

300

2.

Общоинженерни дисцип
лини

270

3.

Фундаментални по специалността
Меха н и к а на фл у и д и т е,
Термод и на м и к а, Топ ло 
пренасяне

4.

230

Специа лизиращи дисциплини
Топлообменни апарати

45

Хидравлични и пневматични машини

45

Горивна техника и технологии

45

Хладилна техника

60

Отоплителна техника

90

Климатизация на въздуха

90

Хладилни инсталации

90

Промишлена вентилация и
обезпрашаване

60

Топлоснабдяване и газоснабдяване

60

Топлинно стопанство

45

Възобновяеми източници
на енергия

45

Регулиране и управление
на топлинни процеси

45

Топлотехнически измервания и уреди

30

Общо:

1550

Раздел VI
Образователни изисквания за част „Геодезическа“
Чл. 17. Висшите училища не осъществяват обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“
по специалности от регулираната професия
„Инженер в инвестиционното проектиране“
по част „Геодезическа“ на инвестиционните
проекти.
Раздел VII
Образователни изисквания за част „Технологична“
Чл. 18. В зависимост от спецификата на
различните технологии – обект на инвестиционно проектиране, и като се отчита
специфичното обучение на инженери в раз-
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лични професионални направления към част
„Технологична“, се поставя доуточняващото
наименование в скоби, определящо съответната компетентност.
Чл. 19. (1) Обучението за придобиване на
образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалности от регулираната
професия „Инженер в инвестиционното проектиране“ от част „Технологична (Проектиране
на дървообработващи и мебелни предприятия)“
на инвестиционните проекти се осъществява
във висши училища, получили програмна акредитация по професионалното направление
„Горско стопанство“ от Класификатора на
областите на висше образование и професионалните направления, приет с Постановление
№ 125 на Министерския съвет от 2002 г.
(2) Лицата, успешно завършили обучението
по ал. 1, получават професионална квалификация „инженер по технология на дървесината“.
(3) Обучението осигурява:
1. обща инженерна подготовка, включваща
знания по Математика, Физика, Химия, Теоретична механика, Металознание, Машинни
елементи, Съпротивление на материалите, Техническо документиране и взаимозаменяемост,
Информационни технологии, Промишлена
топлотехника, Електротехника и електроника, Промишлена екология и охрана на труда;
2. фундаментална подготовка в областта
на п рофесиона л но на п ра в лен ие „Горско
с т опанст во“, спец иа лнос т Тех нолог и я на
дървесината, включваща знания по Дървесинознание, Рязане на дървесината и режещи
инструменти, Хидротермично обработване
на дървесината, Дървообработващи машини,
Вътрешнозаводски транспорт, Автоматика
и автоматизация на дървообработващата и
мебелната промишленост, Организация и
планиране на дървообработващата и мебелната промишленост;
3. специализираща подготовка в областта на
технологиите за обработване на дървесината
и материалите на дървесна основа, където
основно място заемат дисциплините, даващи знания по Технология на материалите от
масивна дървесина, Технология на фурнира и
слоестата дървесина, Технология на плочите
от дървесни частици, Технология на материалите от дървесни влакна, Конструиране на
мебели, Технология на мебелите, Специални
производства на изделия от дървесина, Технологично проектиране на предприятия от дървообработващата и мебелната промишленост.
(4) Обучението осигурява придобиването
на умения за:
1. хидротермичното обработване на дървесината, за технологиите на производство
на фасонирани материали, полуфабрикати,
детайли и изделия от масивна дървесина, за
технологиите за производство на фурнир и
слоеста дървесина, производство на плочи от
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дървесни частици, плочи от дървесни влакна,
композиционни материали и други изделия
от дървесина;
2. прилагане на методите на конструиране
и на технологиите за производство на мебели,
врати, прозорци и сглобяеми къщи и други
изделия от дървесина и дървесни материали
в интериора;
3. рязане на дървесината и дърворежещи
инструменти, конструкциите, задвижването,
експлоатацията и поддържането на дърворежещите машини и съоръжения, отоплението и
вентилацията, вътрешнозаводския транспорт,
автоматиката и автоматизацията на технологичните процеси, икономиката;
4. проектиране на технологични процеси
в предприятията на дървообработващата и
мебелната промишленост и организацията
и управлението на дървообработващите и
мебелните предприятия при съблюдаване на
промишлената екология и охраната на труда.
(5) Обучението осигурява придобиването
на следните компетентности от инженерите
по „Технология на дървесината“:
1. изпълнение на всички базови инженерно-техническ и дейности в практиката
на отрасъла „Дървообработваща и мебелна
промишленост“;
2. организиране и управление на производствени участъци, цехове и технологичните
процеси и цялостното производство в дървообработващите и мебелните предприятия;
3. настройване, ремонт, монтаж и експлоатация на дървообработващите и мебелните
машини, съоръжения и вътрешнозаводски
транспорт;
4. създаване на условия за спазване на технологичните режими, ефективно използване
на суровините, материалите и енергията при
производството на качествена продукция;
5. разработване и внедряване на нови конструкции и технологии за производство на
мебели и други изделия от дървесина.
(6) Учебното съдържание на задължителните групи учебни дисциплини в обособени
направления от учебния план на специалността
„Технология на дървесината“ от професионално направление „Горско стопанство“ и
техният минимален хорариум се определят
съгласно приложение № 1.
Чл. 20. (1) Обучението за придобиване
на образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното
проектиране“ от част „Технологична (Автоматика и информационни технологии)“ на
инвестиционните проекти се осъществява
във висши училища, получили програмна
акредитация по професионалното направление
„Електротехника, електроника и автоматика“
от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления,
приет с Постановление № 125 на Министерския съвет от 2002 г.
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(2) Лицата, успешно завършили обучението по ал. 1, получават професионална
квалификация „инженер по …. (съответната
специалност)“.
(3) Обучението осигурява:
1. обща инженерна подготовка, включваща
знания по Математика, Физика, Техническа
механика, Техническо чертане, Химия, Аналитична химия, Физикохимия, Производствена
безопасност;
2. фундаментална подготовка в областта
на професионално направление „Електротехника, електроника и автоматика“, включваща
знания по Електротехника, Електроника,
Цифрова техника, Електрически измервания,
Теория на управлението, Микропроцесорна
техника, Цифрова техника, Информатика,
Процеси и апарати, Основи на химичните и
металургичните технологии;
3. специализираща подготовка в областта на
автоматиката и информационните технологии,
където основно място заемат дисциплините,
даващи знания по Контролно-измервателна
техника, Техническ и средства за автоматизация, Автоматизация на технологични
процеси, Проектиране на системи за управ
ление, Компютърни системи за управление,
Идентификация, Информационни технологии
в управлението, Методи за експериментални
изследвания, Методи за оптимизация, Моделиране на технологични процеси, Въведение
в компютърните мрежи.
(4) Обучението осигурява придобиването
на умения за:
1. правилно използване на контролно-измервателните уреди и технически средства за
автоматизация на процеси и производства;
2. проектиране и настройка на системи за
управление;
3. прилагане на методи за експериментални изследвания и моделиране на процеси и
обекти на управление;
4. определяне на оптимални технологични
режими;
5. работа с основни програмни продукти в
областта на автоматиката и информационните
технологии;
6. въвеждане, адаптиране и поддръжка на
програмни продукти и системи в областта на
автоматиката и информационните технологии;
7. избор и въвеждане на компютърното
оборудване.
(5) Обучението осигурява придобиването
на следните компетентности:
1. приспособяване към нуждите на промишлеността, инженеринговите организации, информационните технологии и бизнес
информационните системи;
2. планиране, проектиране, изграждане и
експлоатация на системи за автоматизация,
информационни, регулиращи и управляващи
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системи от различен мащаб в големи, средни
и малки предприятия;
3. поемане на самостоятелно ръководство
на задачи, свързани както с технологична
реконструкция, така и с автоматизацията на
разнородни промишлени и други обекти и
системи;
4. обработване и анализиране на разнородна промишлена, икономическа и финансова информация, както и разработване на
софтуер за решаване на различни задачи от
областта на автоматиката и информационните технологии;
5. извършване на сервизни функции в областта на автоматиката и информационните
технологии в широк кръг промишлени и
непромишлени предприятия, банки и офиси
на фирми;
6. участие в технически преговори, офериране и технико-икономически анализи.
(6) Учебното съдържание на задължителните групи учебни дисциплини в обособени
направления от учебния план на специалности
в професионално направление „Електротехника, електроника и автоматика“ и техният
минимален хорариум се определят съгласно
приложение № 1.
Чл. 21. (1) Обучението за придобиване на
образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалности от регулираната
професия „Инженер в инвестиционното проектиране“ от част „Технологична (Инженерни
материали и технологии)“ на инвестиционните
проекти се осъществява във висши училища,
получили програмна акредитация по професионалното направление „Материали и материалознание“ от Класификатора на областите
на висше образование и професионалните
направления, приет с Постановление № 125
на Министерския съвет от 2002 г.
(2) Лицата, успешно завършили обучението
по ал. 1, получават професионална квалификация „инженер по … (съответната специалност)“.
(3) Чрез обучението се придобиват знания
по общоинженерни дисциплини, фундаментални дисциплини в областта на инженерните
материали и материалознанието и специализиращи дисциплини в областта на технологиите за синтез, получаване и преработване
на инженерните материали (материали на
метална основа, силикатни, полимерни и
полупроводникови материали), описани в
приложение № 1.
(4) Обучението осигурява придобиването
на умения за:
1. изработване на част „Тех нологична
(Инженерни материали и технологии)“ на
инвестиционните проекти;
2. разчитане и изготвяне на технически
чертежи, документация, инструкции за упот
реба, както и на експертни становища за нови
и съществуващи проекти;
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3. контрол на качеството на технологиите,
свързани с получаване и преработване на
инженерни материали (метални, силикатни,
полимерни и полупроводникови материали)
и продукти;
4. участие в административното обслужване
на инвестиционния процес;
5. прилагане на технологиите и методите
за синтез, получаване, обработване на инженерни материали;
6. прилагане на методи за анализ, характеризиране и контрол на инженерните материали
на етапите на производство, приложение и
научноизследователска дейност;
7. анализиране и окачествяване на състава,
структурата и свойствата на инженерните
материали (материали на метална основа,
силикатни, полимерни и полупроводникови
материали), въз основа на което да взема
оптимални решения при избор на най-подходящ материал на метална основа за дадено
приложение;
8. проектиране на съоръжения, конструкции
и агрегати, свързани със съответните технологии за синтез, получаване и обработване
на различните видове инженерни материали;
9. извършване на преподавателска и научноизследователска дейност.
(5) Обучението осигурява придобиването
на компетентности за:
1. използване на технологиите и методите
за синтез, получаване, обработване и характеризация на инженерни материали на сгради
и съоръжения;
2. изпълнение на проекти, свързани с
проектирането на съоръжения, конструкции
и агрегати, свързани със съответните технологии за синтез, получаване и обработване
на различните видове инженерни материали;
3. поддържане и експлоатация на съществуващи инвестиционни технологични проекти,
проектиране и участие във възстановителни
проекти;
4. прилагане на новите нетрадиционни
технологии за синтез на материали за специални приложения, нужното оборудване и
възможностите за управление на процесите;
5. прилагане на класическите аналитични и
основните инструментални методи за контрол
на използваните при съответните технологични процеси изходни суровини, междинни
продукти и крайна продукция;
6. прилагане на методите за оценка на
влиянието на експлоатационните условия
върху поведението на материалите;
7. вземане на оптимални решения при
избор на най-подходящ инженерен материал
за дадено приложение;
8. управление на производствата и вземане на оптимални решения при екологичен
мениджмънт;
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9. оценяване на ситуации и производствен
риск при използването на метални материали.
(6) Учебното съдържание на задължителните групи учебни дисциплини в обособени
направления от учебния план на специалности
в професионално направление „Материали и
материалознание“ и техният минимален хорариум се определят съгласно приложение № 1.
Чл. 22. (1) Обучението за придобиване
на образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното
проектиране“ по част „Газоснабдяване“ (по
отношение на магистрален пренос, селищно и
промишлено газоснабдяване и сградни газови
инсталации) на инвестиционните проекти се
осъществява във висши училища, получили
програмна акредитация на професионално
направление „Проучване, добив и обработка
на полезни изкопаеми“ от Класификатора на
областите на висше образование и професионалните направления, приет с Постановление
№ 125 на Министерския съвет от 2002 г.
(2) Лицата, успешно завършили обучението по ал. 1, получават професионална
квалификация „инженер по…… (съответната
специалност)“.
(3) Обучението осигурява:
1. общата инженерна подготовка, включваща знания по Математика, Химия, Физика,
Материалознание, Механика, Съпротивление
на материалите, Машинни елементи, Електротехника и електроника, Основи на конструирането и CAD системи, Информатика, Теория
на механизмите и машините, Технология на
машиностроенето и чуждоезиково обучение
и даваща възможност за решаване на широк
кръг основни инженерни задачи;
2. фундаментална подготовка, включваща
знания по Механика на флуидите, Термодинамика и ДВГ, Топлотехника и други предмети и
осигуряваща необходимата база за разкриване
на физиката на основните енергопреобразуващи и преносни процеси;
3. специализираща подготовка, в която
основно място заемат дисциплините Топло- и
масообменни системи и апарати, Вентилация
и димоотвеж дане, Газоснабдяване, Газова
техника, Машини и съоръжения за добив
и транспорт на газ, Топлинно стопанство,
Възобновяеми енергийни източници (биогаз);
тя е предназначена за получаване на знания и
умения за реализиране, анализ и управление
на конкретни процеси, технологии и системи
в областта на горивните, газовите и пречист
вателните технологии.
(4) Обучението осигурява придобиването
на умения за:
1. прилагане на съвременни методи и
средства за проектиране и конструиране на
елементи и системи за магистрален пренос,
селищно и промишлено газоснабдяване и
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сградни газови инсталации, топло- и масообменни технологични процеси, оползотворяване
енергията на нетрадиционни и възобновяеми
източници (биогаз), проектиране/управление
на съоръжения и инсталации за пречистване
на газови, течни и твърди отпадъци;
2. творчески подход и новаторство при
решаване на нестандартни задачи в проектирането, монтажа, експлоатацията и ремонта
на гореизброените системи.
(5) Обучението осигурява придобиването
на компетентности за:
1. творчество и инициативност при организи ране и у п равление на п роцеса на
проектиране и оценяване на техническата,
икономическата и екологичната ефективност,
посочени в ал. 4;
2. участие в процеси на интегрирано планиране и проектиране;
3. събиране, класифициране, оценяване и
интерпретиране на данни с цел решаване на
конкретни задачи и изготвяне на техническа
документация;
4. работа с европейск и и национа лни
стандарти, национални приложения и норми;
5. формулиране и представяне на идеи,
казуси и решения;
6. преценяване на необходимостта от повишаване на собствената професионална квалификация и допълнително обучение на екипа.
(6) Учебното съдържание на задължителните групи учебни дисциплини в обособени
направления от учебния план на специалности
в професионално направление „Проучване,
добив и обработка на полезни изкопаеми“ и
техният минимален хорариум се определят
съгласно приложение № 1.
Чл. 23. (1) Обучението за придобиване на
образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалности от регулираната
професия „Инженер в инвестиционното проектиране“ от част „Технологична (Металургия)“
на инвестиционните проекти се осъществява
във висши училища, получили програмна
акредитация по професионално направление
„Металургия“ от Класификатора на областите
на висше образование и професионалните
направления, приет с Постановление № 125
на Министерския съвет от 2002 г.
(2) Лицата, успешно завършили обучението
по ал. 1, получават професионална квалификация „инженер-металург“.
(3) Обучението осигурява:
1. обща инженерна подготовка, включваща
знания по Математика, Химия, Аналитична
химия, Физика, Физикохимия, Техническа
механика, Автоматизация на производството, Електротехника и електроника, Производствена безопасност, Техническо чертане,
Информатика и чуждоезиково обучение и
даваща възможност за решаване на широк
кръг основни инженерни задачи;
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2. фундаментална подготовка в областта на
металургията, включваща знания по Металознание, Теория на металургичните процеси,
Металургична топлотехника, Обработване
на металите чрез пластична деформация,
Термично обработване на металите, Металолеене, Металургия на желязото, Металургия
на цветните метали и Металургични агрегати
и съоръжения и осигуряваща необходимата
база за разкриване и познаване на физичните
основи и технологичните представи на металургичните процеси и технологии в добивните
и преработващите металургични производства;
3. специализираща подготовка в областта на
металургията и инженерното инвестиционно
проектиране, където основно място заемат
дисциплините, даващи знания за технологиите, агрегатите и съоръженията, свързани
с добиването на черни и цветни метали и
сплави, леенето им и преработването им чрез
процеси на пластична деформация и термично
обработване до готово изделие, както и за
проектирането на тези технологии и агрегати,
цехове, възли и съоръжения.
(4) Обучението осигурява придобиването
на умения за:
1. експлоатация, проектиране и управление на технологични процеси, агрегати и
съоръжения в добивната и преработващата
металургия, както и в леярството;
2. изчисляване и проектиране на елементи,
агрегати и системи за обезпечаване на металургичните технологии, агрегати и съоръжения при оптимални енергийни и материални
разходи, при спазване на изискванията за
най-добри налични техники и спазване на
нормативната уредба и стандарти в областта
на металургията и свързаните с нея области;
3. реализиране на технологични изчисления,
разработване на спецификации на технологичното оборудване, обяснителни записки
по отношение на технологията, разработване
на технологични схеми и чертежи, планове
и разрези;
4. разчитане и ползване на проектите по
другите части на инвестиционния проект;
5. решаване на инженерни задачи в металургичния отрасъл – добивната и преработващата металургия, съоръженията и агрегатите
в черната и цветната металургия, леенето на
метали;
6. организиране, управление на производството, управление на качеството, монтаж и
експлоатация на технологии, съоръжения и
агрегати в металургичния отрасъл.
(5) Обучението осигурява придобиването
на компетентности за:
1. изработване на технически чертежи,
изчислени я и спецификации, свързани с
технологиите, агрегатите и съоръженията
в добивната и преработващата металургия,
както и в металолеенето;
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2. проектиране, организиране, експлоатиране, внедряване и управление на технологии,
агрегати и съоръжения в металургията при
спазване на нормативната уредба, стандартите в областта на металургията, инженерното проектиране, екологията и енергийната
и технологичната ефективност, отчитайки
изискванията за прилагане на най-добрите
налични техники;
3. ръководене, организиране и реализиране
на производствена дейност в металургични и
машиностроителни фирми.
(6) Учебното съдържание на задължителните групи учебни дисциплини в обособени
направления от учебния план на специалности
в професионално направление „Металургия“
и техният минимален хорариум се определят
съгласно приложение № 1.
Чл. 24. (1) Обучението за придобиване на
образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалности от регулираната
професия „Инженер в инвестиционното проектиране“ от част „Технологична (Химични
технологии)“ на инвестиционните проекти се
осъществява във висши училища, получили
програмна акредитация по професионално
направление „Химични технологии“ от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет
с Постановление № 125 на Министерския
съвет от 2002 г.
(2) Лицата, успешно завършили обучението
по ал. 1, получават професионална квалификация „инженер-химик“.
(3) Обучението осигурява придобиването
на знания за:
1. обща инженерна подготовка, включваща
знания по Техническа механика, Автоматизация на производството, Електротехника и
електроника, Топлотехника, Производствена
безопасност и Информатика и даваща възможност за решаване на широк кръг основни
инженерни задачи;
2. фундаментална подготовка в областта
на Химичните технологии, включваща знания
по Математика, Физика, Неорганична химия,
Органична химия, Аналитична химия с инструментални методи, Физикохимия;
3. специализираща подготовка в областта
на Химичните технологии и инженерното
инвестиционно проектиране, където основно
място заемат дисциплините, свързани с проектирането на технологии, агрегати и съоръжения, свързани с химичното инженерство, с
безопасност на производствата, биоенергийни
технологии и биопродукти, с производството
на: целулоза и хартия, полимери, текстил и
кожи, продукти на финия органичен синтез,
горива и смазочни материали, стъкло, керамика и свързващи вещества, неорганични
вещества и електрохимични производства,
на полиграфични процеси; включват се дис-
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циплините: Процеси и апарати, Основи на
химичните и металургичните технологии,
Специализиращи дисциплини в съответната
област от Химичните технологии.
(4) Обучението осигурява придобиването
на умения за:
1. реализиране на технологични изчисления, разработване на спецификации на
тех нологичното оборудване, обяснителни
записки по отношение на технологията и
нейните технико-икономически показатели,
разработване на технологични схеми и чертежи, планове и разрези;
2. проектиране на технологични процеси
в химичните технологии, конструиране на
елементи, агрегати и системи за обезпечаване
на химичните технологии, агрегати и съоръжения при оптимални енергийни и материални
разходи – при спазване на изискванията за
най-добри налични техники;
3. проектиране на очистващи съоръжения,
осигуряващи необходимите екологични показатели на производството;
4. подготвяне на технологични задания
за всичк и останали ин женерни части на
проекта, въз основа на които се извършва
проектирането им;
5. организиране, управление на производството, управление на качеството, монтаж и
експлоатация на технологии, съоръжения и агрегати в химикотехнологичните производства.
(5) Обучението осигурява придобиването
на компетентности за:
1. изработване на технически чертежи,
изчислени я и спецификации, свързани с
технологиите, агрегатите и съоръженията в
химичната промишленост;
2. проектиране, организиране, експлоатиране, внедряване и управление на технологии,
агрегати и съоръжения в металургията при
спазване на нормативната уредба, стандартите
в областта на металургията, инженерното
проектиране, екологията и енергийната и технологичната ефективност и при отчитане на
изискванията за приложение на най-добрите
налични техники;
3. инженерно проектиране в областта на
химичните технологии при спазване на нормативната уредба, наредбите, правилниците
и стандартите в областта на инженерното
проектиране при осигуряване на сигурност,
надеждност и функционалност на проекта,
гарантиране на опазването на околната среда,
енергийната и технологична ефективност и
при отчитане на изискванията за приложение
на най-добрите налични техники.
(6) Учебното съдържание на задължителните групи учебни дисциплини в обособени
направления от учебния план на специалности в професионално направление „Химични
технологии“ и техният минимален хорариум
се определят съгласно приложение № 1.
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Чл. 25. (1) Обучението за придобиване
на образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното
проектиране“ от част „Технологична“ („Биотехнологии“ и „Биомедицинско инженерство“)
на инвестиционните проекти се осъществява
във висши училища, получили програмна акредитация по професионалното направление
„Биотехнологии“.
(2) Лицата, успешно завършили обучението
по ал. 1, получават професионална квалификация „инженер-биотехнолог“.
(3) Обучението осигурява:
1. обща инженерна подготовка, включваща
знания по Техническа механика, Автоматизация на производството, Електротехника и
електроника, Топлотехника, Производствена
безопасност, Информатика, Процеси и апарати
и даваща възможност за решаване на широк
кръг основни инженерни задачи;
2. фундаментална подготовка в областта
на биотехнологиите, включваща знания по
Математика, Физика, Неорганична химия,
Органична химия, Аналитична химия с инструментални методи, Физикохимия, Микробиология, Биохимия, Генетика и Молекулярна
биология;
3. специализираща подготовка в областта на
биотехнологиите (Биокатализа, Индустриални
биотехнологии, Биотехнологични методи в
екологията, Технология на биотрансформациите и др.).
(4) Обучението осигурява придобиването
на умения за:
1. реализиране на технологични изчисления;
2. разработване на спецификации на технологичното оборудване;
3. разработване на технология и нейните
технико-икономически показатели.
(5) Обучението осигурява придобиване на
компетентности за:
1. познаване и прилагане на технологии,
основаващи се на биокатализирани и био
т ра нсформа ц ион н и реа к ц и и, вк л юч ва щ и
процеси в традиционните химични отрасли,
като целулозно-хартиената промишленост,
текстилната промишленост, производството
на полимерни материали и биогорива;
2. инженерно проектиране в отраслите,
ориентирани към хранителната, козметичната,
фармацевтичната промишленост, селското
стопанство и опазването на околната среда,
а също и в областта на биомедицинското
инженерство.
(6) Учебното съдържание на задължителните групи учебни дисциплини в обособени направления от учебния план на специалности в
професионално направление „Биотехнологии“
и техният минимален хорариум се определят
съгласно приложение № 1.
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Чл. 26. (1) Обучението за придобиване
на образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното
проектиране“ от част „Технологична (Общо
инженерство или Екология и опазване на
околната среда)“ на инвестиционните проекти
се осъществява във висши училища, получили
програмна акредитация по професионалното
направление „Общо инженерство“ от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет
с Постановление № 125 на Министерския
съвет от 2002 г.
(2) Лицата, успешно завършили обучението
по ал. 1, получават професионална квалификация „инженер-еколог“.
(3) Обучението осигурява:
1. обща инженерна подготовка, полагаща
основите на инженерното образование, която
включва учебни дисциплини, като Математика, Техническа механика, Топлотехника,
Електротехника и електроника, Информатика,
Неорганична и органична химия, Физикохимия, Аналитична химия, чужди езици;
2. фундаментална подготовка в областта на
екологията и опазването на околната среда,
осигуряваща основни познания относно химикотехнологичните и металургичните производства – потенциални източници на замърсяване
на околната среда; необходимите знания се
получават при изучаването на дисциплините
„Основи на химичните и металургичните технологии“, „Процеси и апарати“, „Моделиране
и оптимизация на технологични обекти“,
„Производствена безопасност и анализ на
риска“, „Автоматизация на производството“,
„Основи на биотехнологиите“, „Възобновяеми
източници на енергия“, „Екологични проблеми
при горивни процеси“, „Екологични проблеми
на металургичните производства“;
3. специализираща подготовка в областта
на екологията и опазването на околната среда,
осигуряваща необходимите знания по климатология и хидрология, устойчиво развитие,
методи за наблюдение, оценка и управление
на качеството на околната среда; необходимите знания се получават при изучаването
на дисциплините „Екологичен мониторинг“,
„Екологичен одит и оптимални решения в
опазването на околната среда“, „Екология и
устойчиво развитие“, „ОВОС и екологично
законодателство“, „Безотпадъчни технологии и
жизнени цикли на материалите“, „Замърсяване
и пречистване на въздуха“, „Замърсяване и пречистване на води“, „Мениджмънт на твърдите
отпадъци“, „Замърсяване и възстановяване на
почви“, „Симулиране на разпространението
на замърсители“.
(4) Обучението осигурява придобиване на
умения за:
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1. извършване на мониторинг на състоянието на околната среда;
2. извършване на анализ на емисиите на
замърсители в околната среда;
3. извършване на анализ и оценка на въздействието на замърсителите върху качеството
на околната среда;
4. използване на методи и средства за
управление на качеството на околната среда.
(5) Обучението осигурява придобиване на
компетентности за:
1. изготвяне на екологични оценки на инвестиционни предложения;
2. изготвяне или оценка на доклади за
ОВОС;
3. проектиране/управление на системи и
устройства за опазване на околната среда;
4. проектиране/управление на съоръжения
и инсталации за пречистване на води;
5. проектиране/управление на съоръжения
и инсталации за третиране на битови и промишлени отпадъци;
6. проектиране/управление на съоръжения
и инсталации за пречистване на отпадъчни
газове;
7. проектиране/управление на дейности
по рекултивация и възстановяване на почви.
(6) Учебното съдържание на задължителните групи учебни дисциплини в обособени
направления от учебния план на специалности
в професионално направление „Общо инженерство“ и техният минимален хорариум се
определят съгласно приложение № 1.
Раздел VIII
Образователни изисквания за част „Пожарна
безопасност“
Чл. 27. (1) Обучението за придобиване
на образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното
проектиране“ по част „Пожарна безопасност“
на инвестиционните проекти се осъществява
във висши училища, получили програмна
акредитация в професионално направление
„Архитектура, строителство и геодезия“ от
Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления,
приет с Постановление № 125 на Министерския съвет от 2002 г.
(2) Лицата, успешно завършили обучението
по ал. 1, получават професионална квалификация „инженер – пожарна безопасност“.
(3) Обучението осигурява придобиването
на знания за:
1. висша математика, физика, химия, информатика;
2. строителна механика;
3. съпротивление на материалите, теоретична механика, машинни елементи;
4. строителни материали и поведението
им при високи температури;
5. проектиране на пожарната безопасност
на сгради, съоръжения и обекти;
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6. организация и управление на пожарната
безопасност в строителството;
7. подготовка на сградите, обектите и
съоръженията за пожарогасене и спасяване.
(4) Обучението осигурява придобиването
на умения за:
1. изработване на технически чертежи,
изчисления и спецификации;
2. осъществяване на техническо ръководство на пожарното обезопасяване на сгради,
съоръжения и обекти;
3. организиране и ръководство на производствена дейност на фирми, осъществяващи
пожарно обезопасяване;
4. извършване контрол и управление на
качеството на строителството и на строителните материали;
5. участие в административното обслужване
на инвестиционния процес.
(5) Обучението осигурява придобиването
на компетентности за:
1. инженерно проектиране в областта на
пожарната безопасност при спазване на нормативната уредба, осигуряване на безопасност,
надеждност и функционалност на проекта и
гарантиране на опазването на живота и здравето на хората, имуществото и околната среда,
при отчитане на изискванията за ефективност
и ефикасност;
2. проектиране, организация, изпълнение и
внедряване на технологии, агрегати и съоръжение в областта на пожарната безопасност;
3. осъществяване на контрол на пожарната безопасност в процеса на проектиране,
изграждане и експлоатация на сгради, съоръжения и обекти.
Чл. 28. Учебното съдържание на задължителните групи учебни дисциплини в обособени
направления от учебния план и техният минимален хорариум се определят, както следва:
№
по
ред

Групи дисциплини/
дисциплини

Минимален
хорариум
(в часове)

1.

Природни науки, математика и информатика

450

2.

Общоинженерни дисциплини

200

3.

Строителна механика

150

4.

Пожаротехнически дисциплини

300

5.

Пожаротaктически дисциплини

400

6.

Проектиране на пожарната
безопасност на сгради, обекти и съоръжения

500

7.

Организация и управление
на пожарната безопасност в
строителството

105

Общо:

2105
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Раздел IX
Образователни изисквания за част „Транспортно строителство и транспортни съоръжения“
Чл. 29. (1) Обучението за придобиване
на образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното
проектиране“ по части „Транспортно строителство“, „Конструктивна за транспортни
съоръжения“ и „Организация и изпълнение на
строителството“ на инвестиционните проекти
се осъществява във висши училища, получили
програмна акредитация на професионално
направление „Архитектура, строителство и
геодезия“ от Класификатора на областите
на висше образование и професионалните
направления, приет с Постановление № 125
на Министерския съвет от 2002 г.
(2) Лицата, успешно завършили обучението
по ал. 1, получават професионална квалификация „строителен инженер – по транспортно
строителство“.
(3) Обучението осигурява придобиването
на знания по:
1. математика;
2. информационни технологии;
3. строителна механика;
4. приложение на строителните материали,
технология и механизация;
5. проектиране и строителство на пътища,
жп линии, метро, трамваи, пристанища и
улици;
6. определяне на транспортното натоварване на пътищата и жп линиите;
7. технология и организация на транспортното строителство;
8. проектиране и строителство на транспортни съоръжения – мостове, тунели, подпорни стени и др.
(4) Обучението осигурява придобиването
на умения за:
1. изработване на технически чертежи,
изчисления и спецификации;
2. извършване на техническо ръководство
на обекти в транспортно строителство;
3. извършване на ръководство и организация
на производствената дейност на транспортностроителните фирми;
4. провеждане на инвеститорски и строителен надзор;
5. изпълнение на административни дейности в пътната администрация.
(5) Обучението осигурява придобиването
на следните компетентности:
1. проектиране, организиране и изпълнение
на транспортното строителство;
2. поддържане на транспортната инфраструктура;
3. организация и безопасност на движението.
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Чл. 30. Учебното съдържание на задължителните групи учебни дисциплини в обособени
направления от учебния план и техният минимален хорариум се определят, както следва:
№
по
ред

Групи дисциплини/
дисциплини

Минимален
хорариум
(в часове)

1.

Природни науки, математика и информатика

300

2.

Общои н женерни дисц иплини

220

3.

Строителна механика

250

4.

Проектиране и строителство на жп линии, гари, пътища, аеродруми и транспортни съоръжения

800

5.

Проектиране на строителни конструкции

400

6.

Строителни материали

90

7.

Земна механика и фу ндиране

105

8.

Технология и механизация

45

9.

Организация и управление
на строителството

90

Общо:

2300

Раздел X
Образователни изисквания за част „Минно
дело, геология и екология“
Чл. 31. (1) Висшите училища не осъществяват обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“
по професионално направление „Проучване,
добив и обработка на полезни изкопаеми“
за специалности от регулираната професия
„Инженер в инвестиционното проектиране“ по
част „Геология“ на инвестиционните проекти.
(2) Обучението за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“
по специалности от регулираната професия
„Инженер в инвестиционното проектиране“
от секция „Минно дело, геология и екология“
се осъществява във висши училища, получили
програмна акредитация на професионални
направления „Архитектура, строителство и
геодезия“ и „Проучване, добив и обработка
на полезни изкопаеми“ от Класификатора на
областите на висше образование и професионалните направления, приет с Постановление
№ 125 на Министерския съвет от 2002 г.
(3) Лицата, успешно завършили обучението
по ал. 2, получават професионална квалификация „инженер по… (съответната специалност)“.
(4) Обучението осигурява придобиването
на знания:
1. в областта на техническите и технологичните науки;
2. в областта на хидрогеологията, инженерната геология и подземното строителство;
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3. в областта на минното дело, геологията
и опазването на околната среда;
4. по специализиращи дисциплини в област та на стопанските науки, свързани с
инвестиционното проектиране.
(5) Обучението осигурява придобиването
на умения за:
1. извършване на проучвателна, проектантска, констру кторска, технологична и
управленска дейност във всички приложни и
научни области, свързани с хидрогеоложките
и инженерно-геоложките проучвания;
2. извършване на изследователска, проектантска, конструкторска, технологична и
управленска дейност в минната промишленост
или в подземното строителство;
3. извършване на изследователска и проектантска дейност в областта на екологията
при геолож к и проу чвани я, в подземното
строителство и минната промишленост;
4. проектиране, организация, ръководство
и контрол на всички дейности в подземното
строителство и в минната промишленост.
(6) Обучението осигурява придобиването
на компетентности за:
1. проектиране чрез използване на найсъвременни мет оди за х и д рогеолож к и и
инженерно-геоложки проучвателни работи;
2. проектиране, организиране и управление
на дейности в подземното строителство и в
минната промишленост;
3. проектиране, организиране и управление на всички дейности и процеси, свързани
с подземното строителство, проучванията и
минната промишленост;
4. контролиране на прилагането на съвременни методи в областта на приложната
екология.

„инженер по технология на дървесината“

„Горско стопанство“

Проектиране на дървообработващи и мебелни предприятия

Част
Профе
Профе
„Техно- сионално сионална
логична“ направ квалифиление
кация
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Чл. 32. Учебното съдържание на задължителните учебни дисциплини от учебния план
и техният минимален хорариум се определят,
както следва:
№
по
ред

Групи дисциплини/
дисциплини

Минимален
хорариум
(в часове)

1.

Природни науки, математика и информатика

300

2.

Общои н женерн и д исц иплини

300

3.

Дисциплини в областта на
геологията и хидрогеологията

400

4.

Скална и земна механика

70

5.

Строителни конструкции

60

6.

Технологии за геолож к и
проучвания

250

7.

Технологии и организация
в строителството

75

8.

Екология

45
Общо:

1500

Допълнителна разпоредба
§ 1. „Общоинженерни дисциплини“ са дисциплини, осигуряващи познания в инженерни
области, необходими за обучението по дадена
специалност.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Студентите, приети преди влизането в
сила на наредбата, продължават и завършват
обучението си по учебните планове и условия,
при които са приети.
§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 9,
ал. 3, т. 5 от Закона за висшето образование
и влиза в сила от учебната 2017/2018 г.
Приложение № 1

Групи дисциплини/дисциплини

Общоинженерни дисциплини
– Математика
– Физика
– Химия
– Теоретична механика
– Металознание
– Машинни елементи
– Съпротивление на материалите
– Техническо документиране и взаимозаменяемост
– Информационни технологии
– Промишлена топлотехника
– Електротехника и електроника
– Промишлена екология и охрана на труда

Минимален
хорариум
(в часове)

850
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Част
Профе
Профе
„Техно- сионално сионална
логична“ направ квалифиление
кация
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Групи дисциплини/дисциплини

Минимален
хорариум
(в часове)

„инженер“

„Електротехника, електроника и автоматика“

Автоматика и информационни технологии

Фундаментални дисциплини в областта на технология на
дървесината
– Дървесинознание
– Рязане на дървесината и режещи инструменти
– Хидротермично обработване на дървесината
– Дървообработващи машини
– Вътрешнозаводски транспорт
– Автоматика и автоматизация на дървообработващата и
мебелната промишленост
– Организация и планиране на дървообработващата и
мебелната промишленост

750

Специализиращи дисциплини
– Технология на материалите от масивна дървесина
– Технология на фурнира и слоестата дървесина
– Технология на плочите от дървесни частици
– Технология на материалите от дървесни влакна
– Конструиране на мебели
– Технология на мебелите
– Специални производства на изделия от дървесина
– Технологично проектиране на предприятия от дървообработващата и мебелната промишленост

850

Общо:

2450

Общоинженерни дисциплини
– Математика
– Числени методи
– Приложна статистика
– Физика
– Техническа механика
– Техническо чертане
– Обща химия
– Аналитична химия с индустриални методи
– Физикохимия
– Производствена безопасност

850

Фундаментални дисциплини в областта на автоматиката и информационните технологии
– Информатика
– Електротехника
– Електроника
– Цифрова техника
– Електрически измервания
– Теория на управлението
– Микропроцесорна техника
– Процеси и апарати
– Основи на химичните и металургичните технологии

900

Специализиращи дисциплини
– Автоматизация на технологични процеси
– Технически средства за автоматизация
– Проектиране на системи за управление
– Моделиране на технологични процеси
– Компютърни системи за управление
– Информационни технологии в управлението
– Контролно-измервателна техника
– Методи за експериментални изследвания
– Методи за оптимизация
– Идентификация

550

Общо:

2300
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„инженер“
„инженер по…… (съответната специалност)“

„Материали и материалознание“
„Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми“

Газоснабдяване (по отношение на магистрален пренос,
селищно и промишлено газоснабдяване и сградни газови
инсталации)

Инженерни материали и технологии

Част
Профе
Профе
„Техно- сионално сионална
логична“ направ квалифиление
кация
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Групи дисциплини/дисциплини

Минимален
хорариум
(в часове)

Общоинженерни дисциплини
– Математика
– Физика
– Информатика
– Техническа механика
– Техническо чертане
– Електротехника и електроника
– Автоматизация на производството
– Производствена безопасност

850

Фундаментални дисциплини в областта на инженерните
материали и материалознанието
– Неорганична химия
– Органична химия
– Физикохимия
– Аналитична химия с инструментални методи
– Преносни процеси
– Кристалография
– Структурен анализ
– Корозионна устойчивост на материали
– Материалознание
– Метални материали/металознание
– Силикатни материали
– Полимерни материали
– Полупроводникови материали

900

Специализиращи дисциплини в съответната област, засягаща технологиите за синтез, получаване и преработване
на инженерни материали (материали на метална основа,
силикатни, полимерни и полупроводникови материали),
тяхното проектиране и проектирането на агрегати и съоръжения

550

Общо:

2300

Общоинженерни дисциплини
– Математика
– Физика
– Химия
– Информатика
– Техническа механика
– Техническо чертане
– Електротехника и електроника
– Съпротивление на материалите
– Екология и опазване на околната среда
– ТММ с машинни елементи
– Технология на машиностроенето

850

Фундаментални дисциплини по специалността
– Механика на флуидите
– Термодинамика и ДВГ
– Подготовка на минерални суровини и горива за промишлено и битово използване
– Топлотехника
– Основи на конструирането и CAD системи
– Осветителна и инсталационна техника
– Машини и съоръжения за добив и транспорт на нефт
и газ
– Технически измервания и измервателни уреди
– Защитни метални покрития
– Инструментални методи за анализ на газове

850

БРОЙ 96
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„инженер-металург“

„Металургия“

Металургия

Част
Профе
Профе
„Техно- сионално сионална
логична“ направ квалифиление
кация

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 7

Групи дисциплини/дисциплини

Минимален
хорариум
(в часове)

Специализиращи дисциплини в съответната област, засягаща газовата, горивната и пречиствателната техника
и технологиите и проектирането на елементи и системи
за магистрален пренос, селищно и промишлено газоснабдяване и сградни газови инсталации, топло- и масообменни
технологични процеси, оползотворяване енергията на нетрадиционни и възобновяеми източници (биогаз), проектиране/управление на съоръжения и инсталации за пречистване на газови, течни и твърди отпадъци
– Топлоснабдяване и горивна техника и технологии
– Газоснабдяване и газова техника и технологии
– Топлообменни и масообменни процеси и апарати –
модул I
– Пречиствателна техника и технологии
– Техники и технологии за производство и приложение
на биогаз
– Вентилация и димоотвеждане
– Експлоатация и сервизно обслужване на газова, горивна и пречиствателна техника
– Електроснабдяване и електрообзавеждане при транспорт и съхранение на газ
– Техническа безопасност и противопожарна техника
– Автомобилни газови уредби

600

Общо:

1390

Общоинженерни дисциплини
– Математика
– Физика
– Информатика
– Техническа механика
– Техническо чертане
– Електротехника и електроника
– Автоматизация на производството
– Производствена безопасност

850

Фундаментални дисциплини в областта на металургията
– Неорганична химия
– Физикохимия
– Аналитична химия с инструментални методи
– Металознание
– Теория на металургичните процеси
– Металургична топлотехника
– Металолеене
– Металургия на черните метали
– Металургия на цветните метали
– Обработване на металите чрез пластична деформация
– Термично обработване на металите
– Металургични агрегати и съоръжения

900

Специализиращи дисциплини в областта на металургията
и инженерното проектиране, даващи знания за технологиите, агрегатите и съоръженията, свързани с добиването
на черни и цветни метали и сплави, леенето им и преработването им чрез методи за пластична деформация
и термично обработване до готово изделие, както и за
проектирането на тези технологии и агрегати

550

Общо:

2300

С Т Р.
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„инженер-химик“
„инженер-биотехнолог“

„Химични технологии“
„Биотехнологии“

Биотехнологии и Биомедицинско инженерство

Химични технологии

Част
Профе
Профе
„Техно- сионално сионална
логична“ направ квалифиление
кация

ВЕСТНИК

БРОЙ 96

Групи дисциплини/дисциплини

Минимален
хорариум
(в часове)

Общоинженерни дисциплини
– Математика
– Физика
– Информатика
– Техническа механика
– Техническо чертане
– Електротехника и електроника
– Автоматизация на производството
– Производствена безопасност

850

Фундаментални дисциплини в областта на химичните
технологии
– Неорганична химия
– Органична химия
– Аналитична химия
– Аналитична химия с инструментални методи
– Физикохимия
– Процеси и апарати
– Основи на химичните и металургичните технологии
– Топлотехника

900

Специализиращи дисциплини в областта на химичните
технологии и инженерното проектиране, даващи знания
за технологиите, агрегатите и съоръженията и тяхното проектиране, свързани с химичното инженерство, с
безопасност на производствата, биоенергийни технологии
и биопродукти, с производството на: целулоза и хартия,
полимери, текстил и кожи, продукти на финия органичен
синтез, горива и смазочни материали, стъкло, керамика и
свързващи вещества, неорганични вещества и електрохимични производства, на полиграфични процеси

550

Общо:

2300

Общоинженерни дисциплини
– Математика
– Физика
– Информатика
– Техническа механика
– Техническо чертане
– Електротехника и електроника
– Автоматизация на производството
– Производствена безопасност
– Топлотехника
– Процеси и апарати

850

Фундаментални дисциплини в областта на биотехноло
гиите
– Неорганична химия
– Органична химия
– Аналитична химия
– Физикохимия
– Микробиология
– Биохимия
– Молекулярна биология и генетика
– Колоидна химия

900

Специализиращи дисциплини в областта на биотехнологиите – Биокатализа, Индустриални биотехнологии, Био
технологични методи в екологията, Технология на био
трансформациите, Фармацевтични биотехнологии, Биоматериали и биосъвместимост, Биотехнологични методи
за диагностика, Биосензори, Протеомика, Диагностична
апаратура за клиника, Безопасност на храните, Биотехнологии в производството на храни

550

Общо:

2300
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„инженер-еколог“

„Общо инженерство“

Екология и опазване на околната среда

Част
Профе
Профе
„Техно- сионално сионална
логична“ направ квалифиление
кация

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 9

Групи дисциплини/дисциплини

Минимален
хорариум
(в часове)

Общоинженерни дисциплини
– Математика
– Техническа механика
– Топлотехника
– Електротехника и електроника
– Информатика
– Неорганична и органична химия
– Физикохимия
– Аналитична химия

850

Фундаментални дисциплини в областта на инженерната
екология и опазване на околната среда
– Основи на химичните и металургичните технологии
– Процеси и апарати
– Моделиране и оптимизация на технологични обекти
– Производствена безопасност и анализ на риска
– Автоматизация на производството
– Основи на биотехнологиите
– Възобновяеми източници на енергия
– Екологични проблеми при горивни процеси
– Екологични проблеми на металургичните производства

900

Специализираща подготовка в областта на екологията и
опазването на околната среда, осигуряваща необходимите
знания по климатология и хидрология, устойчиво развитие, методи за наблюдение, оценка и управление на качеството на околната среда
– Екологичен мониторинг
– Екологичен одит и оптимални решения в опазването
на околната среда
– Екология и устойчиво развитие
– ОВОС и екологично законодателство
– Безотпадъчни технологии и жизнени цикли на материалите
– Замърсяване и пречистване на въздуха
– Замърсяване и пречистване на води
– Мениджмънт на твърдите отпадъци
– Замърсяване и възстановяване на почви
– Симулиране на разпространението на замърсители

550

Общо:

2300

НАРЕДБА

за държавните изисквания за придобиване на
висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалности от регулираната професия „Инженер
в инвестиционното проектиране“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С наредбата се определят държавните изисквания за придобиване на висше
образование на образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалности от
регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“.
Чл. 2. (1) Висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“
по специалности от регулираната професия

„Инженер в инвестиционното проектиране“
се придобива във висше училище в съответствие с изискванията на Закона за висшето
образование и на тази наредба.
(2) Обучението съответства на ниво 7 от
Националната квалификационна рамка.
(3) Формата на обучение по специалностите
е редовна или задочна.
Чл. 3. Приемането на студенти за обучение
по специалности от регулираната професия
„Инженер в инвестиционното проектиране“
се извършва при условия и по ред, утвърдени
с правилниците на висшите училища, при
спазване на изискванията на чл. 68 от Закона
за висшето образование.
Чл. 4. (1) Обу чението за придобиване
на образователно-квалификационна степен
„магистър“ се извършва по учебен план, ут-
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върден от висшето училище в съответствие с
разпоредбите на чл. 42, ал. 1, т. 2, букви „а“,
„б“ и „в“ от Закона за висшето образование.
(2) Обучението за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“
съгласно разпоредбите на чл. 42, ал. 1, т. 2,
буква „а“ от Закона за висшето образование е
с продължителност не по-малко от 5 години
и с минимален хорариум 3000 часа, съответстващи на минимум 300 кредита.
(3) Обучението за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ съгласно разпоредбите на чл. 42, ал. 1,
т. 2, буква „б“ от Закона за висшето образование е с продължителност не по-малко от
2 години и с минимален хорариум 1200 часа,
съответстващи на минимум 120 кредита.
(4) Обучението за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“
съгласно чл. 42, ал. 1, т. 2, буква „в“ на Закона
за висшето образование е с продължителност
не по-малко от една година и с минимален
хорариум 600 часа, съответстващи на минимум 60 кредита.
(5) В учебния план на лицата, придобили образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ в професионално направление,
различно от професионалното направление
на съответната специалност, се включват и
групите дисциплини/дисциплините, определени с държавните изисквания за придобиване
на образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ по съответната част от инвестиционния проект.
(6) Лицата, успешно завършили обучението,
които се обучават по индивидуален учебен
план и са придобили изискуемите кредити,
имат право да завършат обучението си преди
срока по ал. 2 – 4.
Чл. 5. (1) Обучението включва теоретична
и практическа подготовка.
(2) Теоретичната подготовка се осъществява
чрез задължителни, избираеми и факултативни
учебни дисциплини под формата на лекции,
семинарни и практически упражнения.
(3) Практическата подготовка се осъществява чрез:
1. разработване на курсови задачи и проекти;
2. практически стаж по специализиращи
дисциплини с общ хорариум не по-малък от
120 часа;
3. преддипломен стаж по специалността с
продължителност не по-малка от 120 часа;
4. разработване на дипломна работа.
(4) Избираемите и факултативните учебни
дисциплини и техният хорариум се определят
от висшето училище, като хорариумът на
факултативните учебни дисциплини не може
да надхвърля 10 на сто от общата аудиторна
заетост.

ВЕСТНИК
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Чл. 6. (1) Обучението завършва със защита
на дипломна работа.
(2) Защитата на дипломната работа се
провежда пред изпитна комисия, в състава
на която влизат не по-малко от трима хабилитирани преподаватели от висшето училище
в съответното професионално направление.
В комисиите могат да се включват и до две
хабилитирани лица от други висши училища,
специалисти от Камарата на инженерите в
инвестиционното проектиране, както и други
специалисти от професионалната област.
(3) Съставът на комисията по ал. 2 се
определя със заповед на ректора на висшето
училище.
Чл. 7. Студентите, изпълнили задълженията си по учебен план, разработен в съответствие с тази наредба, и защитили успешно
дип ломна работа, пол у чават дип лома за
завършено висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“
и професионална квалификация „инженер“
съобразно завършената специалност.
Раздел II
Образователни изисквания за части „Конструктивна“ и „Организация и изпълнение
на строителството“
Чл. 8. (1) Обу чението за придобиване
на образователно-квалификационна степен
„магистър“ по специалности от регулираната
професия „Инженер в инвестиционното проектиране“ по части „Конструктивна“ и „Организация и изпълнение на строителството“
на инвестиционните проекти се осъществява
във висши училища, получили програмна
акредитация на професионално направление
„Архитектура, строителство и геодезия“ от
Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет
с Постановление № 125 на Министерския съвет
от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2002 г.; Решение
№ 10827 на Върховния административен съд
от 27 ноември 2003 г. – бр. 106 от 2003 г.; изм.
и доп., бр. 32 и 94 от 2005 г.).
(2) Лицата, успешно завършили обучението
по ал. 1, получават професионална квалификация „строителен инженер – строителни
конструкции“.
(3) Обучението осигурява придобиването
на знания по:
1. математика;
2. информационни технологии;
3. строителна механика;
4. статическо и динамично изследване на
строителни конструкции;
5. строителни материали и изолации;
6. технология, механизация и организация
на строителния процес;
7. проектиране на строителни конструкции;
8. осигуряване на сгради и съоръжения за
сеизмични въздействия;
9. възстановяване и усилване на съществуващи сгради и съоръжения.
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(4) Обучението осигурява придобиването
на умения за:
1. изработване на части „Конструктивна“
и „Организация и изпълнение на строителството“ на инвестиционните проекти;
2. изготвяне на технически чертежи и
с та новища за същес т ву ва щ и с т рои т ел н и
конструкции;
3. осъществяване на техническо ръководство на строежи;
4. осъществяване на ръководство и организация на производствена дейност на строителни фирми;
5. осъществяване на контрол и управление
на качеството на строителството и на строителните продукти;
6. участие в административното обслужване
на инвестиционния процес;
7. извършване на преподавателска и научноизследователска дейност.
(5) Обучението осигурява придобиването
на следните компетентности:
1. проектиране на сгради и съоръжения;
2. организация и изпълнение на сгради и
съоръжения;
3. поддържане и експлоатация на сгради
и съоръжения;
4. проектиране, възстановяване и усилване
на съществуващи сгради и съоръжения.
Чл. 9. Учебното съдържание на задължителните групи учебни дисциплини в обособени
направления от учебния план и техният минимален хорариум се определят, както следва:
№
по
ред

Групи дисциплини/
дисциплини

Минимален
хорариум
(в часове)

1.

Природни науки, математика и информатика

300

2.

Общоинженерни дисцип
лини

220

3.

Строителна механика

360

4.

Проектиране на строителни
конструкции

1140

5.

Строителни материали и
изолации

440

6.

Земна механика и фундиране

90

7.

Технология и механизация
на строителството

140

8.

Организация и управление
на строителството

60

Общо:

2840

Раздел III
Образователни изисквания за части „Водоснабдяване и канализация“, „Хидротехни
ческа“ и „Хидромелиоративна“
Чл. 10. (1) Обучението за придобиване
на образователно-квалификационна степен
„магистър“ по специалности от регулирана-
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та професия „Инженер в инвестиционното
проектиране“ по част „Водоснабдяване и канализация“ на инвестиционните проекти се
осъществява във висши училища, получили
програмна акредитация на професионално
направление „Архитектура, строителство и
геодезия“ от Класификатора на областите
на висше образование и професионалните
направления, приет с Постановление № 125
на Министерския съвет от 2002 г.
(2) Лицата, успешно завършили обучението
по ал. 1, получават професионална квалификация „строителен инженер – водоснабдяване
и канализация“.
(3) Обучението осигурява придобиването
на знания по:
1. природни науки, математика и информационни технологии;
2. теоретична механика, съпротивление на
материалите и строителна механика;
3. инженерна геология и хидрогеология,
земна механика и фундиране, геодезия;
4. приложение на строителните материали
и машини;
5. проектиране на строителни конструкции;
6. организиране и управление на строителството;
7. хидравлика и хидрология;
8. водоснабдителни и кана лизационни
мрежи и съоръжения;
9. водоснабдителни и канализационни инсталации в сгради;
10. пречистване на природни и отпадъчни
води;
11. третиране на битови отпадъци;
12. експлоатация на ВиК системи, обекти,
съоръжения и на съоръжения за третиране
на битови отпадъци;
13. автоматизация на ВиК системи и съоръжения;
14. хидроенергийни системи.
(4) Обучението осигурява придобиването
на умения за:
1. изработване на части „Водоснабдяване
и канализация“, „Конструктивна на ВиК съоръжения“ и „Технологична на ВиК мрежи
и съоръжения и пречиствателни станции за
питейни и отпадъчни води“;
2. изготвяне на технически експертизи и
на становища за съществуващи ВиК системи,
обекти и съоръжения;
3. осъществяване на техническо ръководство на строежи;
4. извършване на независим строителен
надзор;
5. организиране и ръководство на производствена дейност на проектантски, консултантски и строителни фирми;
6. осъществяване на контрол и управление
на качеството на строителството и на строителните продукти;
7. участие в административното обслужване
на инвестиционния процес;
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8. заемане на управленска или административна длъжност в системата на общинската
и държавната администрация;
9. извършване на преподавателска и научноизследователска дейност.
(5) Обучението осигурява придобиването
на следните компетентности:
1. проучване и проектиране на ВиК системи, обекти и съоръжения;
2. организация и изпълнение на сгради,
системи и съоръжения;
3. поддържане и експлоатация на ВиК
системи, обекти и съоръжения;
4. реконст ру к ци я и автомат изаци я на
съществуващи ВиК системи, обекти и съоръжения;
5. извършване на експертна дейност в област
та на ВиК системите, управление на водите
и защита от вредното въздействие на водите;
6. проектиране, строителство и експлоатация на обекти за третиране на битови
отпадъци.
Чл. 11. Учебното съдържание на задължителните учебни дисциплини от учебния план
и техният минимален хорариум се определят,
както следва:
№
по
ред

Групи дисциплини/
дисциплини

Минимален
хорариум
(в часове)

Природни науки, математика
и информатика
1.

Физика, химия

150

2.

Математика, дескриптивна
геометрия и информатика

300

Общоинженерни дисциплини
1.

2.

3.

Базови инженерни дисциплин и (т еорет и чна меха н и ка,
съпротивление на материалите, строителни материали,
геодезия, инженерна геология
и хидрогеология, земна механика и фундиране, сградостроителство)

630

С т р о и т е л н и ко н с т р у к ц и и
(строителна механика, стоманобетон и масивни конструкции, стоманени и дървени
конструкции)

300

Икономика, организация и
управление на строителството

150

Специализиращи дисциплини
1.

Х и д р а в л и к а , х и д р о лог и я ,
помпи и помпени станции

255

2.

Водоснабдителни мрежи и
съоръжения, пречистване на
питейни води

225*

3.

К а на лиза ц ионни м реж и и
съоръжения, пречистване на
отпадъчни води

225*
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№
по
ред

Групи дисциплини/
дисциплини

4.

Сг ра дни водоснабдителни,
пожарогасителни и канализационни инсталации

105

5.

Автоматизация на водоснабдителни и канализационни
сис т ем и, експ лоата ц и я на
водоснабдителни и канализационни системи, екология
и опазване на околната среда

90

Други специализиращи дисциплини

270

6.

Минимален
хорариум
(в часове)

Общо:
2700
*Забележка. Хорариумът на всяка от двете изброени дисциплини трябва да не е по-малък от
30 % от посочения общ хорариум.

Чл. 12. (1) Обучението на образователно-квалификационна степен „магистър“ по
специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“ по
части „Хидротехническа“, „Конструктивна на
хидротехническо строителство (ХТС)“ и „Организация и изпълнение на хидротехническото
строителство“ на инвестиционните проекти се
осъществява в акредитирани висши училища в
професионалното направление „Архитектура,
строителство и геодезия“ от Класификатора на
областите на висше образование и професионалните направления, приет с Постановление
№ 125 на Министерския съвет от 2002 г.
(2) Лицата, успешно завършили обучението по ал. 1, получават професионална
квалификация „инженер по хидротехническо
строителство“.
(3) Обучението осигурява придобиването
на знания за:
1. природни науки, математика и информационни технологии;
2. теоретична механика, съпротивление на
материалите и строителна механика;
3. инженерна геология и хидрогеология,
земна механика и фундиране, геодезия;
4. приложение на строителните материали
и машини;
5. проектиране на строителни конструкции;
6. технология, организация и управление
на строителството на обекти в областта на
водното строителство;
7. инженерна хидрология и океанология;
8. хидравлика, морска хидродинамика и
хидроинформатика;
9. хидроенергийни системи и съоръжения,
включително хидравлични машини;
10. хвостохранилища, сгуроотвали и хид
ротранспорт;
11. проектиране (включително статическо
и динамично изследване) и оразмеряване на
строителни конструкции в областта на водното строителство;
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12. екология и опазване на околната среда
и управление на строителните отпадъци в
областта на водното строителство;
13. водостопански и енергийни изследвания
и анализи, управление и комплексно използване на водите;
14. корекции на реки, геозащитни, брегозащитни съоръжени я, водни пътища и
пристанища;
15. водоснабдителни и канализационни
системи и мелиоративни помпени станции;
16. хидроенергийни системи и хидротехнически съоръжения, включително язовирни
стени и прилежащите към тях съоръжения;
17. подземно и геотехническо строителство;
18. контролно-измервателни системи за съоръжения в областта на водното строителство;
19. контрол и експлоатаци я на хидро
енергийни, хидротехнически и пристанищни
системи и съоръжения;
20. рехабилитация и реконструкция на
обекти в областта на водното строителство.
(4) Обучението осигурява придобиването
на умения за:
1. изработване на части „Хидротехническа“,
„Конструктивна на ХТС“ и „Организация и
изпълнение на строителството на ХТС“ на
инвестиционните проекти;
2. изготвяне на технически експертизи и
становища на хидротехнически и хидроенергийни системи и съоръжения или отделни
техни части;
3. осъществяване, организация, управление
и контрол на експлоатацията на хидротехничес
ки и хидроенергийни системи и съоръжения
или на отделни части от тях;
4. осъществяване на техническо ръководство на строежи в областта на водното
строителство;
5. извършване на независим строителен
контрол;
6. организиране и ръководство на производствена дейност на строителни и консултантски фирми;
7. контролиране и управление на качеството на строителството и на строителните
продукти;
8. участие в административното обслужване
на инвестиционния процес;
9. управление и комплексно използване на
водите на експертно ниво;
10. заемане на административна или съответна длъжност в системата на общинската
и държавната администрация.
(5) Обучението осигурява придобиването
на следните компетентности:
1. проучване и проектиране на хидроенергийни системи и съоръжения, включително
на съоръжения за предпазване от вредното
въздействие на водите;
2. проектиране и изпълнение на сгради, системи и съоръжения, включително на такива за
предпазване от вредното въздействие на водите;
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3. поддържане и експлоатация на хидромелиоративни системи и съоръжения, включително на съоръжения за предпазване от
вредното въздействие на водите;
4. проектиране на рехабилитация, реконструкция и модернизация на съществуващи
хидроенергийни и хидротехнически системи
и съоръжения, включително на съоръжения
за предпазване от вредното въздействие на
водите, и на пристанищни съоръжения;
5. извършване на експертна дейност в
областта на хидротехническите съоръжения,
хидроенергийните системи, управлението на
водите и защитата от вредното въздействие
на водите.
Чл. 13. Учебното съдържание на задължителните учебни дисциплини от учебния план
и техният минимален хорариум се определят,
както следва:
№
по
ред

Групи дисциплини/
дисциплини

Минимален
хорариум
(в часове)

Природни науки, математика и информатика
1.

Физика, химия

150

2.

Математика, дескриптивна
геометрия и информатика

300

Общоинженерни дисциплини
1.

2.

3.

Базови инженерни дисцип
лини (теоретична механика,
съпротивление на материалите, строителни материали, геодезия, инженерна
геология и хидрогеология,
земна механика и фундиране, сградостроителство)

630

Строителни конструкции
(строителна механика, стоманобетон и масивни конструкции, стоманени и дървени конструкции)

300

Икономика, организаци я
и управление на строителството

150

Специализиращи дисциплини
1.

Хидравлика, морска хидр од и на м и к а , и н женерна
хидрология и океанология

270

2.

Речна морфология и корек
ция на реки

45

3.

Пристанища и брегозащитни съоръжения

60

4.

Хидроенергийни системи и
съоръжения

165

5.

Х идротех ническ и съоръжения

165

6.

Хидротехнически тунели

75
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Групи дисциплини/
дисциплини

Минимален
хорариум
(в часове)

7.

Експлоатация на ХТС

60

8.

Еколог и я и опазване на
околната среда

45

9.

Други специализиращи дисциплини

285

Общо:

2700

Чл. 14. (1) Обучението на образователноквалификационна степен „магистър“ по специалности от регулираната професия „Инженер
в инвестиционното проектиране“ по части
„Хидромелиоративна“, „Конструктивна на
хидромелиоративните съоръжения“ и „Организация и изпълнение на хидромелиоративното
строителство“ на инвестиционните проекти се
осъществява в акредитирани висши училища в
професионалното направление „Архитектура,
строителство и геодезия“ от Класификатора на
областите на висше образование и професионалните направления, приет с Постановление
№ 125 на Министерския съвет от 2002 г.
(2) Лицата, успешно завършили обучението
по ал. 1, получават професионална квалификация „инженер по хидромелиоративно
строителство“.
(3) Обучението осигурява придобиването
на знания за:
1. природни науки, математика и информационни технологии;
2. теоретична механика, съпротивление на
материалите и строителна механика;
3. инженерна геология и хидрогеология,
земна механика и фундиране, геодезия;
4. приложение на строителните материали
и машини;
5. проектиране на строителни конструкции;
6. организиране и управление на строителството;
7. хидравлика и хидрология;
8. поливна техника и поливни технологии,
напоителни системи и съоръженията към тях;
9. мелиоративни помпени станции и хид
ро т ех н и ческ и с ъор ъжен и я, вк л юч и т ел но
язовирни стени;
10. дренажи, отводнителни системи и съоръжения, включително съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите
(диги, корекции на реки и др.);
11. експлоатация на хидромелиоративни
системи и съоръжения и опазване на околната среда;
12. автоматизаци я и модернизаци я на
хидромелиоративни системи и съоръжения;
13. водостопански изследвания и оптимизация на хидромелиоративни системи;
14. водоснабдителни, канализационни и
хидроенергийни системи.
(4) Обучението осигурява придобиването
на умения за:
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1. изработване на части „Хидромелиоративна“, „Конструктивна на хидромелиоративни
съоръжения“, „Организация и изпълнение на
хидромелиоративното строителство“ и „Технологична на хидромелиоративни системи“;
2. изготвяне на технически експертизи и
становища за съществуващи хидромелиоративни системи и съоръжения, включително
на обектите за предпазване от вредното въздействие на водите;
3. осъществяване на техническо ръководство на строежи;
4. извършване на независим строителен
надзор;
5. организиране и ръководство на производствена дейност на строителни фирми;
6. извършване на контрол и управление на
качеството на строителството и на строителните продукти;
7. участие в административното обслужване
на инвестиционния процес;
8. заемане на управленска или административна длъжност в системата на общинската
и държавната администрация;
9. извършване на преподавателска и на
научноизследователска дейност.
(5) Обучението осигурява придобиването
на следните компетентности:
1. проучване и проектиране на хидромелиоративни системи и съоръжения, включително
на съоръжения за предпазване от вредното
въздействие на водите;
2. организация и изпълнение на сгради,
системи и съоръжения, включително на такива за предпазване от вредното въздействие
на водите;
3. поддържане и експлоатация на хидромелиоративни системи и съоръжения, включително на съоръжения за предпазване от
вредното въздействие на водите;
4. проектиране във връзка с възстановяване,
реконструкция, модернизация и автоматизация на съществуващи хидромелиоративни
съоръжения, включително на съоръжения за
предпазване от вредното въздействие на водите;
5. извършване на експертна дейност в областта на хидромелиорациите, управлението
на водите и защитата от вредното въздействие
на водите.
Чл. 15. Учебното съдържание на задължителните учебни дисциплини от учебния план
и техният минимален хорариум се определят,
както следва:
№
по
ред

Групи дисциплини/
дисциплини

Минимален
хорариум
(в часове)

А.

Природни науки, математика и информатика

1.

Физика, химия

150

2.

Математика, дескриптивна
геометрия и информатика

300
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№
по
ред

Групи дисциплини/
дисциплини

Б.

Общоинженерни дисциплини

1.

Базови инженерни дисцип
лини (теоретична механика,
съпротивление на материалите, строителни материали, геодезия, инженерна
геология и хидрогеология,
земна механика и фундиране, сградостроителство)

630

Строителни конструкции
(строителна механика, стоманобетон и масивни конструкции, стоманени и дървени конструкции)

300

Икономика, организация
и управление на строителството

150

2.

3.

Минимален
хорариум
(в часове)

В.

Специализиращи дисциплини

1.

Хидравлика и хидрология

150

2.

Напоителни системи и съоръжения и мелиоративни
помпени станции

195

Отводнителни системи, съоръжения и корекции на
реки

90

Автоматизация, модернизация и експлоатация на хидромелиоративни системи и
опазване на околната среда

150

Водостопански изследвания
и оптимизация на напоителни и отводнителни системи

90

6.

Х идротехническ и съоръжения

105

7.

Други специализиращи дисциплини

390

Общо:

2700

3.

4.

5.

Раздел IV
Образователни изисквания за част „Електрическа“
Чл. 16. (1) Обучението за придобиване
на образователно-квалификационна степен
„магистър“ по специалности от регулираната
професия „Инженер в инвестиционното проектиране“ по част „Електрическа“ на инвестиционните проекти се осъществява във висши
училища, получили програмна акредитация
поне по едно от професионалните направления
„Електротехника, електроника и автоматика“,
„Енергетика“, „Комуникационна и компютърна техника“ от Класификатора на областите
на висше образование и професионалните
направления, приет с Постановление № 125
на Министерския съвет от 2002 г.
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(2) Лицата, успешно завършили обучението
по ал. 1, получават професионална квалификация „електроинженер“.
(3) Обучението осигурява придобиването
на:
1. знания за симулационно моделиране в
областта на електротехнически съоръжения/
комуникационни системи;
2. специализирани знания по проектиране
на електротехнически съоръжения/комуникационни системи;
3. знания за проектиране на електроенергийни системи в част производство, пренос
и разпределение на електрическа енергия;
4. знания за рационално използване на
електрическата енергия.
(4) Обучението осигурява придобиването
на умения за:
1. провеждане на диагностика на електротехнически съоръжения/комуникационна
техника;
2. провеждане на научни изследвания в
областта на електротехнически съоръжения/
комуникационна техника, обобщаване и анализиране на резултатите;
3. проектиране на електрически елементи,
агрегати и системи при производството (от
конвенционални и възобновяеми източници),
преноса и разпределението на електрическа
енергия; организиране и управление на производството, монтаж, експлоатация и ремонт
на електрически съоръжения и системи.
(5) Обучението осигурява придобиването
на следните компетентности:
1. извършване на експертна дейност в областта на електротехнически съоръжения/
комуникационна техника;
2. осъществяване на контрол върху техническото изпълнение на проекти в областта
на електротехнически съоръжения/комуникационна техника;
3. извършване на експертна дейност в
областта на електроенергетиката, електротехниката и оползотворяването на енергия
от възобновяеми източници;
4. управление на проектантски колективи.
Чл. 17. Учебното съдържание на задължителните учебни дисциплини от учебния план
и техният минимален хорариум се определят,
както следва:
№
по
ред

Групи дисциплини/
дисциплини

Минимален
хорариум
(в часове)

1.

Природни науки, математика и информатика

60

2.

Фундаментални по специалността – информационни
технологии и системи за
проектиране, електронни
преобразуватели, системи
за автоматизация, надеждност на електроенергийни
системи

180
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Групи дисциплини/
дисциплини

Минимален
хорариум
(в часове)

Специални

3.1. Развитие на електроенергийните системи

60

3.2. Цифрови релейни защити

60

3.3. Управление на технологичните процеси по разход на
ел. енергия

60

3.4. С пец иа л н и о све т и т ел н и
уредби

60

3.5. Наноструктури и нанотехнологии в електротехниката

60

3.6. Обобщена теория на електрическите машини

60

Общо:

600

Раздел V
Образователни изисквания за части „Отоп
ление, вентилация, климатизация, хладилна
техника, топлоснабдяване и газоснабдяване“
и „Енергийна ефективност“
Чл. 18. (1) Обучението на образователноквалификационна степен „магистър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в
инвестиционното проектиране“ по части „Отоп
ление, вентилация, климатизация, хладилна
техника, топлоснабдяване и газоснабдяване“
и „Енергийна ефективност“ на инвестиционните проекти се осъществява в акредитирани
висши училища в професионално направление
„Енергетика“ от Класификатора на областите
на висше образование и професионалните
направления, приет с Постановление № 125
на Министерския съвет от 2002 г.
(2) Лицата, успешно завършили обучението
по ал. 1, получават професионална квалификация „енергиен инженер“.
(3) Обучението осигурява придобиването
на знания за:
1. енергийните характеристики и енергийната ефективност в сгради и промишлени
системи, системите за осигуряване на мик
роклимата в обитаемата среда;
2. теории, концепции, принципи и закономерности за ефективните системи за
оползотворяване на енергийните ресурси,
като комбинирани системи за производство
на топлина, студ и електричество, различни
активни и пасивни слънчеви системи, високоефективни генератори на топлина и студ,
съвременни материали и системи за управление на топлинни процеси;
3. влиянието на енергопотреблението върху
околната среда и начините за намаляване на
вредния ефект от това;
4. съвременни подходи, методи, техники и
алгоритми за обработка и анализ на масиви
от данни за технически, енергийни и еколо-
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гични характеристики на топлотехническите
системи, съставните им елементи, режимните параметри и параметрите на външната и
вътрешната среда.
(4) Обучението осигурява придобиването
на умения за:
1. самостоятелно разработване и проектиране на топлотехнически системи и съоръжения;
2. провеждане на теоретични и експериментални изследвания, обобщаване и анализиране
на резултатите;
3. извършване на експертна дейност в
областта на топлотехниката, хладилната техника, топлоснабдяването и газоснабдяването,
оползотворяването на енергия от възобновяеми източници.
(5) Обучението осигурява придобиването
на компетентности за:
1. инициативност и творчество при организи ране и у п равление на п роцеса на
проектиране и оценяване на техническата,
икономическата и екологичната ефективност
на топлотехнически системи;
2. участие в процеси на интегрирано планиране и проектиране;
3. събиране, класифициране, оценяване и
интерпретиране на данни с цел решаване на
конкретни задачи и изготвяне на техническа
документация;
4. работа с европейск и и национа лни
стандарти, национални приложения и норми,
публични политики и пазарни инструменти;
5. интегриране на интердисциплинарни
знания при решаване на конкретни задачи;
6. формулиране и представяне на идеи,
казуси и решения;
7. иницииране на промени при управлението на процеси в условия на неопределеност;
8. формулиране и вземане на ефективни
решения, както и определяне на подходящите
за всеки случай техники и алгоритми;
9. преценяване на необходимостта от повишаване на собствената професионална квалификация и допълнително обучение на екипа.
Раздел VI
Образователни изисквания за част „Геодезическа“
Чл. 19. (1) Обучението за придобиване
на образователно-квалификационна степен
„магистър“ по специалности от регулираната
професия „Инженер в инвестиционното проектиране“ по част „Геодезическа“ на инвестиционните проекти се осъществява във висши
училища, получили програмна акредитация
в професионално направление „Архитектура,
строителство и геодезия“ от Класификатора на
областите на висше образование и професионалните направления, приет с Постановление
№ 125 на Министерския съвет от 2002 г.
(2) Лицата, успешно завършили обучението
по ал. 1, получават професионална квалификация „инженер-геодезист“.
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(3) Обучението осигурява придобиването
на знания за:
1. геодезическите методи и инструменти
за измерване, основните геодезически мрежи
и свързаните с тях координатни и височинни
системи;
2. видове геодезически снимки за целите
на кадастъра, устройственото планиране и
инвестиционното проектиране;
3. основните въпроси от теорията на вероятностите, математическата статистика,
теорията на грешките и метода на най-малките квадрати (МНМК) и приложението им
за обработка на геодезически измервания;
4. CAD системите и приложението им в
основните и специализираните геодезически
дейности;
5. създаване и оценка на цифрови модели
на територията (ЦМТ);
6. основи те на въ зд у шната и земната
фотограметрия и приложението им за изработване на топографски и специализирани
карти и планове;
7. методите за дистанционни изследвания,
анализ, интерпретация и използване на получената информация;
8. системата на кадастъра, за изработването
и поддържането на кадастрална карта и кадас-
трални регистри и специализирани карти;
9. хидрографските измервания на акваториите;
10. картни проекции и картографски методи
за съставяне на топографски карти;
11. методите за изследване на деформации
на инженерни обекти, съоръжения и рискови
процеси;
12. нормативната уредба и административните процедури в областта на кадастъра,
инвестиционното проектиране и устройството
на територията.
(4) Обучението осигурява придобиването
на умения за:
1. прилагане на геодезически, фотограметрични и други дистанционни методи за
изработване на топографски и специализирани
планове и карти;
2. използване на CAD системи и ГИС в
кадастъра, устройственото планиране и инвестиционното проектиране;
3. изпълнение на технически и административни дейности по създаване и поддържане
на кадастъра;
4. обработване на геодезически и хидрографски измервания;
5. изработване и прилагане на устройствени
схеми и планове, както и на проекти в инвестиционното проектиране, част „Геодезия“;
6. проектиране и създаване на прецизни
инженерно-геодезически мрежи за изследване на деформации на обекти, съоръжения,
рискови процеси и др.;
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7. извършване на геодезически дейности в
строителството;
8. осъществяване на управление и контрол
на геодезически дейности.
(5) Обучението осигурява придобиването
на следните компетентности:
1. обработване на геодезически измервания,
анализ и интерпретация на резултатите;
2. извършване на хидрографски измервания
на акваториите;
3. изработване и прилагане на подробни
устройствени планове и техни изменения и
придружаващите ги схеми и планове;
4. изработване на инвестиционни проекти
по част „Геодезия“;
5. организиране и изпълнение на строителен надзор по част „Геодезия“ на строителни
обекти в инвестиционното проектиране; изготвяне на експертизи и доклади.
Чл. 20. Учебното съдържание на задължителните учебни дисциплини от учебния план
и техният минимален хорариум се определят,
както следва:
№
по
ред

Групи дисциплини/
дисциплини

Минимален
хорариум
(в часове)

1.

Природни науки, математика и информатика

240

2.

Хуманитарни, стопански
и правни науки

150

3.

Геодезия и обработка на
геодезически измервания

240

4.

Висша геодезия

180

5.

Геоинформатика

120

6.

Фотограметрия и дистанционни изследвания

180

7.

Картография

90

8.

Кадастър

90

9.

Общоинженерни дисцип
лини

120

10.

Приложна геодезия

150

11.

Устройствено планиране

120

12.

Вертикално планиране

120

Общо:

1800

Раздел VII
Образователни изисквания за част „Технологична“
Чл. 21. В зависимост от спецификата на
различните технологии – обект на инвестиционно проектиране, и отчитайки специфичното
обучение на инженери в различни професионални направления, към част „Технологична“
се поставя доуточняващото наименование в
скоби, определящо съответната компетентност.
Чл. 22. (1) Обучението за придобиване
на образователно-квалификационна степен
„магистър“ по специалности от регулирана-
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та професия „Инженер в инвестиционното
проектиране“ от част „Технологична (Проектиране на дървообработващи и мебелни
предприятия)“ на инвестиционните проекти
се осъществява във висши училища, получили
програмна акредитация по професионалното
направление „Горско стопанство“ от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет
с Постановление № 125 на Министерския
съвет от 2002 г.
(2) Лицата, успешно завършили обучението
по ал. 1, получават професионална квалификация „инженер по технология на дървесината“.
(3) Обучението осигурява:
1. обща инженерна подготовка, включваща
знания по Математика, Физика, Химия, Теоретична механика, Металознание, Машинни
елементи, Съпротивление на материалите, Техническо документиране и взаимозаменяемост,
Информационни технологии, Промишлена
топлотехника, Електротехника и електроника, Промишлена екология и охрана на труда;
2. фундаментална подготовка в областта
на п рофесиона л но на п ра в лен ие „Горско
стопанство“, включваща знания по Дървесинознание, Рязане на дървесината и режещи
инструменти, Хидротермично обработване
на дървесината, Дървообработващи машини,
Вътрешнозаводски транспорт, Автоматика
и автоматизация на дървообработващата и
мебелната промишленост, Организация и
планиране на дървообработващата и мебелната промишленост;
3. специализираща подготовка в областта
на технологиите за обработване на дървесината и материалите на дървесна основа, в
която основно място заемат дисциплините,
даващи знания по Математически методи
в техниката, Компют ърни конструктивни
изчислени я, Методи за експеримен та лни
изследвани я и оптимизаци я, Управление
на качеството, Технология на инженерната
дървесина, CNC машини, инструменти и технологии, Технологично проектиране на дървообработващи предприятия, Технологично
проектиране на предприятия за производство
на мебели, Експлоатация и поддържане на
дървообработващи машини, Проектиране и
изпитване на пневмотранспортни инсталации,
Проектиране на механизми и съоръжения
за обработване на дървесина, Автоматични
системи в дървообработващата и мебелната
промишленост, Отопление и вентилация,
Енергийно използване на дървесината.
(4) Обучението осигурява придобиването
на умения за:
1. изработване на част „Технологична (Проектиране на дървообработващи и мебелни
предприятия)“ на инвестиционните проекти;
2. изготвяне на технически чертежи и експертни становища за съществуващи проекти;
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3. осъществяване на техническо ръководство и организация при изпълнение на проекти;
4. разработване на технологични проекти
за комплексно и дълбочинно използване на
лигноцелулозните материали;
5. разработване на методи и технологии за
нови композити от дървесина и нови строителни конструкционни материали;
6. прилагане на методи за експериментални изследвания и моделиране на процеси и
обекти на управление;
7. определяне на оптимални технологични
режими с цел проектиране;
8. въвеждане и експлоатация на системи за
автоматизирано управление на технологичните
обекти в дървообработването и качеството на
готовата продукция; прилагане на математическите методи и методите за оптимално управление на процесите в дървообработването;
9. разработване на методи и средства за
прогнозиране на качеството и за управление
на човешките ресурси и работното време
във всички компоненти на производствения
процес в дървообработването;
10. работа със съвременни технологии и
методи за декориране и индивидуализиране
на архитектурно-художествения външен вид
на мебелите (лазерни системи, температурно
и пресово въздействие, пирографиране, СNС
машини и технологии, съвременни методи за
оразмеряване);
11. работа с компютри и използването на
съвременни графични програмни продукти за
проектиране на мебели, жилищен интериор
и обзавеждане, за проектиране на дървени
сглобяеми сгради, технологични проекти на
цехове, заводи и малки предприятия за мебели
и други изделия от дървесина;
12. разработване на проекти на дървообработващи машини и съоръжения и за
осъществяване на авторск и конт рол при
изпълнението им.
(5) Обучението осигурява придобиването
на компетентности за:
1. проектиране в областта на технологичните процеси на фирми от дървообработващата
и мебелната промишленост;
2. работа в управленските структури на
фирми, държавни и обществени организации
с дейност в областта на дървообработването
и производството на мебели;
3. работа като главен технолог, главен
проектант или главен специалист в големите
фирми с производствена, проектантска или
търговска дейност в областта на дървообработването и производството на мебели;
4. работа в научноизследователско звено
или в творчески колектив за разработване на
научни проекти и изследвания, разработване
на системи за управление на технологичните
процеси, човешките ресурси и качеството на
продукцията в областта на дървообработването
и производството на мебели;
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5. участие в научнотворчески колективи за
разработване на нови композити и конструкционни материали от дървесина;
6. участие в научнотворчески звена за разработване на методи и средства за неразрушаващ
контрол при оценка на физико-механичните
свойства на дървесината и материалите от
дървесина и системи за оптимално управление
на качеството на материалите от дървесина;
7. работа като специалисти във ведомства
и организации, свързани с управлението,
опазването и съхраняването на паметници
на културата, изработени от дървесина, и за
издаване на сертификати за изпитване при
окачествяване за внос или износ на мебели
и изделия от дървесина;
8. проектиране и конструиране на дървообработващи машини и съоръжения, осъществяване на авторски контрол, ръководство и
поддръжка на машините в технологичния
поток;
9. извършване на маркетингови проучвания, изпълнение на мениджърски функции
при разработването на конструктивна и технологична документация за производството
на дървообработващи машини и съоръжения.
(6) Учебното съдържание на задължителните групи учебни дисциплини от учебния план
на специалността „Технология на дървесината“ от професионално направление „Горско
стопанство“ и техният минимален хорариум
се определят съгласно приложение № 1.
Чл. 23. (1) Обучението за придобиване
на образователно-квалификационна степен
„магистър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното
проектиране“ от част „Технологична (Автоматика и информационни технологии)“ на
инвестиционните проекти се осъществява
във висши училища, получили програмна
акредитация по професионалното направление
„Електротехника, електроника и автоматика“
от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления,
приет с Постановление № 125 на Министерския съвет от 2002 г.
(2) Лицата, успешно завършили обучението по ал. 1, получават професионална
квалификация „инженер по … (съответната
специалност)“.
(3) Обучението осигурява:
1. обща инженерна подготовка, включваща
знания по Математика, Физика, Техническа
механика, Техническо чертане, Химия, Аналитична химия, Физикохимия, Производствена
безопасност;
2. фундаментална подготовка в областта
на професионално направление „Електротехника, електроника и автоматика“, включваща
знания по Електротехника, Електроника,
Цифрова техника, Електрически измервания,
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Теория на управлението, Микропроцесорна
техника, Цифрова техника, Информатика,
Процеси и апарати, Основи на химичните и
металургичните технологии;
3. специализираща подготовка в област
та на авт омат иката и информац ионни т е
технологии, в която основно място заемат
дисциплините, даващи знания по Контролноизмервателна техника, Технически средства
за автоматизация, Автоматизация на технологични процеси, Проектиране на системи
за у п ра влен ие, Ком п ю т ърн и сис т ем и за
управление, Идентификация, Информационни технологии в управлението, Методи
за експериментални изследвания, Методи за
оптимизация, Моделиране на технологични
процеси, Въведение в компютърните мрежи, Програмиране, Интелигентни системи,
Оптимални, робастни и адаптивни системи,
Управление на базата на модели, информационни и управляващи системи.
(4) Обучението осигурява придобиването
на умения за:
1. изработване на част „Технологична (Автоматика и информационни технологии)“ на
инвестиционните проекти;
2. изготвяне на технически чертежи и експертни становища за съществуващи проекти;
3. осъществяване на техническо ръководство и организация при изпълнение на проекти;
4. правилното използване на контролноизмервателните уреди и технически средства
за автоматизация на процеси и производства;
5. проектиране и настройка на системи за
управление;
6. прилагане на методи за експериментални изследвания и моделиране на процеси и
обекти на управление;
7. определяне на оптимални технологични
режими с цел проектиране;
8. работа с основни програмни продукти в
областта на автоматиката и информационните
технологии;
9. въвеждане, адаптиране и поддръжка на
програмни продукти и системи в областта на
автоматиката и информационните технологии;
10. избор и въвеждане на компютърно
оборудване;
11. извършване на преподавателска и научноизследователска дейност.
(5) Обучението осигурява придобиването
на следните компетентности:
1. проектиране в областта на автоматиката
и информационните технологии;
2. приспособяване към нуждите на промишлеността, инженеринговите организации, информационните технологии и бизнес
информационните системи;
3. организиране и изпълнение на проекти,
свързани с проектирането, разработването и
автоматизирането на технологии;
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4. планиране, проектиране, изграждане,
експлоатация и възстановяване на системи за
автоматизация, информационни, регулиращи
и управляващи системи от различен мащаб в
големи, средни и малки предприятия;
5. самостоятелно ръководство на задачи,
свързани както с технологичната реконструкция, така и с автоматизацията на разнородни
промишлени и други обекти и системи;
6. обработване и анализиране на разнородна промишлена, икономическа и финансова информация, както и разработване на
софтуер за решаване на разнородни задачи
от областта на автоматиката и информационните технологии;
7. извършване на сервизни функции в областта на автоматиката и информационните
технологии в широк кръг промишлени и
непромишлени предприятия, банки, офиси
на фирми;
8. участие в технически преговори, офериране и извършване на технико-икономически
анализи.
(6) Учебното съдържание на задължителните групи учебни дисциплини от учебния
план на специалностите в професионално
направление „Електротехника, електроника и
автоматика“ и техният минимален хорариум
се определят съгласно приложение № 1.
Чл. 24. (1) Обучението за придобиване
на образователно-квалификационна степен
„магистър“ по специалности от регулираната
професия „Инженер в инвестиционното проектиране“ от част „Технологична (Инженерни
материали и технологии)“ на инвестиционните проекти се осъществява във висши
училища, получили програмна акредитация
по професионалното направление „Материали
и материалознание“ от Класификатора на
областите на висше образование и професионалните направления, приет с Постановление
№ 125 на Министерския съвет от 2002 г.
(2) Лицата, успешно завършили обучението по ал. 1, получават професионална
квалификация „инженер по … (съответната
специалност)“.
(3) Обучението осигурява придобиването
на знания по общоинженерни дисциплини,
по фундаментални дисциплини в областта на
инженерните материали и материалознанието
и по специализиращи дисциплини в област
та на технологиите за синтез, получаване
и преработване на инженерните материали
(материали на метална основа, силикатни,
полимерни и полупроводникови материали),
описани в приложение № 1.
(4) Обучението осигурява придобиването
на умения за:
1. изработване на част „Тех нологична
(Инженерни материали и технологии)“ на
инвестиционните проекти;
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2. изготвяне на технически чертежи, документация, инструкции за употреба, както
и на експертни становища за нови и съществуващи проекти;
3. осъществяване на техническо ръководство и организация при изпълнение на проекти;
4. извършване на контрол и управление
на качеството на технологиите, свързани с
получаване и преработване на инженерни
материали (метални, силикатни, полимерни
и полупроводникови материали) и продукти;
5. участие в административното обслужване
на инвестиционния процес;
6. прилагане на технологиите и на методите за синтез и получаване и обработване
на инженерни материали;
7. прилагане на методи за анализ, характеризиране и контрол на инженерните материали
на етапите на производство, приложение и
научноизследователска дейност;
8. анализиране и окачествяване на състава,
структурата и свойствата на инженерните
материали (материали на метална основа,
силикатни, полимерни и полупроводникови
материали), въз основа на което да взема
оптимални решения при избор на най-подходящ материал на метална основа за дадено
приложение;
9. проектиране на съоръжения, конструкции
и агрегати, свързани със съответните технологии за синтез, получаване и обработване
на различните видове инженерни материали;
10. извършване на преподавателска и научноизследователска дейност.
(5) Обучението осигурява придобиването
на следните компетентности:
1. проектиране и използване на технологиите и методите за синтез, получаване,
обработване и характеризиране на инженерни
материали на сгради и съоръжения;
2. организиране и изпълнение на проекти,
свързани с проектирането на съоръжения,
конструкции и агрегати, свързани със съответните технологии за синтез, получаване и
обработване на различните видове инженерни
материали;
3. поддържане и експлоатация на съществуващи инвестиционни технологични проекти,
проектиране и участие във възстановителни
проекти;
4. познаване на новите нетрадиционни
технологии за синтез на материали за специални приложения, нужното оборудване и
възможностите за управление на процесите;
5. познаване на класическите аналитични
и на основните инструментални методи за
контрол на използваните при съответните
технологични процеси изходни су ровини,
междинни продукти и крайна продукция;
6. прилагане на методите за оценка на
влиянието на експлоатационните условия
върху поведението на материалите;
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7. вземане на оптимални решения при
избор на най-подходящ инженерен материал
за дадено приложение;
8. управление на производствата и умение
за вземане на оптимални решения при екологичен мениджмънт;
9. оценяване на ситуации и на производствен
риск при използването на метални материали.
(6) Учебното съдържание на задължителните групи учебни дисциплини от учебния
план на специалности в професионално направление „Материали и материалознание“
и техният минимален хорариум се определят
съгласно приложение № 1.
Чл. 25. (1) Обучението за придобиване
на образователно-квалификационна степен
„магистър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното
проектиране“ по част „Газоснабдяване“ (по
отношение на магистрален пренос, селищно и
промишлено газоснабдяване и сградни газови
инсталации) на инвестиционните проекти се
осъществява във висши училища, получили
програмна акредитация на професионално
направление „Проучване, добив и обработка
на полезни изкопаеми“ от Класификатора на
областите на висше образование и професионалните направления, приет с Постановление
№ 125 на Министерския съвет от 2002 г.
(2) Лицата, успешно завършили обучението по ал. 1, получават професионална
квалификация „инженер по… (съответната
специалност)“, например „инженер по газоснабдяване“ или „инженер по газова техника
и технологии“.
(3) Обучението осигурява придобиването
на знания за:
1. промишлената и битовата газификация
(технологии, машини);
2. газоизмервателна и регулираща техника;
3. проектиране на системи за магистрален
транспорт на нефт и газ;
4. нормативната база за проектиране на
газови съоръжения и др., които позволяват
цялостно проектиране на газопроводни системи и инсталации за пренос на газ, селищно и
промишлено газоснабдяване и сградни газови
инсталации.
(4) Обучението осигурява придобиването
на умения за:
1. прилагане на съвременни методи и средства за проектиране и конструиране на елементи и системи за магистрален пренос, селищно
и промишлено газоснабд яване и сградни
газови инсталации, топло – и масообменни
технологични процеси, оползотворяване на
енергията на нетрадиционни и възобновяеми
източници (биогаз), проектиране/управление
на съоръжения и инсталации за пречистване
на газови, течни и твърди отпадъци;
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2. прилагане на творчески подход и новаторство при решаване на нестандартни задачи
в проектирането, монтажа, експлоатацията и
ремонта на гореизброените системи.
(5) Обучението осигурява придобиването
на компетентности, свързани със:
1. творчество и инициативност при организирането и управлението на процеса на
проектиране и оценяване на техническата,
икономическата и екологичната ефективност
на посочени в ал. 4;
2. участие в процеси на интегрирано планиране, проектиране и управление;
3. събиране, класифициране, оценяване и
интерпретиране на данни с цел решаване на
конкретни задачи и изготвяне на техническа
документация;
4. работа с европейск и и национа лни
стандарти, национални приложения и норми;
5. формулиране и представяне на идеи,
казуси и решения;
6. преценяване на необходимостта от повишаване на собствената професионална квалификация и допълнително обучение на екипа.
(6) Учебното съдържание на задължителните групи учебни дисциплини в обособени
направления от учебния план на специалности
в професионално направление „Проучване,
добив и обработка на полезни изкопаеми“ и
техният минимален хорариум се определят
съгласно приложение № 1.
Чл. 26. (1) Обучението за придобиване
на образователно-квалификационна степен
„магистър“ по специалности от регулираната
професия „Инженер в инвестиционното проектиране“ от част „Технологична (Металургия)“
на инвестиционните проекти се осъществява
във висши училища, получили програмна акредитация по професионалното направление
„Металургия“ от Класификатора на областите
на висше образование и професионалните
направления, приет с Постановление № 125
на Министерския съвет от 2002 г.
(2) Лицата, успешно завършили обучението
по ал. 1, получават професионална квалификация „инженер-металург“.
(3) Обучението осигурява:
1. обща инженерна подготовка, включваща
знания по Математика, Химия, Аналитична
химия, Физика, Физикохимия, Техническа
механика, Автоматизация на производството, Електротехника и електроника, Производствена безопасност, Техническо чертане,
Информатика, Чуждоезиково обучение, даващи възможност за решаване на широк кръг
основни инженерни задачи;
2. фундаментална подготовка в областта на
металургията, включваща знания по Металознание, Теория на металургичните процеси,
Металургична топлотехника, Обработване
на металите чрез пластична деформация,
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Термично обработване на металите, Металолеене, Металургия на желязото, Металургия
на цветните метали, Металургични агрегати
и съоръжения и осигуряваща необходимата
база за разкриване и познаване на физичните основи и технологичните представи
на металургичните процеси и технологии в
добивните и преработващите металургични
производства;
3. специализираща подготовка в областта
на металургията и инженерното инвестиционно проектиране, в която основно място
заемат дисцип лини те, даващ и знани я за
технологиите, агрегатите и съоръженията,
свързани с добиването на черни и цветни
метали и сплави, леенето и преработването
им чрез процеси на пластична деформация
и термично обработване до готово изделие,
както и за проектирането на тези технологии
и агрегати, цехове, възли и съоръжения.
(4) Обучението осигурява придобиването
на умения за:
1. изработване на част „Тех нологична
(Металургия)“ на инвестиционните проекти;
2. реализиране на технологични изчисления,
разработване на спецификации на технологичното оборудване, обяснителни записки
по отношение на технологията, разработване
на технологични схеми и чертежи, планове
и разрези;
3. изчисляване и проектиране на елементи,
агрегати и системи за обезпечаване на металургичните технологии, агрегати и съоръжения при оптимални енергийни и материални
разходи при спазване на изискванията за
най-добри налични техники и спазване на
нормативната уредба и стандарти в областта
на металургията;
4. изготвяне на технически чертежи, документация, инструкции за употреба, експертни
становища за нови и съществуващи проекти;
5. осъществяване на техническо ръководство и организация при изпълнение на проекти;
6. участие в административното обслужване
на инвестиционния процес;
7. разчитане и ползване на проектите по
другите части на инвестиционния проект;
8. решаване на инженерни задачи в металургичния отрасъл – добивната и преработващата металургия, съоръженията и агрегатите
в черната и цветната металургия, леенето на
метали;
9. организиране, контрол и управление на
производството, управление на качеството,
монтаж и експлоатация на технологии, съоръжения и агрегати в металургичния отрасъл.
(5) Обучението осигурява придобиването
на компетентности за:
1. проектиране, организиране, контролиране и у правление на производството,
качеството, монтажа и експлоатацията на
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технологии, съоръжения и агрегати в металургичния отрасъл;
2. организиране и изпълняване на проекти,
свързани с проектирането на съоръжения,
конструкции и агрегати, свързани с технологиите, съоръженията и агрегатите в добивната,
преработващата металургия и металолеенето;
3. поддържане и експлоатиране на съществуващи инвестиционни технологични проекти,
проектиране и участие в нови и възстановителни проекти;
4. изработване на технически чертежи,
изчислени я и спецификации, свързани с
проектиране на технологии, агрегати и съоръженията в добивната и преработващата
металургия, както и в металолеенето;
5. проектиране, организиране, експлоатиране, внедряване и управление на технологии,
агрегати и съоръжения в металургията при
спазване на нормативната уредба, стандарти
в областта на металургията, инженерното
проектиране, екологията и енергийната и
технологичната ефективност и отчитайки
изискванията за приложение на най-добрите
налични техники;
6. ръководство, организиране и реализиране на производствена дейност в металургични
и машиностроителни фирми.
(6) Учебното съдържание на задължителните групи учебни дисциплини от учебния план
на специалности в професионално направление
„Металургия“ и техният минимален хорариум
се определят съгласно приложение № 1.
Чл. 27. (1) Обучението за придобиване
на образователно-квалификационна степен
„магистър“ по специалности от регулираната
професия „Инженер в инвестиционното проектиране“ от част „Технологична (Химични
технологии)“ на инвестиционните проекти се
осъществява във висши училища, получили
програмна акредитация по професионалното
направление „Химични технологии“ от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет
с Постановление № 125 на Министерския
съвет от 2002 г.
(2) Лицата, успешно завършили обучението
по ал. 1, получават професионална квалификация „инженер-химик“.
(3) Обучението осигурява:
1. обща инженерна подготовка, включваща
знания по Техническа механика, Автоматизация на производството, Електротехника и
електроника, Топлотехника, Производствена
безопасност, Информатика, даваща възможност за решаване на широк кръг основни
инженерни задачи;
2. фундаментална подготовка в областта
на Химичните технологии, включваща знания
по Математика, Физика, Неорганична химия,
Органична химия, Аналитична химия с инструментални методи, Физикохимия;
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3. специализираща подготовка в областта
на Химичните технологии и инженерното
инвестиционно проектиране, в която основно място заемат дисциплините, свързани с
проектирането на технологии, агрегати и
съоръжения, свързани с химичното инженерство, с безопасност на производствата, с
биоенергийни технологии и биопродукти, с
производството на: целулоза и хартия, полимери, текстил и кожи, продукти на финия
органичен синтез, горива и смазочни материали, стъкло, керамика и свързващи вещества,
неорганични вещества и електрохимични
производства, на полиг рафични процеси;
включват се дисциплините: Процеси и апарати, Основи на химичните и металургичните
технологии, специализиращи дисциплини в
съответната област от Химичните технологии.
(4) Обучението осигурява придобиването
на умения за:
1. изработване на част „Тех нологична
(Химични технологии)“ на инвестиционните
проекти;
2. изготвяне на технически чертежи и
изчисления, документация, инструкции за
у потреба, разработване на спецификации
на технологичното оборудване, обяснителни
записки по отношение на технологията и
нейните технико-икономически показатели,
експертни становища за нови и съществуващи проекти;
3. осъществяване на техническо ръководство и организация при изпълнение на проекти;
4. проектиране на технологични процеси
в химичните технологии, конструиране на
елементи, агрегати и системи за обезпечаване
на химичните технологии, агрегати и съоръжения при оптимални енергийни и материални
разходи и при спазване на изискванията за
най-добри налични техники;
5. проектиране на очистващи съоръжения,
осигуряващи необходимите екологични показатели на производството;
6. подготвяне на технологични задания
за всичк и останали ин женерни части на
проекта, въз основа на които се извършва
проектирането им;
7. организиране, управление на производството, управление на качеството, монтаж и
експлоатация на технологии, съоръжения и агрегати в химикотехнологичните производства;
8. участие в административното обслужване
на инвестиционния процес.
(5) Обучението осигурява придобиването
на компетентности за:
1. проектиране, организиране, контролиране, внедряване и управление на производството, качеството, монтажа и експлоатацията на технологии, съоръжения и агрегати в
химичната промишленост при спазване на
нормативната уредба, стандарти в областта
на х и м и ч н и т е т ех нолог и и, и н женерно т о
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проектиране, екологията и енергийната и
технологичната ефективност и отчитайки
изискванията за приложение на най-добрите
налични техники;
2. изработване на технически чертежи,
изчислени я и спецификации, свързани с
технологиите, агрегатите и съоръженията в
химичната промишленост;
3. организиране и изпълняване на проекти,
свързани с проектирането на съоръжения,
конструкции и агрегати, свързани с технологиите, съоръженията и агрегатите в химичната
промишленост;
4. поддържане и експлоатиране на съществуващи инвестиционни технологични проекти,
проектиране и участие в нови и възстановителни проекти.
(6) Учебното съдържание на задължителните групи учебни дисциплини от учебния
план на специалности в професионално направление „Химични технологии“ и техният
минимален хорариум се определят съгласно
приложение № 1.
Чл. 28. (1) Обучението за придобиване
на образователно-квалификационна степен
„магистър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното
проектиране“ от част „Технологична (Биотехнологии и Биомедицинско инженерство)“
на инвестиционните проекти се осъществява
във висши училища, получили програмна
акредитация по професионалното направление „Биотехнологии“ от Класификатора на
областите на висше образование и професионалните направления, приет с Постановление
№ 125 на Министерския съвет от 2002 г.
(2) Лицата, успешно завършили обучението
по ал. 1, получават професионална квалификация „инженер-биотехнолог“.
(3) Обучението осигурява:
1. обща инженерна подготовка, включваща
знания по Техническа механика, Автоматизация на производството, Електротехника и
електроника, Топлотехника, Производствена
безопасност, Информатика, Процеси и апарати
и даваща възможност за решаване на широк
кръг основни инженерни задачи;
2. фундаментална подготовка в областта
на биотехнологиите, включваща знания по
Математика, Физика, Неорганична химия,
Органична химия, Аналитична химия с инструментални методи, Физикохимия, Микробиология, Биохимия, Генетика и Молекулярна
биология;
3. специализираща подготовка в областта
на биотехнологиите – Биокатализа, Индустриални биотехнологии, Биотехнологични
методи в екологията, Технология на биотрансформациите, Фармацевтични биотехнологии, Биоматериали и биосъвместимост,
Биотехнологични методи за диагностика,
Биосензори и др.
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(4) Обучението осигурява придобиването
на умения за:
1. изработване на част „Технологична (Био
технологии и Биомедицинско инженерство)“
на инвестиционните проекти;
2. изготвяне на технологични изчисления, чертежи, документация, инструкции за
употреба, спецификации на технологично
оборудване, експертни становища за нови и
съществуващи проекти в областта на биотехнологиите и биомедицинското инженерство;
3. осъществяване на техническо ръководство и организация при изпълнение на проекти;
4. извършване на контрол и управление
на качеството;
5. извършване на административното обслужване на инвестиционния процес.
(5) Обучението осигурява придобиването
на компетентности за:
1. познаване и прилагане на технологии,
основаващи се на биокатализирани и био
т ра нсформа ц ион н и реа к ц и и, вк л юч ва щ и
процеси в традиционните химични отрасли,
като целулозно-хартиената промишленост,
текстилна промишленост, производство на
полимерни материали и биогорива;
2. инженерно проектиране в отраслите,
ориентирани към хранителната, козметичната
и фармацевтичната промишленост, селското
стопанство и опазването на околната среда,
а също и в областта на биомедицинското
инженерство;
3. проектиране, организиране, контролиране, внедряване и управление на производството, качеството, монтажа и експлоатацията на
биотехнологии при спазване на нормативната
уредба, стандартите в областта на биотехнологиите и биомедицинското инженерство,
инженерното проектиране и екологията;
4. организиране и изпълнение на технологични проекти в областта на биотехнологиите
и биомедицинското инженерство, поддържането и експлоатирането на съществуващи
и н вес т и ц ион н и т ех нолог и ч н и п роек т и и
проектиране и участие в нови и възстановителни проекти.
(6) Учебното съдържание на задължителните групи учебни дисциплини от учебния план
на специалности в професионално направление
„Биотехнологии“ и техният минимален хорариум се определят съгласно приложение № 1.
Чл. 29. (1) Обучението за придобиване
на образователно-квалификационна степен
„магистър“ по специалности от регулираната
професия „Инженер в инвестиционното проектиране“ от част „Технологична (Екология
и опазване на околната среда)“ на инвестиционните проекти се осъществява във висши
училища, получили програмна акредитация
по професиона лното направление „Общо
инженерство“.
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(2) Лицата, успешно завършили обучението
по ал. 1, получават професионална квалификация „инженер-еколог“.
(3) Обучението осигурява:
1. обща инженерна подготовка, полагаща
основите на инженерното образование, която
включва учебни дисциплини, като Математика, Техническа механика, Топлотехника,
Е лек т ро т ех н и к а и елек т рон и к а, И нфор матика, Неорганична химия и Органична
химия, Физикохимия, Аналитична химия и
чужди езици;
2. фундаментална подготовка в областта
на екологията и опазването на околната среда, осигуряваща основни познания относно
химикотехнологичните и металу ргичните
производства – потенциални източници на
замърсяване на околната среда; необходимите знания се получават при изучаването
на дисциплините „Основи на химичните и
металу ргичните технологии“, „Процеси и
апарати“, „Моделиране и оптимизация на
технологични обекти“, „Производствена без
опасност и анализ на риска“, „Автоматизация
на производството“, „Основи на биотехнологиите“, „Възобновяеми източници на енергия“,
„Екологични проблеми при горивни процеси“,
„Екологични проблеми на металургичните
производства“;
3. специализираща подготовка в областта
на екологията и опазването на околната среда,
осигуряваща необходимите знания по климатология и хидрология, устойчиво развитие,
методи за наблюдение, оценка и управление
на качеството на околната среда; необходимите знания се получават при изучаването
на дисциплините „Екологичен мониторинг“,
„Екологичен одит и оптимални решения в
опазването на околната среда“, „Екология и
устойчиво развитие“, „ОВОС и екологично
законодателство“, „Безотпадъчни технологии и
жизнени цикли на материалите“, „Замърсяване
и пречистване на въздуха“, „Замърсяване и пречистване на води“, „Мениджмънт на твърдите
отпадъци“, „Замърсяване и възстановяване на
почви“ и „Симулиране на разпространението
на замърсители“.
(4) Обучението осигурява придобиването
на умения за:
1. извършване на мониторинг на състоянието на околната среда;
2. извършване на анализ на емисиите на
замърсители в околната среда;
3. извършване на анализ и оценка на въздействието на замърсители върху качеството
на околната среда;
4. използване на методи и средства за
управление на качеството на околната среда;
5. изработване на част „Тех нологична
(Екология и опазване на околната среда)“ на
инвестиционните проекти;
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6. изготвяне на технологични изчисления,
чертежи, документация, спецификации на
технологично оборудване, експертни становища за нови и съществуващи екологични
инвестиционни проекти;
7. осъществяване на техническо ръководство и организация при изпълнение на екологични инвестиционни проекти;
8. извършване на административното обслужване на инвестиционния процес.
(5) Обучението осигурява придобиването
на следните компетентности:
1. изготвяне на екологични оценки на инвестиционни предложения;
2. изготвяне или оценка на доклади за
ОВОС;
3. проектиране/управление на системи и
устройства за опазване на околната среда;
4. проектиране/управление на съоръжения
и инсталации за пречистване на води;
5. проектиране/управление на съоръжения
и инсталации за третиране на битови и промишлени отпадъци;
6. проектиране/управление на съоръжения
и инсталации за пречистване на отпадъчни
газове;
7. проектиране/управление на дейности
по рекултивация и възстановяване на почви;
8. проектиране, организиране, контролиране, внедряване и управление на екологични
инвестиционни проекти, съоръжения и инсталации при спазване на нормативната уредба
и стандартите в областта на инженерното
проектиране и екологията.
(6) Учебното съдържание на задължителните групи учебни дисциплини от учебния
план на специалности в професионално направление „Общо инженерство“ и техният
минимален хорариум се определят съгласно
приложение № 1.
Раздел VIII
Образователни изисквания за част „Пожарна
безопасност“
Чл. 30. (1) Обучението за придобиване
на образователно-квалификационна степен
„магистър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното
проектиране“ по част „Пожарна безопасност“
на инвестиционните проекти се осъществява
във висши училища, получили програмна
акредитация на професионално направление
„Архитектура, строителство и геодезия“ от
Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления,
приет с Постановление № 125 на Министерския съвет от 2002 г.
(2) Лицата, успешно завършили обучението
по ал. 1, получават професионална квалификация „инженер – пожарна безопасност“.
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(3) Обучението осигурява придобиването
на знания за:
1. висша математика, физика, химия, информатика;
2. строителна механика и механика на
разрушаването;
3. съпротивление на материалите, теоретична механика, машинни елементи;
4. строителните материали и поведението
им при високи температури;
5. проектирането на пожарната безопасност
на сгради, съоръжения и обекти;
6. организацията и управлението на пожарната безопасност в строителството;
7. подготовката на сградите, обектите и
съоръженията за пожарогасене и спасяване;
8. проектиране и експлоатация на пожароизвестителни и пожарогасителни системи;
9. оценка и управление на риска от аварии
и опасни вещества, пожари и експлозия.
(4) Обучението осигурява придобиването
на умения за:
1. изработване на технически чертежи,
изчисления и спецификации;
2. осъществяване на техническо ръководство на пожарното обезопасяване на сгради,
съоръжения и обекти;
3. организиране и ръководство на производствена дейност на фирми, осъществяващи
пожарно обезопасяване;
4. извършване на контрол и управление на
качеството на строителството и на строителните материали;
5. административното обслужване на инвестиционния процес;
6. моделиране на аварии с опасни вещества,
пожари и експлозии;
7. извършване на подготовка на сградите,
обектите и съоръженията за пожарогасене и
спасяване;
8. проектиране и експлоатация на пожароизвестителни и пожарогасителни системи;
9. проектиране на пожарната безопасност
на сгради, съоръжения и обекти.
(5) Обучението осигурява придобиването
на следните компетентности:
1. инженерно проектиране в областта на
пожарната безопасност при спазване на нормативната уредба, оценка на риска, осигурявайки
безопасност, надеждност и функционалност
на проекта и гарантирайки опазването на
живота и здравето на хората, имуществото и
околната среда, при отчитане на изискванията
за ефективност и ефикасност;
2. проектиране, организация, изпълнение и
внедряване на технологии, агрегати и съоръжение в областта на пожарната безопасност;
3. осъществяване на контрол на пожарната безопасност в процеса на проектиране,
изграждане и експлоатация на сгради, съоръжения и обекти.
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Чл. 31. Учебното съдържание на задължителните учебни дисциплини от учебния план
и техният минимален хорариум се определят,
както следва:
№
по
ред

Групи дисциплини/
дисциплини

Минимален
хорариум
(в часове)

1.

Природни науки, математика и информатика

450

2.

Общоинженерни дисциплини

200

3.

Строителна механика и механика на разрушаването

200

4.

Пожаротехнически дисциплини

400

5.

Пожаротaктически дисциплини

450

6.

Проектиране на пожарната
безопасност на сгради, обекти и съоръжения

600

7.

Организация и управление
на пожарната безопасност
в строителството

150

8.

Проектиране и експлоатация
на пожароизвестителни и
пожарогасителни системи

250

Общо:

2700

Раздел IX
Образователни изисквания за част „Транспортно строителство и транспортни съоръжения“
Чл. 32. (1) Обучението за придобиване
на образователно-квалификационна степен
„магистър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното
проектиране“ по части „Транспортно строителство, „Конструктивна за транспортни
съоръжения“ и „Организация и безопасност
на движението“ на инвестиционните проекти
се осъществява във висши училища, получили
програмна акредитация на професионално
направление „Архитектура, строителство и
геодезия“ от Класификатора на областите
на висше образование и професионалните
направления, приет с Постановление № 125
на Министерския съвет от 2002 г.
(2) Лицата, успешно завършили обучението
по ал. 1, получават професионална квалификация „строителен инженер – транспортно
строителство“.
(3) Обучението осигурява придобиването
на знания по:
1. математика;
2. информационни технологии;
3. строителна механика;
4. приложение на строителните материали,
технология и механизация;
5. проектиране, строителство и изпитване
на пътища, улици и жп линии, летища, метро
и транспортни съоръжения;
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6. проучване на движението и теория на
транспортните потоци;
7. поддържане и реконструкция на пътища,
жп линии и транспортни съоръжения;
8. проектиране и строителство на аеродруми, пристанища и транспортни тунели;
9. изчисляване и проектиране на транспортни съоръжения за сеизмични въздействия;
10. технология и организация на транспортното строителство.
(4) Обучението осигурява придобиването
на умения за:
1. изработване на части „Пътища и пътна
инфраструктура“, „Конструктивна за транспортни съоръжения“ и „Организация и без
опасност на движението“ на инвестиционните
проекти;
2. изготвяне на технически чертежи и
становища по отношение на транспортноексплоатационните показатели на пътища, жп
линии и носимоспособност на транспортни
съоръжения;
3. техническо ръководство на обекти в
транспортното строителство;
4. ръководство и организация на производствената дейност на пътностроителни фирми;
5. провеждане на инвеститорски и строителен надзор;
6. изпълнение на административни дейности
в пътната и железопътната администрация;
7. извършване на преподавателска и научноизследователска дейност.
(5) Обучението осигурява придобиването
на компетентности за:
1. проектиране, организиране и изпълнение
на транспортното строителство;
2. поддържане на транспортната инфраструктура;
3. организация и безопасност на движението.
Чл. 33. Учебното съдържание на задължителните учебни дисциплини от учебния план
и техният минимален хорариум се определят,
както следва:
№
по
ред

Групи дисциплини/
дисциплини

Минимален
хорариум
(в часове)

1.

Природни науки, математика и информатика

300

2.

Общоинженерни дисциплини

220

3.

Строителна механика

360

4.

Проектиране и строителство на жп линии, пътища,
аеродруми и транспортни
съоръжения

1140

5.

Проектиране на строителни
конструкции

440

6.

Строителни материали

90
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№
по
ред

Групи дисциплини/
дисциплини

7.

Земна механика и фундиране

140

8.

Технология и механизация

60

9.

Организация и управление
на строителството

90

Общо:

Минимален
хорариум
(в часове)

2840

Раздел X
Образователни изисквания за част „Минно
дело, геология и екология“
Чл. 34. (1) Обучението за придобиване
на образователно-квалификационна степен
„магистър“ по специалности от регулираната
професия „Инженер в инвестиционното проектиране“ от секция „Минно дело, геология
и екология“ се осъществява във висши училища, получили програмна акредитация на
професионално направление „Архитектура,
строителство и геодезия“ или на професионално направление „Проучване, добив и
обработка на полезни изкопаеми“ от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет
с Постановление № 125 на Министерския
съвет от 2002 г.
(2) Лицата, успешно завършили обучението по ал. 1, получават професионална
квалификация „инженер по... (съответната
специалност)“.
(3) Обучението осигурява придобиването
на знания:
1. в областта на техническите и технологичните науки;
2. в областта на специализиращите технически дисциплини, свързани с проучването,
добива и преработката на минерални и енергийни ресурси или в областта на хидрогеологията, инженерната геология и подземното
строителство;
3. в областта на минното дело, геологията
и опазването на околната среда;
4. по специализиращи дисциплини в област та на стопанските науки, свързани с
инвестиционното проектиране.
(4) Обучението осигурява придобиването
на умения за:
1. извършване на проучвателна, проектантска, констру кторска, технологична и
управленска дейност във всички приложни и
научни области, свързани с проучването на
различните видове полезни изкопаеми или с
хидрогеоложките и инженерно-геоложките
проучвания;
2. извършване на изследователска, проектантска, конструкторска, технологична и
управленска дейност в минната и прерабо-
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твателната промишленост или в подземното
строителство и минната промишленост;
3. извършване на изследователска и проектантска дейност в областта на екологията
при геоложки проучвания, добив и преработка
и транспортиране на твърди и течни горива,
добив и преработка на минерални суровини
или в подземното строителство и минната
промишленост;
4. проектиране, организиране, ръководство
и контрол на всички дейности, свързани с
безопасното, ефективното и екологосъобразното разработване на цялата гама твърди полезни
изкопаеми или в подземното строителство и
в минната промишленост.
(5) Обучението осигурява придобиването
на компетентности за:
1. проектиране чрез използване на найсъвременни методи, търсещо-проучвателни
работи за находища на различни видове
полезни изкопаеми или хидрогеоложки и
инженерно-геоложки проучвателни работи;
осъществяване на геоложко обслужване на добива на полезни изкопаеми с цел подобряване
на геоложките условия на жизнената среда;
2. проектиране, организиране и управление
на извършването на дейности, свързани с
проучването, добива, експлоатацията, транспорта и съхраняването на твърди, течни и
газообразни полезни изкопаеми, в т. ч. вредни
емисии, или в подземното строителство и
минната промишленост;
3. проектиране, организиране и управление
на всички дейности и процеси, свързани с
подземното строителство, проучванията, минната и преработвателната промишленост при
добива и преработката на твърди минерални
и енергийни суровини;
4. организиране и управление на административната, търговската и стопанската
дейност, свързана с процеса на проучване,
добив и преработка на полезните изкопаеми,
или с подземното строителство;
5. реализиране и контрол при прилагането
на съвременни методи в областта на приложната екология за третиране на отпадъци,
пречистване на води, почви и въздух от различни промишлени и битови замърсители.
Чл. 35. Учебното съдържание на задължителните учебни дисциплини от учебния план
и техният минимален хорариум се определят,
както следва:
1. За професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“:
№
по
ред

Групи дисциплини/
дисциплини

Минимален
хорариум
(в часове)

1.

Природни науки, математика и информатика

300

2.

Общоинженерни дисциплини

300
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№
по
ред

Групи дисциплини/
дисциплини

Минимален
хорариум
(в часове)

3.

Дисциплини в областта на
геологията и хидрогеологията

550

4.

Скална и земна механика

120

5.

Строителни конструкции

160

6.

Тех нологии за геолож к и
проучвания

160

7.

Технологии и организация
в строителството

75

8.

Екология

1710

2. За професионално направление „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми“:
№
по
ред

Групи дисциплини/
дисциплини

Минимален
хорариум
(в часове)

1.

Проучване на твърди полезни изкопаеми

250

2.

Проучване на течни и газообразни полезни изкопаеми

250

3.

Добив на твърди полезни
изкопаеми

250
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№
по
ред

Групи дисциплини/
дисциплини

4.

Добив на течни и газообразни полезни изкопаеми

250

5.

Преработване на твърди
полезни изкопаеми

300

6.

Транспорт и съхранение на
течни и газообразни полезни изкопаеми и вредни
емисии

300

Опазване на околната среда
и ОВОС

300

Общо:

1900

7.

45
Общо:
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Минимален
хорариум
(в часове)

Допълнителна разпоредба
§ 1. „Общоинженерни дисциплини“ са дисциплини, осигуряващи познания в инженерни
области, необходими за обучението по дадена
специалност.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Студентите, приети преди влизането в
сила на наредбата, продължават и завършват
обучението си по учебните планове и при
условията, при които са приети.
§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 9,
ал. 3, т. 5 от Закона за висшето образование
и влиза в сила от учебната 2017/2018 г.
Приложение № 1

Профе
сионална
квали
фикация

„инженер по технология на дървесината“

Профе
сионално
направ
ление

„Горско стопанство“

Проектиране на дървообработващи и мебелни предприятия

Част
„Техно
логична“

Групи дисциплини/дисциплини

Минимален
хорариум
(в часове)

Общоинженерни дисциплини:
– Математика
– Физика
– Химия
– Теоретична механика
– Металознание
– Машинни елементи
– Съпротивление на материалите
– Техническо документиране и взаимозаменя
емост
– Информационни технологии
– Промишлена топлотехника
– Електротехника и електроника
– Промишлена екология и охрана на труда

850

Фундаментални дисциплини в областта на технологията на дървесината:
– Дървесинознание
– Рязане на дървесината и режещи инструменти
– Хидротермично обработване на дървесината
– Дървообработващи машини
– Вътрешнозаводски транспорт
– Автоматика и автоматизация на дървообработващата и мебелната промишленост
– Организация и планиране на дървообработващата и мебелната промишленост

750

БРОЙ 96
Профе
сионална
квали
фикация

„инженер по … (съответната специалност)“

Профе
сионално
направ
ление

„Електротехника, електроника и автоматика“

Автоматика и информационни технологии

Част
„Техно
логична“

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 9

Групи дисциплини/дисциплини

Минимален
хорариум
(в часове)

Специализиращи дисциплини:
– Математически методи в техниката
– Компютърни конструктивни изчисления
– Методи за експериментални изследвания и оптимизация
– Управление на качеството
– Технология на инженерната дървесина
– CNC машини, инструменти и технологии
– Технологично проектиране на дървообработващи предприятия
– Технологично проектиране на предприятия за
производство на мебели
– Експлоатация и поддържане на дървообработващи машини
– Проектиране и изпитване на пневмотранспортни инсталации
– Проектиране на механизми и съоръжения за обработване на дървесина
– Автоматични системи в дървообработващата и
мебелната промишленост
– Отопление и вентилация
– Енергийно използване на дървесината

900

Общо:

2500

Общоинженерни дисциплини:
– Математика
– Числени методи
– Приложна статистика
– Физика
– Техническа механика
– Техническо чертане
– Обща химия
– Аналитична химия с индустриални методи
– Физикохимия
– Производствена безопасност

850

Фундаментални дисциплини в областта на автоматиката и информационните технологии:
– Информатика
– Електротехника
– Електроника
– Цифрова техника
– Електрически измервания
– Теория на управлението
– Микропроцесорна техника
– Процеси и апарати
– Основи на химичните и металургичните технологии

900

Специализиращи дисциплини:
– Автоматизация на технологични процеси
– Технически средства за автоматизация
– Проектиране на системи за управление
– Моделиране на технологични процеси
– Компютърни системи за управление
– Информационни технологии в управлението
– Контролно-измервателна техника
– Методи за експериментални изследвания
– Методи за оптимизация
– Идентификация

900

Общо:

2650

90
Профе
сионална
квали
фикация

„инженер по … (съответната специалност)“

„Материали и материалознание“

Профе
сионално
направ
ление

„инженер по… (съответната специалност)“

Газоснабдяване (по отношение на магистрален пренос,
селищно и промишлено газоснабдяване и сградни газови
инсталации)

Инженерни материали и технологии

Част
„Техно
логична“

ДЪРЖАВЕН

„Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми“

С Т Р.

ВЕСТНИК

БРОЙ 96

Групи дисциплини/дисциплини

Минимален
хорариум
(в часове)

Общоинженерни дисциплини:
– Математика
– Физика
– Информатика
– Техническа механика
– Техническо чертане
– Електротехника и електроника
– Автоматизация на производството
– Производствена безопасност

850

Фундаментални дисциплини в областта на инженерните материали и материалознанието:
– Неорганична химия
– Органична химия
– Физикохимия
– Аналитична химия с инструментални методи
– Преносни процеси
– Кристалография
– Структурен анализ
– Корозионна устойчивост на материали
– Материалознание
– Метални материали/металознание
– Силикатни материали
– Полимерни материали
– Полупроводникови материали

900

Специализиращи дисциплини в съответната област, засягаща технологиите за синтез, получаване
и преработване на инженерни материали (материали на метална основа, силикатни, полимерни и полупроводникови материали), тяхното проектиране
и проектирането на агрегати и съоръжения

900

Общо:

2650

Общоинженерни дисциплини:
– Нормативна база за проектиране на газови съоръжения
– Компютърно моделиране на механични системи
– Компютърни методи в инженерната дейност
– Хидро- и пневмоелементи за управление и автоматизация
Възобновяеми източници на енергия

200

Специализиращи дисциплини:
– Топлообменни и масообменни процеси и апарати – модул II
– Промишлена и битова газификация/технологии,
машини/
– Газоизмервателна и регулираща техника
– Диагностика и безразрушителен контрол на газопроводни системи и инсталации
– Проектиране на системи за магистрален транспорт на нефт и газ
– Електрообзавеждане на взривоопасни производства
– Информационно управляващи системи в газоснабдяването
– Управление на проекти в газоснабдяването

650

Общо:

850

БРОЙ 96

„инженер-металург“

Профе
сионална
квали
фикация

„инженер–химик“

„Металургия“

Профе
сионално
направ
ление

„Химични технологии“

Химични технологии

Металургия

Част
„Техно
логична“

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Групи дисциплини/дисциплини

Общоинженерни дисциплини:
– Математика
– Физика
– Информатика
– Техническа механика
– Техническо чертане
– Електротехника и електроника
– Автоматизация на производството
– Производствена безопасност
Фундаментални дисциплини в областта на металургията:
– Неорганична химия
– Физикохимия
– Аналитична химия с инструментални методи
– Металознание
– Теория на металургичните процеси
– Металургична топлотехника
– Металолеене
– Металургия на черните метали
– Металургия на цветните метали
– Обработване на металите чрез пластична деформация
– Термично обработване на металите
– Металургични агрегати и съоръжения
Специализиращи дисциплини в областта на металургията и инженерното проектиране, даващи знания за технологиите, агрегатите и съоръженията,
свързани с добиването на черни и цветни метали и
сплави, леенето и преработването им чрез методи
за пластична деформация и термично обработване
до готово изделие, както и за проектирането на
тези технологии и агрегати
Общо:
Общоинженерни дисциплини
– Математика
– Физика
– Информатика
– Техническа механика
– Техническо чертане
– Електротехника и електроника
– Автоматизация на производството
– Производствена безопасност
Фундаментални дисциплини в областта на химичните технологии:
– Неорганична химия
– Органична химия
– Аналитична химия
– Аналитична химия с инструментални методи
– Физикохимия
– Процеси и апарати
– Основи на химичните и металургичните технологии
– Топлотехника
Специализиращи дисциплини в областта на химичните технологии и инженерното проектиране, даващи знания за технологиите, агрегати и съоръжения
и за тяхното проектиране, свързани с химичното
инженерство, с безопасността на производствата,
биоенергийни технологии и биопродукти, с производството на: целулоза и хартия, полимери, текстил и
кожи, продукти на финия органичен синтез, горива и
смазочни материали, стъкло, керамика и свързващи
вещества, неорганични вещества и електрохимични
производства, на полиграфични процеси
Общо:

С Т Р. 9 1
Минимален
хорариум
(в часове)

850

900

900

2650

850

900

900

2650

92
Профе
сионална
квали
фикация

„инженер-биотехнолог“

„Биотехнологии“

Профе
сионално
направ
ление

„инженер-еколог“

Екология и опазване на околната среда

Биотехнологии и биомедицинско инженерство

Част
„Техно
логична“

ДЪРЖАВЕН

„Общо инженерство“

С Т Р.

ВЕСТНИК

БРОЙ 96

Групи дисциплини/дисциплини

Минимален
хорариум
(в часове)

Общоинженерни дисциплини:
– Математика
– Физика
– Информатика
– Техническа механика
– Техническо чертане
– Електротехника и електроника
– Автоматизация на производството
– Производствена безопасност
– Топлотехника
– Процеси и апарати

850

Фундаментални дисциплини в областта на биотехнологиите:
– Неорганична химия
– Органична химия
– Аналитична химия
– Физикохимия
– Микробиология
– Биохимия
– Молекулярна биология и генетика
– Колоидна химия

900

Специализиращи дисциплини в областта на биотехнологиите – Биокатализа, Индустриални биотехнологии, Биотехнологични методи в екологията,
Технология на биотрансформациите, Фармацевтични биотехнологии, Биоматериали и биосъвместимост, Биотехнологични методи за диагностика,
Биосензори, Протеомика, Диагностична апаратура
за клиника, Безопасност на храните, Биотехнологии
в производството на храни

900

Общо:

2650

Общоинженерни дисциплини:
– Математика
– Техническа механика
– Топлотехника
– Електротехника и електроника
– Информатика
– Неорганична химия
– Органична химия
– Физикохимия
– Аналитична химия

850

Фундаментални дисциплини в областта на инженерната екология и опазване на околната среда:
– Основи на химичните и металургичните технологии
– Процеси и апарати
– Моделиране и оптимизация на технологични
обекти
– Производствена безопасност и анализ на риска
– Автоматизация на производството
– Основи на биотехнологиите
– Възобновяеми източници на енергия
– Екологични проблеми при горивни процеси
– Екологични проблеми на металургичните производства

900

БРОЙ 96
Част
„Техно
логична“

ДЪРЖАВЕН
Профе
сионално
направ
ление

Профе
сионална
квали
фикация

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 3

Групи дисциплини/дисциплини

Минимален
хорариум
(в часове)

Специализираща подготовка в областта на екологията и опазването на околната среда, осигуряваща
необходимите знания по климатология и хидрология, устойчиво развитие, методи за наблюдение,
оценка и управление на качеството на околната
среда:
– Екологичен мониторинг
– Екологичен одит и оптимални решения в опазването на околната среда
– Екология и устойчиво развитие
– ОВОС и екологично законодателство
– Безотпадъчни технологии и жизнени цикли на
материалите
– Замърсяване и пречистване на въздуха
– Замърсяване и пречистване на води
– Мениджмънт на твърдите отпадъци
– Замърсяване и възстановяване на почви
– Симулиране на разпространението на замърсители

900

Общо:

2650

9498

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 319
ОТ 24 НОЕМВРИ 2016 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2016 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2016 г. в размер 3 675 294 лв.,
представляващи левовата равностойност на
2 116 300 щатски долара по курса на БНБ за
26 септември 2016 г.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. за изплащане на членския внос на Репуб
лика България в Обединения институт за
ядрени изследвания в Дубна, Русия (ОИЯИ –
Дубна), за 2016 г. в размер 1 933 800 щатски долара;
2. за изплащане на остатъка от членския
внос на Република България в ОИЯИ – Дубна,
за 2015 г. в размер 182 500 щатски долара.
Чл. 2. Средствата по чл. 1, ал. 1 да се
осигурят, както следва:
1. средства в размер 3 404 000 лв. да се
осигурят за сметка на предвидените средства
по централния бюджет за 2016 г.;
2. средства в размер 271 294 лв. да се
осигурят за сметка на преструктуриране на
разходите по централния бюджет за 2016 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта

на равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал“,
бюджетна програма „Координация и мониторинг на научния потенциал за интегриране в
европейското изследователско пространство
и глобалната информационна мрежа“ по бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2016 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2016 г.
Чл. 4. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2016 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 2 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 образованието
и науката.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9524

С Т Р.

94

ДЪРЖАВЕН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 320
ОТ 24 НОЕМВРИ 2016 Г.

за изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за държавната собственост, приет с Постановление № 254 на
Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 78
от 2006 г.; изм. и доп., бр. 26 и 51 от 2007 г.,
бр. 64, 80 и 91 от 2008 г., бр. 7, 25, 62 и 93 от
2009 г., бр. 31, 52, 58 и 69 от 2010 г., бр. 61, 80
и 105 от 2011 г., бр. 24 и 47 от 2012 г., бр. 62,
80 и 87 от 2013 г., бр. 13, 15 и 102 от 2014 г. и
бр. 58 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В глава втора се създава чл. 12а:
„Чл. 12а. Застроените имоти – публична
д ърж а вна собс т венос т, за д ъ л ж и т ел но се
застраховат, включително срещу природни
бедствия и земетресения.“
§ 2. В чл. 44, ал. 1 думите „един национален ежедневник и в един местен вестник“
се заменят с „два национални ежедневника“.
§ 3. В § 2 от допълнителните разпоредби
се създава т. 4:
„4. „Семейство“ са:
а) съпрузите, ненавършилите пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие,
ако продължават да учат, до завършване на
средното им образование, но не по-късно от
навършване на 20-годишна възраст (родени,
припознати, осиновени, доведени, заварени,
с изключение на сключилите брак);
б) родителят и неговите/нейните ненавършили пълнолетие деца, както и навършилите
пълнолетие, ако продължават да учат, до
завършване на средното им образование, но
не по-късно от навършване на 20-годишна
възраст (родени, припознати, осиновени, с
изключение на сключилите брак).“
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

9525

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 321
ОТ 24 НОЕМВРИ 2016 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на отбраната
за 2016 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер до 54 605 000 лв. по бюджета
на Министерството на отбраната за 2016 г.
в съответствие с приетия с Решение № 232
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на Министерския съвет от 2016 г. Проект
за инвестиционен разход „Осигуряване на
летателната годност на самолети МиГ-29“.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените средства 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 отбранителните способности“, бюджетна
програма „Подготовка и използване на въоръжените сили“ по бюджета на Министерството
на отбраната за 2016 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 11, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2016 г.
Чл. 3. Министърът на отбраната да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на отбраната 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 отбраната.
§ 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
9526

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 322
ОТ 24 НОЕМВРИ 2016 Г.

за допълнение на Постановление № 254 на
Министерския съвет от 2016 г. за одобряване
на допълнителни трансфери по бюджета на
Министерството на околната среда и водите
за 2016 г. (ДВ, бр. 77 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се създава ал. 4:
„(4) Част от средствата по ал. 1 в размер
3 500 000 лв. да се разходват чрез администриране от Националния доверителен екофонд за
пилотната схема на Инвестиционна програма
„Минерални води“ за:
1. финансиране на екологични общински
п роек т и, водещ и до оползо т воряване на
топлинната енергия на минералните води
и като резултат – директно или индиректно
намаляване на емисиите на парникови газове;
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2. безвъзмездно предоставяне на средства
за екологични проекти на общини за финансиране на част от инвестициите, водещи до
подобряване и повишаване на ефективното
използване на ресурсите от минерални води.“
§ 2. Създава се чл. 4:
„Чл. 4. (1) Предприятието за управление
на дейностите по опазване на околната среда
превежда средствата по чл. 1, ал. 4 на Националния доверителен екофонд в срок до
15 декември 2016 г. за управление и целево
разходване съгласно приетия от управителния
съвет на Националния доверителен екофонд
годишен бюджет.
(2) В случай че средствата по чл. 1, ал. 4
не бъдат разходвани през 2016 г., по решение
на управителния съвет на Националния доверителен екофонд те се включват в бюджета
на Националния доверителен екофонд за
следващата/следващите година/години и се
разходват съобразно утвърдения от управителния съвет на Националния доверителен
екофонд бюджет.“
Заключителна разпоредба
§ 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
9527

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 323
ОТ 24 НОЕМВРИ 2016 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на околната
среда и водите за 2016 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на околната
среда и водите за 2016 г. в размер 1 533 610 лв.
за погасяване на възникнало задължение
по влязло в сила Решение от 19 май 2014 г.
по международно арбитражно дело № 13 от
2007 г. на Арбитражния съд при Българската
търговско-промишлена палата.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на средства по
централния бюджет за 2016 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 в размер 1 533 610 лв. да се увеличат разходите по
„Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда“,
бюджетна програма „Интегрирана система
за управление на отпадъците и опазване на
почвите“, по бюджета на Министерството на
околната среда и водите за 2016 г.
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(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 18, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2016 г.
Чл. 3. Министърът на околната среда и
водите да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на околната среда
и водите 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 околната среда и
водите.
§ 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
9528

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 324
ОТ 24 НОЕМВРИ 2016 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2016 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/т рансфери за 2016 г. в общ размер
4 071,0 хил. лв., разпределени, както следва:
1. разходи по бюджета на Сметната палата
за 2016 г. – 140,0 хил. лв. за персонал;
2. разходи по бюджета на Комисията за
финансов надзор за 2016 г. – 442,0 хил. лв.
за членски внос в Европейския орган за
ценни книжа и пазари и Европейския орган
за застраховане и професионално пенсионно
осигуряване;
3. т ра нсфер за Бъ лгарската а ка дем и я
на нау к и т е ч рез бюд жета на Минист ерс т в о т о н а о б р а з ов а н ие т о и н ау к ат а з а
2016 г. – 110 0,0 х ил. лв.; средствата да се
предоставят на Института по океанология към
Българската академия на науките за финансиране на дейности за завършване на ремонт
на научноизследователския кораб „Академик“;
4. т ра нсфер за Общ и на Доспат –
2000,0 хил. лв. за ремонт и реконструкция
на улици на територията на община Доспат;
5. т р а нс ф е р з а О б щ и н а С мо л я н –
289,0 хил. лв. за ремонт на улици на територията на община Смолян;
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6. т рансфер за Община И х тиман –
100,0 хил. лв. за дофинансиране на ремонта
на довеждащия водопровод на с. Мухово.
(2) Средствата по ал. 1, т. 1 да се осигурят
за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2016 г.
(3) Средствата по ал. 1, т. 2 – 6 да се осигурят чрез преструктуриране на разходите по
централния бюджет за 2016 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1 да
се увеличат разходите по бюджета на Сметната
палата за 2016 г.
(2) Със сумата 140,0 хил. лв. да се увеличи показател „Персонал“ по чл. 4, ал. 1 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2016 г.
Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2 да
се увеличат показателите по чл. 42, ал. 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2016 г.
Чл. 4. Председателят на Сметната палата
и председателят на Комисията за финансов
надзор да извършат съответните промени по
бюджетите си за 2016 г. и да уведомят министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2016 г., включително на
бюджетните взаимоотношения на общините
с централния бюджет за 2016 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 51, ал. 2 и чл. 109, ал. 3 от Закона
за публичните финанси и чл. 90, ал. 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2016 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на председателя на Сметната палата,
на председателя на Комисията за финансов
надзор, на министъра на образованието и
науката, на председател я на Българската
академия на науките, на кмета на община
Доспат, на кмета на община Смолян и на
кмета на община Ихтиман.
§ 3. В Постановление № 192 на Министерския съвет от 2016 г. за одобряване на
допълнителни разходи/трансфери за 2016 г.
(ДВ, бр. 61 от 2016 г.) в чл. 1, ал. 1 т. 11 се
изменя така:
„11. по бюджета на Община Крушари за
ремонтни работи на улици в с. Телериг и
с. Ефрейтор Бакалово, община Крушари –
350 000 лв.“
§ 4. В Постановление № 232 на Министерския съвет от 2016 г. за приемане на плансметка по подготовката и произвеждането
на изборите за президент и вицепрезидент
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на републиката и на национален референдум с въпроси „Подкрепяте ли народните
представители да се избират с мажоритарна
избирателна система с абсолютно мнозинство
в два тура?“; „Подкрепяте ли въвеждането на
задължително гласуване на изборите и референдумите?“ и „Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на
политическите партии и коалициите, да бъде
един лев за един получен действителен глас
на последните парламентарни избори?“ на
6 ноември 2016 г. (обн., ДВ, бр. 71 от 2016 г.;
изм. и доп., бр. 77 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1:
а) в ал. 1 числото „47 080,0“ се заменя с
„48 930,0“;
б) в ал. 3, т. 2 числото „27 880,0“ се заменя
с „29 730,0“.
2. В чл. 2:
а) в ал. 1 числото „9548,0“ се заменя с
„9798,0“;
б) в ал. 2 числото „9050,0“ се заменя с
„9300,0“.
3. В чл. 6:
а) в ал. 1 числата „1500,0“, „260,0“, „800,0“
и „700,0“ се заменят съответно с „3100,0“,
„452,0“, „1290,0“ и „1810,0“;
б) в ал. 2 числото „1240,0“ се заменя с
„2648,0“.
4. В приложението към чл. 1, ал. 2:
а) в пореден № 1 числата „7 348 000“ и
„9 54 8 0 0 0 “ с е з а м ен я т с ъ о т в е т но с ъ с
„7 598 000“ и „9 798 000“;
б) в пореден № 1.2 числата „4 950 000“ и
„6 950 0 0 0“ се замен я т съо т вет но с
„5 200 000“ и „7 200 000“;
в) в пореден № 5 числата „1 000 000“,
„500 000“ и „1 500 000“ се заменят съответно
с „2 100 000“, „1 000 000“ и „3 100 000“;
г) на ред „Общо“ числата „32 093 000“,
„14 8 87 0 0 0 “ и „47 0 8 0 0 0 0 “ с е з а мен я т
съответно с „33 443 000“, „15 387 000“ и
„48 930 000“.
§ 5. В Постановление № 308 на Министерския съвет от 2016 г. за одобряване на
допълнителни разходи/трансфери за 2016 г.
(ДВ, бр. 93 от 2016 г.), в чл. 5 в ал. 1 и 2 думите „по чл. 1, ал. 1, т. 3“ се заменят с „по
чл. 1, ал. 1, т. 4“.
§ 6. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9529
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 325
ОТ 28 НОЕМВРИ 2016 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. за изплащане на стипендии по
Програмата на мерките за закрила на деца
с изявени дарби от държавни и общински
училища през 2016 г., приета с Постановление
№ 68 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ,
бр. 28 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер 21 195 лв. за изплащане
на стипендии на учениците от общинските
училища и на учениците от държавните училища, финансирани от Министерството на
образованието и науката.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. по бюджетите на общините – в размер
13 770 лв., разпределени съгласно приложението;
2. по бюджета на Министерството на образованието и науката – в размер 7 425 лв.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури
за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2016 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да
се увеличат разходите по „Политика в област
та на всеобхватното, достъпно и качествено
пред у чилищно и у чилищно образование.
Учене през целия живот“, бюджетна програма „Развитие на способностите на децата и
учениците“, по бюджета на Министерството
на образованието и науката за 2016 г.
(2) Със сумата 14 175 лв. да се увеличат
показателите по чл. 16, ал. 3, т. 1 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2016 г.
(3) Със сумата 7 425 лв. да се увеличат
показателите по чл. 16, ал. 3, т. 2 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2016 г.
Чл. 4. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2016 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет, за 2016 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 90, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г.
във връзка с чл. 2 от Постановление № 68 на
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Министерския съвет от 2016 г. за приемане
на Програма на мерките за закрила на деца
с изявени дарби от държавни и общински
училища през 2016 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 2, т. 1
Разпределение на допълнителните трансфери
за изплащане от общинските училища на стипендии на ученици по раздел ІІ на Програмата
на мерките за закрила на деца с изявени дарби
през 2016 г.
Община

Област

Средства за стипендии (в лв.)

Благоевград

Благоевград

Видин

Bидин

675

Мездра

Bраца

1 215

Пловдив

Пловдив

2 970

Разград

Pазград

540

Русе

Pусе

540

Столична

София-град

Елин Пелин

София-област

270

Казанлък

Cтара Загора

1 620

Шумен

Шумен

2 160

Ямбол

Ямбол

ОБЩО:
9586

1 755

1 215

810
13 770

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 326
ОТ 29 НОЕМВРИ 2016 Г.

за изменение на Устройствения правилник
на Министерството на младежта и спорта,
приет с Постановление № 142 на Министерския съвет от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 62 от
2013 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2013 г. и бр. 50
и 102 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В приложението към чл. 15, ал. 2 се
правят следните изменения:
1. На ред „Инспекторат по чл. 64а от Закона
за физическото възпитание и спорта“ числото
„8“ се заменя с „6“.
2. На ред „Обща администрация“ числото
„46“ се заменя с „48“.

С Т Р.

98

ДЪРЖАВЕН

3. На ред „Дирекция „Административноправно и нормативно обслужване“ числото
„18“ се заменя с „20“.
4. На ред „Дирекция „Спорт за всички и
регионална координация“ числото „24“ се
заменя с „25“.
5. На ред „Дирекция „Координация и контрол на спортната подготовка“ числото „11“
се заменя с „14“.
6. На ред „Дирекция „Младежки политики“
числото „22“ се заменя с „18“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9593

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 327
ОТ 29 НОЕМВРИ 2016 Г.

за изменение и допълнение на Правилника
за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и
подпомагане към Министерския съвет (обн.,
ДВ, бр. 28 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 7 от
2011 г., бр. 32 и 75 от 2012 г., бр. 62 от 2013 г.,
бр. 25, 60 и 102 от 2014 г., бр. 8 от 2015 г. и
бр. 22 и 40 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 са правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и се
добавя „както и редът за заявяване на финансовите средства и критериите за оценка
на постъпилите искания за финансиране“.
2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Комисията приема решение за предоставяне на средства от резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта за
предотвратяване, овладяване и преодоляване
на последиците от бедствия и контролира
целевото им разходване. Средствата се предоставят за финансиране на:
1. превантивни дейности и дейности по
подготовка за реагиране от програмите по
чл. 6а, ал. 2, т. 2, 4 и 5 от Закона за защита
при бедствия (ЗЗБ) като допълващо финансиране към одобрения бюджет на съответния
компетентен орган и/или към осигурените
средства от други източници;
2. непредвидени разходи за спасителни и
неотложни аварийни работи при бедствия
на включените сили и средства на единната
спасителна система;
3. неотложни възстановителни работи;

ВЕСТНИК

БРОЙ 96

4. възстановителна помощ по чл. 55, ал. 3
ЗЗБ;
5. контролни проверки по изпълнението
на решенията на комисията;
6. проверки по жалби и сигнали;
7. обезщетяване на физически и юридически
лица за реално причинените им вреди при
или по повод извършването на нормативно
установени действия за защита при бедствия
при условия, по ред и в размери, определени
с правилника;
8. обезщетяване на органите на държавната власт, на местното самоуправление,
юридическите лица и гражданите, които са
предоставили при поискване от органите за
пожарна безопасност и защита на населението собствени спасителни, пожарогасителни,
превозни, съобщителни и други технически
средства, при бедствия, пожари и извънредни
ситуации.
(3) Лимитът по чл. 56, ал. 2 ЗЗБ за съответната година се определя с постановлението по чл. 92, ал. 1 от Закона за публичните
финанси.“
3. Създава се ал. 4:
„(4) Комисията предлага на министъра
на финансите размера на лимита по ал. 3
съобразно приоритетните дейности за намаляване на риска от бедствия от доклада на
министъра на вътрешните работи по чл. 6в,
ал. 8 ЗЗБ.“
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 числото „15“ се заменя със „17“.
2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Председател на комисията е заместник
министър-председател, който се определя със
заповед на министър-председателя. Председателят организира и ръководи работата на
комисията.
(3) Членове на комисията са министри или
заместник-министри на вътрешните работи,
на образованието и науката, на финансите, на
труда и социалната политика, на регионалното
развитие и благоустройството, на отбраната,
на външните работи, на здравеопазването,
на културата, на околната среда и водите, на
земеделието и храните, на транспорта, информационните технологии и съобщенията,
на икономиката, на енергетиката и на туриз
ма, както и представител на Националното
сдружение на общините в Република България
(НСОРБ).“
3. В ал. 4 думата „представител“ се заменя
със „служител“.
4. Алинеи 5 и 6 се изменят така:
„(5) Поименни ят състав на комиси ята
и секретарят се определят със заповед на
министър-председателя по предложение на
председателя на комисията съгласувано с
ръководителите на съответните министерства
и управителния съвет на НСОРБ.

БРОЙ 96

ДЪРЖАВЕН

(6) В заседанията на комисията с право
на съвещателен глас участват областни управители.“
§ 3. В чл. 4 ал. 2 се изменя така:
„(2) За осъществяване на своята дейност
комисията провежда редовни и извънредни
заседания по предварително обявен дневен
ред. Редовните заседания се провеждат не
по-малко от три пъти годишно. При необходимост се провеждат извънредни заседания.“
§ 4. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Всяко редовно заседание се провежда
съгласно дневен ред, одобрен от председателя.
Съобщението за провеждане на заседанието
и дневният ред се изпращат на членовете на
комисията и областните управители по чл. 2,
ал. 6 най-малко 5 работни дни преди датата
на провеждане.
(2) При свикване на извънредно заседание
съобщението за провеждане на заседанието
и дневният ред се изпращат на членовете на
комисията и областните управители по чл. 2,
ал. 6 най-малко един работен ден преди датата
на провеждане.“
2. Алинея 3 се отменя.
§ 5. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думата „определен“ се заменя с
„оправомощен“.
2. В ал. 4 думите „Ако е невъзможно“ се
заменят с „При невъзможност“.
§ 6. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) По изключение председателят може
да предложи вземане на решение с писмени
становища от членовете на комисията относно
отделно искане за финансиране, докладвано
на заседанието. Писмените становища се
предоставят на секретаря в указания от председателя срок, като решението се включва в
протокола от заседанието.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) Протоколът с решенията на комисията
от всяко заседание се изготвя в срок до 14
дни от провеждането на заседанието, като се
подписва от председателя или от оправомощения по чл. 6, ал. 2 член на комисията и от
секретаря на комисията.“
3. Създава се ал. 5:
„(5) В 5-дневен срок от подписването секретарят на комисията публикува протоколите
от заседанията на комисията на електронната
страница на ГДПБЗН – МВР.“
§ 7. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. (1) Решенията на комисията, с които
се предоставят средства от резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта за
предотвратяване, овладяване и преодоляване
на последиците от бедствия, се одобряват с
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акт на Министерския съвет по предложение
на председателя на комисията.
(2) Контролът по чл. 58 ЗЗБ се осъществява от областните управители въз основа
на актовете на Министерския съвет по ал. 1.
(3) Ежегодно до края на месец май областните управители изпращат в комисията
информация за осъществения през предходната година контрол по ал. 2, като същата
се включва и в доклада по чл. 64б, т. 6 ЗЗБ.“
§ 8. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В т. 2 думите „чл. 5, ал. 2“ се заменят
„чл. 10, ал. 4“.
2. Точка 6 се изменя така:
„6. организира осигуряването на материали,
техническо оборудване и обслужване;“.
3. В т. 9 думите „отделен деловоден регистър
на документите за решаване от комисията“ се
заменят с „деловоден регистър на комисията“.
4. В т. 10 след думите „изпълнява и други
задачи“ се добавя „във връзка с дейността
на комисията“.
§ 9. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. (1) Секретарят на комисията проверява съответствието на искането за финансиране с реда и условията, определени с
правилника.
(2) Ако искането не е подадено по реда и
не съответства на условията на правилника,
секретарят на комисията уведомява заявителя, че следва да отстрани недостатъците
в 30-дневен срок от съобщението за това с
указание, че при неотстраняването им в срок
производството по разглеждане на искането
ще бъде прекратено.
(3) Исканията с нередовност, която не е
отстранена в срока и съгласно указанията по
ал. 2, се внасят за разглеждане на заседание
с предложение за прекратяване на производството.
(4) На редовните заседания се разглеждат:
1. искания, които са постъпили не по-късно
от 30 дни преди датата на провеждане на заседанието, подадени са по реда на правилника
и отговорят на условията, определени с него;
2. искания с отстранени нередности в срока по ал. 2, но не по-късно от 30 дни преди
датата на провеждане на заседанието.
(5) Исканията, по които не са взети решения поради изчерпване на финансовите
средства, се прекратяват, като могат да бъдат
разгледани отново през следващата година,
но за не повече от 2 последователни години.
За всяко ново разглеждане вносителят подава
в срок до 31 март на текущата година искане
за подновяване на разглеждането.
(6) Информация относно възможността
за ново разглеждане на исканията по ал. 5
се публикува на електронната страница на
ГДПБЗН – МВР.“
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§ 10. В чл. 11, ал. 1 изречение второ се
изменя така:
„При необходимост могат да бъдат привличани експерти от министерствата и ведомствата, както и от други организации по искане
на председателя на комисията съгласувано
със съответния министър или ръководител
на ведомство или организация.“
§ 11. Наименованието на раздел I от глава
трета „Ред за заявяване на финансовите средства и критерии за оценка на постъпилите
искания за финансиране“ се изменя така:
„Раздел I
Финансиране на превантивни дейности и
дейности по подготовка за реагиране“
§ 12. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. (1) Комисията приема решение за
финансиране на проекти за изпълнение на
превантивни дейности и дейности по подготовка за реагиране от програмите по чл. 6а,
ал. 2, т. 2, 4 и 5 ЗЗБ.
(2) Комисията разпределя средствата за
финансиране на проектите по ал. 1 съобразно
приоритетните дейности за намаляване на
риска от бедствия от доклада на министъра
на вътрешните работи по чл. 6в, ал. 8 ЗЗБ.
(3) Финансирането на проект за изпълнение
на дейности по ал. 1 се извършва като допълващо финансиране към одобрения бюджет
на съответния компетентен орган и/или към
осигурените средства от други източници в
размер, не по-голям от 70 на сто от сумата,
необходима за изпълнението на проекта.
(4) Размерът на средствата, които могат да
бъдат отпуснати за финансиране на проект за
изпълнение на дейности по ал. 1, не може да
надвишава 10 на сто от лимита по чл. 1, ал. 3.“
§ 13. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. (1) Исканията за финансиране по
чл. 12, ал. 1 се внасят в комисията от съответния първостепенен разпоредител с бюджет.
(2) Исканията по ал. 1 се внасят от областните управители в случаите, когато изпълнението на дейности по чл. 12, ал. 1 е от
тяхната компетентност.
(3) Към искането за финансиране се прилагат:
1. проект и план-график за изпълнение на
дейността;
2. инвестиционен проект по Закона за
устройство на територията и количественостойностна сметка, ако е приложимо;
3. бюджет на дейността съгласно планграфика;
4. документи, показващи готовност за започване изпълнението на дейността;
5. обосновка от вносителя за сумата по
искането за финансиране за предотвратяване,
овладяване и преодоляване на последиците
от бедствия;

ВЕСТНИК

БРОЙ 96

6. при етапно финансиране за следващ етап
се представя отчет по чл. 46 за извършените
разходи пред комисията и пред министъра
на финансите.
(4) С проекта по ал. 3, т. 1 вносителят
трябва да покаже:
1. постигане на целите на Националната
стратегия за намаляване на риска от бедствия,
както и принос към изпълнението на една
или повече от оперативните цели;
2. осъществимост на целите и дейностите,
които ще се реализират с проекта като резултат
или продукт в определената времева рамка;
3. решаване на конкретни проблеми, свързани с намаляване на риска от бедствия и/или
повишаване на готовността, и/или изграждане
на способности за реагиране на национално,
областно или общинско ниво;
4. наличие на ресурси за изпълнение на
целите и дейностите;
5. план за оценка на изпълнението на дейностите и постигането на целите на проекта;
6. необходимите разходи за управление
на проекта;
7. ефективно разходване на финансовите
средства.
(5) Обосновката по ал. 3, т. 5 съдържа необходимия бюджет за дейността, планирания
бюджет на компетентния орган, одобрения
бюджет на компетентния орган и/или осигурените средства от други източници за
финансиране за изпълнението на дейността.
(6) Кметовете на общини изпращат копия на
исканията за финансиране и на документите по
ал. 3 до областните управители за становище
относно целесъобразността и съответствието
им с изискванията на ал. 3.
(7) Областните управители изпращат на
комисията с копие до кметовете на общини
становищата си по ал. 6 в срок до 30 дни от
датата на получаване на исканията.
(8) Документите по ал. 3 се внасят на
хартиен и електронен носител. Разглеждането и оценяването им се извършва съгласно
хартиения носител.
(9) При искане по реда на чл. 10, ал. 5 се
прилагат:
1. актуална декларация за други източници
за финансиране през новата година;
2. актуални документи по ал. 3, ако е
приложимо;
3. информация за предприети действия за
реализиране предмета на финансиране.“
§ 14. В чл. 14 след думата „Разглеждането“
се добавя „и оценяването“.
§ 15. Създава се чл. 14а:
„Чл. 14а. (1) Постъпилите искания за финансиране на дейности по чл. 12, ал. 1 се
оценяват по следните критерии:
1. принос за постигането на една или повече от оперативните цели на Националната
стратегия за намаляване на риска от бедствия
съгласно:
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а) утвърден/разработен план за защита
при бедствия;
б) приета програма за намаляване на риска
от бедствия;
в) приет годишен план за изпълнение на
програмата за намаляване на риска от бедствия;
г) внесен доклад за приоритетните дейности
за намаляване на риска от бедствия, за които
е необходимо финансиране през следващата
календарна година;
д) направен преглед и изготвен годишен
доклад за състоянието на защитата при бедствия, ако е приложимо;
2. осъществимост на целите и дейностите,
които ще се реализират с проекта като резултат
или продукт в определената времева рамка,
като предвидените дейности са:
а) ясно описани;
б) постижими;
в) обвързани с ясни индикатори за изпълнение на проекта;
г) с ясно определена и реалистична времева
рамка за изпълнение на дейностите по проекта;
3. решаване на конкретни проблеми, свързани с намаляване на риска от бедствия и/или
повишаване на готовността, и/или изграждане
на способности за реагиране на национално,
областно или общинско ниво, като следва:
а) да се постига материална промяна,
промяна на готовността или способностите
за реагиране, а не научна разработка;
б) резултатът от реализиране на дейността
да не е интелектуална собственост;
в) резултатът от реализиране на дейността да не се използва за търговски цели или
продукти;
4. наличие на ресурси за изпълнение на
целите и дейностите, като:
а) административен капацитет – оценяват се квалификациите и отговорностите на
ръководителя на проекта и на останалите
членове на екипа;
б) финансов капацитет – оценява се размерът на осигуреното финансиране от собствения
бюджет или от други източници;
в) оперативен капацитет – оценява се опи
тът в изпълнението на дейности, сходни на
проектните и/или в управлението и изпълнението на проекти, финансирани от различни
източници;
5. план за оценка на изпълнението на дейностите и постигането на целите на проекта;
6. разходи за управление на проекта;
7. ефективно разходване на финансирането.
(2) При оценяването на исканията за финансиране на дейности по ал. 1 се вземат
предвид и:
1. насоченост към намаляване на повече
от един риск;
2. взаимодействие с партньори, имащи отношение към намаляване на риска от бедствия;
3. принос към:
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а) повишаване на устойчивостта на критичната инфраструктура;
б) повишаване на ангажираността и отговорността на обществото;
в) подобряване на взаимодействието на
частите на единната спасителна система;
г) повишаване на способностите за реагиране при бедствия;
д) подобряване и улесняване на обмена
на информация и приемане на ефективни
механизми за координация;
е) повишаване на ангажираността на държавните органи.
(3) Резултатите от оценяването по ал. 1 и 2
се включват в доклада по чл. 9, т. 3.
(4) Показателите за критериите по ал. 1
и процедурата по оценяване се определят по
предложение на комисията с акт на Министерския съвет.“
§ 16. Наименованието на раздел II от глава
трета „Ред за заявяване на финансовите средства и критерии за оценка на постъпилите
искания за финансиране“ се изменя така:
„Раздел II
Разплащане на непредвидени разходи за спасителни и неотложни аварийни работи при
бедствия на включените сили и средства на
единната спасителна система“
§ 17. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. В основния текст думата „взема“ се
заменя с „приема“.
2. В т. 1 думите „аварийно-възстановителни работи (СНАВР)“ се заменят с „аварийни
работи (СНАР)“, а думите „чрез оперативните
центрове“ се заличават.
3. Точка 2 се изменя така:
„2. за обезщетяване на органите на държавната власт, местното самоуправление,
юридическите лица и гражданите, които са
предоставили при поискване от органите за
пожарна безопасност и защита на населението собствени спасителни, пожарогасителни,
превозни, съобщителни и други технически
средства при бедствия, пожари и извънредни
ситуации.“
§ 18. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. (1) Органите по чл. 16:
1. посочват в искането основанието за
извършването на разходите, като прилагат,
ако са приложими:
а) заповед по чл. 49, ал. 1 и чл. 50, ал. 1
или решение по чл. 50а ЗЗБ за обявяване на
бедствено положение;
б) заповед или решение на Министерския
съвет за продължаване, съответно за отмяна,
на бедственото положение;
в) документ от Главна дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“/Районна
дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“ за включени сили и средства по
реда на чл. 29, ал. 2, т. 4 ЗЗБ;
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г) споразумение по чл. 9, ал. 17 ЗЗБ с
юридическите лица и едноличните търговци,
включени в плановете за защита при бедствия;
удостоверение съгласно чл. 25, ал. 1 от Наредба № 8121з-1006 от 24 август 2015 г. за реда
за осъществяване на пожарогасителната и
спасителната дейност от органите за пожарна
безопасност и защита на населението на Министерството на вътрешните работи или други
удостоверителни документи за използването
на допълнителни сили и средства;
д) информация за фактическите обстоятелства – събитие, място, време, предприети
действия, включени сили и средства на единната спасителна система;
2. п ри ла гат к ъм иска нет о сп ра вка за
извършените непредвидени разходи по второстепенни разпоредители с бюд жет или
държавни предприятия по вид и стойност;
непредвидените разходи се определят като
разлика между сумата на извършените разходи
и средствата, осигурени в бюджета;
3. прилагат към искането отчет съгласно
приложение № 4 към чл. 46, ал. 1 с описи на
разходооправдателните документи по второстепенни разпоредители с бюджет или държавни предприятия, съдържащи: извършител
на разхода, номер на документа и дата (дд/
мм/гг) на съставяне на документа, стойност
на разхода, протоколи; оригиналните разходооправдателни документи се съхраняват при
прекия извършител, а заверените копия на
документите – при второстепенния разпоредител или държавното предприятие;
4. прилагат към искането заверени за вярно
с оригинала копия на разходооправдателните
документи и протоколите от описите по ал. 1,
т. 3 с дата не по-късно от 30 дни след края
на действието, съответно след отмяната на
бедственото положение.
(2) Кметовете на общини изпращат копие на искането и на документите по ал. 1
на областните управители за получаване на
становище относно целесъобразност та на
извършените разходи.
(3) Областните управители изпращат на
комисията с копие до кметовете на общини
становищата си по ал. 2 в срок до 30 дни от
датата на получаване на исканията.
(4) Исканията за разплащане на разходите
за СНАР се разглеждат по реда на постъпването им.“
§ 19. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 т. 1 се изменя така:
„1. инвестиционен проект по Закона за
устройство на територията, фаза технически
или работен проект;“.
2. В ал. 6 думите „Секретарят на комисията“ се заменят с „Комисията“.
3. Създават се ал. 7 и 8:
„(7) При искане по реда на чл. 10, ал. 5
се прилагат:
1. актуални документи по ал. 2 – 4, ако е
приложимо;
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2. информация за предприети действия за
реализиране на предмета на финансиране.
(8) При етапно финансиране се прилага
отчет по чл. 46 за извършените разходи пред
комисията и пред министъра на финансите.“
§ 20. Член 25 се отменя.
§ 21. В чл. 26, ал. 1 думата „взема“ се заменя с „приема“.
§ 22. В чл. 27, ал. 1, т. 2 думите „геологичен (геофизичен, геоложки)“ се заменят с
„геоложки“.
§ 23. В чл. 28, ал. 1 думите „заповедта за
въвеждане на плана за защита при бедствия“
се заменят със „заповед по чл. 49, ал. 1 ЗЗБ“.
§ 24. В чл. 36 думите „Комисията обезщетява“ се заменят с „Комисията приема
решение за обезщетяване на“.
§ 25. В чл. 38, ал. 1 се създава т. 3:
„3. заверено копие от заповед по чл. 49,
ал. 1 или по чл. 50, ал. 1 ЗЗБ за обявяване
на бедствено положение.“
§ 26. В чл. 40, т. 2 след думата „обезщетението“ се добавя „и предназначението му за
отстраняване на вредите съгласно протокола
по чл. 37, ал. 3“.
§ 27. В чл. 41 думите „увредените лица“ се
заменят с „лицата по чл. 40, т. 1“.
§ 28. Глава четвърта „Координиране на
помощи и дарения“ се отменя.
§ 29. В чл. 44 ал. 2 се изменя така:
„(2) Промяна на предназначението на предоставените средства от един обект към друг
се допуска по искане на вносителя и само
след решение на комисията, одобрено с акт
на Министерския съвет.“
§ 30. В чл. 46, ал. 1 се създава изречение
второ:
„Копия на документите по описа не се
прилагат.“
§ 31. В чл. 47, ал. 2 се правят следните
изменения:
1. Точка 1 се отменя.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. общините възстановяват неусвоените
средства по обекти, предоставени със съответните актове на Министерския съвет; в
платежното нареждане за възстановяване се
записват актът на Министерския съвет и точката и подточката от приложението към него,
по които се връщат неусвоените средства;“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 32. Исканията, постъпили преди влизането в сила на това постановление, се разглеждат
по досегашния ред.
§ 33. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на разпоредбите на § 12, § 13 относно
чл. 13, ал. 4, § 14 и § 15 относно чл. 14а,
ал. 1 – 3, които влизат в сила от 1 януари 2018 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9594
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328
ОТ 30 НОЕМВРИ 2016 Г.

з а одо бря в а не н а п р омен и по бюд же т а
на М и н ис т ерс т во т о на енерг е т и к ат а з а
2016 г. за изплащане на задълженията на
„Национална електрическа компания“ – ЕАД,
съгласно решение по Арбитражно дело ICC
Case 18086/GZ/MHM
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява промени по бюджета на
Министерството на енергетиката за 2016 г. в
частта на финансирането на бюджетното салдо
за сметка на централния бюджет в размер
1 176 660 837 лв., представляващи левовата
равностойност на 601 617 133 евро.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят като
възмездна финансова помощ на „Национална
електрическа компания“ – ЕАД, за изплащане
на присъдените суми по Арбитражно дело
№ ICC Case 18086/GZ/MHM между „Национална електрическа компания“ – ЕАД, и
„Атомстройекспорт“ – АД.
Чл. 2. (1) Средствата по чл. 1 се възстановяват от „Национална електрическа
компания“ – ЕАД, по бюджета на Министерството на енергетиката в срок 7 години
съгласно споразумение между министъра на
енергетиката и „Национална електрическа
компания“ – ЕАД. Погасяването се извършва
еднократно на падежа на заема (декември
2023 г.). Срокът за възстановяване на възмездната финансова помощ започва да тече
от датата на предоставянето є.
(2) Въ змезд ната фи на нсова помощ се
възстановява по банковата бюджетна левова
сметка на Министерството на енергетиката
в Българската народна банка.
Чл. 3. (1) Министърът на енергетиката да
извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на енергетиката 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. 4, т. 2 от Закона за публичните
финанси и чл. 1 от Закона за предоставяне
на помощ за изплащане на задължения на
„Национална електрическа компания“ – ЕАД.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на енергетиката.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9619
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РЕШЕНИЕ № 947
ОТ 10 НОЕМВРИ 2016 Г.

за откриване на процедура за предоставяне на
концесия за услуга върху Обект „Интермодален
терминал – Пловдив“ – публична държавна
собственост
На основание чл. 4, чл. 39, ал. 1 и 2 от
Закона за концесиите и чл. 3, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт във връзка с
мотивирано предложение на министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията и на обосновката към него
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива процедура за предоставяне на
концесия за услуга върху Обект „Интермодален
терминал в Южен централен район на планиране в България – Пловдив“, обслужващо
съоръжение, свързано с железопътната инфраструктура – публична държавна собственост,
наричан по-нататък „интермодален терминал“
(„обект на концесията“), с концесионна площ
77 342 кв. м, включваща поземлени имоти с
построените върху тях сгради и съоръжения,
и принадлежности към обекта на концесията,
както следва:
1.1. Поземлен имот № 022332 по Картата
на възстановената собственост (КВС) на землището на с. Златитрап, местността Камиша,
община „Родопи“, област Пловдив, ЕКАТТЕ
31036, с начин на трайно ползване „друга жп
територия“, с площ 62 556 кв. м, съгласно Акт
за публична държавна собственост № 9233 от
28.09.2016 г. и скица № 002147 от 13.06.2016 г.,
издадена от Общинска служба по земеделие
„Родопи“, образуван от поземлени имоти с
актове за публична държавна собственост,
вписани в Службата по вписванията – Пловдив,
при Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието, подробно описани
в скицата, заедно със:
1.1.1. построените в него:
1.1.1.1. сграда с идентификатор 01 – административнообслужваща, със застроена площ
326 кв. м, на два етажа;
1.1.1.2. сграда с идентификатор 02 – навес
за контролно-пропускателен пункт (КПП), със
застроена площ 15 кв. м, на един етаж;
1.1.2. трайно прикрепените към земята
съоръжения:
1.1.2.1. открит навес за митница;
1.1.2.2. открит навес за бензиностанция и
автомивка;
1.1.2.3. работна площадка на терминала;
1.1.2.4. паркинг за автомобили.
1.2. Незастроен терен с площ 8882 кв. м по
контура на точки с номера от т. 13 до т. 24
включително, съгласно приложената извадка от
ГИС на Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ (ДП
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„НКЖИ“), с посочени координати на точките
в координатна система ЕТRF 1989 UTM, Zone
35N, представляващ част от поземлен имот с
идентификатор 31036.30.2 по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрена
със Заповед № РД-18-18 от 1.10.2013 г. на
изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър, целият с
площ 109 505 кв. м, съгласно Акт за публична
държавна собственост № 8889 от 24.04.2015 г.,
заедно със следните трайно прикрепени към
земята съоръжения:
1.2.1. коловоз за товарно-разтоварни операции с дължина 602 м, и
1.2.2. предпазна ограда с дължина 1584 м
и височина 241 см, от които 185 см покрити
с оградна мрежа от поцинкована ламарина.
1.3. Принадлежности към обекта на концесията – техническа инфраструктура и принадлежности към сградите и пътна връзка,
включени в обекта на концесията – публична
държавна собственост, включващи:
1.3.1. елементи на техническата инфраструктура, които представляват самостоятелни
вещи – водоснабдяването и канализацията,
електроснабдяването и далекосъобщенията,
третирането на отпадъци и геозащитна дейност,
намиращи се в концесионната площ, както и
сгради и съоръжения, свързани с обслужването
на извършваните на неговата територия дейности, подробно описани в приложение – неразделна част от концесионния договор;
1.3.2. пътна връзка – от път PDV-1251 до
подхода и паркинга на интермодалния терминал, свързваща терминала с републиканската пътна мрежа, с обща площ 5904 кв. м,
включващ поземлени имоти по КВС на с.
Златитрап, с ЕКАТТЕ 31036, както следва:
№ 022330 съгласно скица № К02418/26.09.2016 г.;
№ 022285 съгласно АПДС № 9054/17.11.2015 г.;
№ 022133 съгласно АПДС № 8862/21.04.2015 г.;
№ 022134 съгласно АПДС № 8863/21.04.2015 г.;
№ 022235 съгласно АПДС № 8896/28.04.2015 г.;
№ 022287 съгласно АПДС № 8897/28.04.2015 г.;
№ 022288 съгласно АПДС № 8900/28.04.2015 г.;
№ 022282 съгласно АПДС № 8898/28.04.2015 г.;
№ 022234 съгласно АПДС № 8893/28.04.2015 г.;
№ 022303 съгласно АПДС № 8899/28.04.2015 г.;
№ 022308 съгласно АПДС № 8895/28.04.2015 г.;
№ 022312 съгласно АПДС № 8894/28.04.2015 г.;
№ 022321 съгласно АПДС № 8901/28.04.2015 г.,
предоставени за управление на ДП „НКЖИ“.
1.4. С допълнително споразумение към
концесионния договор при условия и по ред,
определени в документацията за участие в
процедурата, към обекта на концесията могат
да бъдат включени и:
1.4.1. други имоти извън посочените по
т. 1.1 – 1.3, необходими за разширяване на
обекта на концесията, когато това се налага
в съответствие с предвижданията на влязъл в
сила подробен устройствен план за разширение
на интермодалния терминал и е свързано с
изпълнение на инвестиционната програма на
участника, определен за концесионер;
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1.4.2. сградите, съоръженията и оборудването, които концесионерът може да изгради като
допълнителна инфраструктура към съществуващата в публичната собственост на обекта на
концесията със свои средства и на свой риск,
включваща изграждането на следните активи:
1.4.2.1. коловоз 1г;
1.4.2.2. разширение на площадката на интермодалния терминал, и
1.4.2.3. коловоз 3г и коловоз 4г.
2. Определя за предмет на концесията:
2.1. Основен предмет – управление на услуги
от обществен интерес и управление и поддържане на Обект „Интермодален терминал в
Южен централен район на планиране в България – Пловдив“ на риск на концесионера, който
включва поддържането в наличност на услугите
по обработка на товари и/или обработка/претоварване/опериране на интермодални товарни
единици при преминаването/прехвърлянето им
от автомобилен към железопътен транспорт и
обратното, осигуряване на непрекъснатост и
ниво на качеството на услугите в съответствие
с концесионния договор, както и поддържане
в експлоатационна годност на обекта на концесията срещу правото на концесионера да
експлоатира услугите, като получава приходи
от потребителите или от трети лица, а когато
извършва и други стопански дейности – и правото да получава приходи от тези дейности.
2.2. Допълнителен предмет – извършване
при условия и по ред, определени с концесионния договор или с допълнително споразумение
към него, на частични строителни и монтажни
работи на риск и за сметка на концесионера
в съответствие с инвестиционната програма
на концесионера и с одобрено и влязло в сила
изменение на подробен устройствен план
(ПУП) – план за регулация (ПР), план за застрояване (ПЗ) и/или парцеларен план (ПП)
на обекта на концесията.
3. На интермодалния терминал могат да се
предоставят следните услуги и да се извършват
следните стопански дейности и строителномонтажни работи:
3.1. Услуги по обработката на товари (товарене, разтоварване, подреждане, съхраняване,
вътрешнотерминален превоз на товари и други)
и/или обработка/претоварване/опериране на
интермодални товарни единици при преминаването/прехвърлянето им от автомобилен към
железопътен транспорт и обратното, спедиция,
транспортна и складова логистика, както и дейности по управление и поддържане на обекта
на концесията в експлоатационна годност в
съответствие с концесионния договор.
3.2. Стопански дейности, включващи осигуряването в съответствие с концесионния
договор на всяка търговска или друга дейност,
съоръжения и услуги, извън определените
в т. 3.1, съвместими с предназначението на
обекта на концесията.
3.3. Съпътстващи дейности, обезпечаващи
извършването на услугите по т. 3.1, свързани
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с обработката/претоварването/оперирането на
товарите в интермодалния терминал, както и
дейности, които съответстват на производствените и търговските функции на предприятия,
намиращи се в обекта на концесията, поради
връзката им с обема на железопътния или автомобилния трафик, който създават, или поради
услугите, които предоставят на потребителите.
3.4. Частични строителни и монтажни работи, свързани с извършването на частично
разширение, частична реконструкция, частична рехабилитация или ремонт на обекта на
концесията, в съответствие с изискванията на
действащото законодателство при условия и
по ред, определени с концесионния договор.
4. Определя срок на концесията 27 години.
5. Началната дата на концесията е датата
на влизането в сила на концесионния договор.
6. Концесионният договор влиза в сила по
ред, определен с договора, след изпълнение на
следните условия:
6.1. Извършване от концесионера на еднократното концесионно плащане по т. 12.1.
6.2. Прието и влязло в сила решение на Комисията за защита на конкуренцията, с което:
6.2.1. се разрешава концентрацията на стопанска дейност, която може да възникне от
сключването на концесионния договор, или
се определя, че не е налице концентрация на
стопанска дейност, или
6.2.2. се определя, че съгласно действащото законодателство не е необходимо такова
разрешение.
6.3. Представяне от концесионера на банковите гаранции по т. 11.1.1 и 11.1.2.
7. Концесията се осъществява с осигурени
от концесионера средства и при поемане от
негова страна на оперативния и строителния
риск при следните условия:
7.1. Поддържане в наличност на услугите и
дейностите по т. 3 и осигуряване на тяхната
непрекъснатост и ниво на качеството на услугите за срока на концесията в съответствие
с концесионния договор.
7.2. Управление и поддържане на обекта
на концесията в експлоатационна годност за
срока на концесията.
7.3. Изпълнение на предложената с офертата на участника, определен за концесионер,
инвестиционна програма – неразделна част от
концесионния договор.
7.4. Концедентът не дължи на концесионера
компенсации по чл. 6 от Закона за концесиите.
7.5. Спазване на нормативните изисквания и
на изискванията, определени от компетентните
държавни органи, свързани с националната
сигурност и отбраната на страната, опазването
на околната среда, социалното и трудовото законодателство, включително произтичащи от
колективни споразумения или от международни
договори в социалната област и в областта на
околната среда, човешкото здраве и защитените
територии, зони и обекти, и на обществения ред.
7.6. Спазване на за дъл жени ята, поети
по международни договори, по които Репуб
лика България е страна.
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7.7. Непрехвърляемост на правата и задълженията по концесионния договор. Концесионерът няма право изцяло или частично да
се разпорежда с обекта на концесията и със
свързаните с него права и задължения или да
обременява обекта по какъвто и да е начин.
7.8. Предназначението на обекта на концесията не може да се изменя.
7.9. Концедентът е собственик на всички
приращения и подобрения, изградени трайно
върху територията на обекта на концесията.
7.10. Върху обекта на концесията концесионерът да извършва услугите по т. 3.1 съгласно
концесионния договор, като осигурява равен
достъп до тях на всички лицензирани превозвачи и ползватели и да спазва условията за
предоставянето им.
7.11. Извършване от концесионера на задължителни инвестиции в обекта на концесията
в размер съгласно инвестиционното предложение в офертата на участника, определен
за концесионер, не по-малък от 4 687 600 лв.
без данък върху добавената стойност (ДДС)
за срока на концесията, в т.ч. – инвестиции в
размер, не по-малък от 1 400 000 лв. без ДДС
за първите две години от срока на концесията.
7.12. При осъществяване на концесията
концедентът и концесионерът спазват разпоредбите на действащото законодателство в
съответствие с концесионния договор.
7.13. При определяне на таксите и плащанията за ползваните услуги в интермодалния
терминал се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.
7.14. При прекратяване на концесионния договор поради изтичане на срока на концесията
концесионерът няма право на обезщетение.
7.15. Отношенията между страните при
предсрочно прекратяване се уреждат с концесионния договор.
7.16. При предсрочно прекратяване на
концесионния договор концедентът дължи на
концесионера обезщетение в съответствие с
действащото законодателство към датата на
прекратяването на договора.
8. Страните по концесионния договор имат
следните основни права и задължения:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. право да експлоатира услугата от обществен интерес, като получава приходи от
потребителите на услугите или от трети лица;
8.1.2. право на експлоатация на интермодалния терминал чрез извършване на услугите
и стопанските дейности по т. 3;
8.1.3. право да извършва частични строителни и монтажни работи в съответствие
с т. 3.4 в концесионната площ на интермодалния терминал и право да премахва/разрушава съществуващи сгради и съоръжения
и да демонтира съществуващо оборудване
при отпаднала необходимост в съответствие
с т. 8.2.5 при условия и по ред, определени с
концесионния договор;
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8.1.4. право да определя цените на услугите,
които предоставя в съответствие с т. 3.1 като
оператор на интермодалния терминал, и да
събира приходите от тях и от съпътстващите
дейности по т. 3.3 в своя полза;
8.1.5. право да получи обезщетение при
условията на т. 7.16;
8.1.6. да получи от концедента заверени
копия от наличната до датата на влизане в
сила на концесионния договор техническа,
финансова и друга документация, свързана с
експлоатацията на интермодалния терминал;
8.1.7. да извършва на свой риск частичните
строителни и монтажни работи по т. 3.4 в съответствие с инвестиционната програма – част
от офертата на участника, определен за концесионер, при необходимост от възлагане на
концесионера на допълнително строителство,
в съответствие с изискванията на действащото
законодателство при условия и по ред, определени с концесионния договор;
8.1.8. да отдава под наем части от обекта
на концесията при условията на т. 10.2 и 10.3
и по ред, определен с концесионния договор;
8.1.9. по своя преценка да закупи или да
наеме при условия и по ред, определени с
концесионния договор, активи – собственост
на ДП „НКЖИ“, свързани с обекта на концесията, подробно посочени в приложението
към концесионния договор.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. да управлява и да поддържа за срока
на концесионния договор услугите и дейностите
по т. 3 в наличност, като осигурява тяхната
непрекъснатост и нивото им на качество в
съответствие с действащото законодателство,
при условия и по ред, определени с концесионния договор;
8.2.2. да управлява и да поддържа интермодалния терминал в експлоатационна годност и
да извършва частично разширение, частична
реконструкция, частична рехабилитация и ремонт на обекта на концесията в съответствие с
изискванията на действащото законодателство
при условия и по ред, определени с концесионния договор;
8.2.3. да изпълнява всички функции на
оператор на обслужващо съоръжение съгласно Закона за железопътния транспорт,
актовете по прилагането му и приложимото
законодателство при условията, предвидени с
концесионния договор;
8.2.4. да извършва частични строителни и
монтажни работи в съответствие с т. 2.2, както
и доставка и поддържане на оборудването на
интермодалния терминал в съответствие с
концесионния договор;
8.2.5. да извършва премахването/разрушаването на съществуващи сгради и съоръжения
и/или демонтаж на съществуващо оборудване при осъществяване на строителните и
монтажните работи по т. 8.2.4, при условията
на отпаднала необходимост, свързана с изграждането на нови сгради или съоръжения,
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експлоатацията на интермодалния терминал,
както и с изпълнението на предвижданията
на влязъл в сила подробен устройствен план
за разширение на интермодалния терминал
и на инвестиционната си програма по ред,
определен с концесионния договор;
8.2.6. да извършва инвестициите в обекта
на концесията, определени съгласно инвестиционното предложение по т. 15.4, въз основа
на техническата и проектната (екзекутивна)
документация по изграждането на интермодалния терминал и влезлия в сила подробен
устройствен план за концесионната площ при
условия, по ред и в срокове, определени с
концесионния договор;
8.2.7. въз основа на инвестиционната програма по т. 15.4 да изработва и да представя
за одобряване от министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
годишни инвестиционни програми за обекта
на концесията по ред, определен с концесионния договор;
8.2.8. предварително да съгласува и да получи одобрение от концедента за извършване на
подобрения в обекта на концесията съобразно
концесионния договор, които не са предвидени
в инвестиционната програма по т. 15.4 – неразделна част от договора за концесия, или в
съответната годишна инвестиционна програма
по т. 8.2.7;
8.2.9. да осигури целогодишното функциониране на интермодалния терминал съобразно
предназначението му като обслужващо съоръжение, свързано с железопътната инфраструктура,
както и да поддържа пътната връзка по т. 1.3.2
от път PDV-1251 до подхода и паркинга на терминала, чрез която се осъществява връзката с
републиканската пътна мрежа, обезпечавайки
неограничено и безпрепятствено преминаване
през нея на трети лица;
8.2.10. да извършва концесионните плащания по т. 12 в размери, в срокове и по ред,
определени с концесионния договор;
8.2.11. да изпълнява или да осигури изпълнението на предложенията в офертата
си – неразделна част от концесионния договор;
8.2.12. в съответствие с офертата си да
осигурява за своя сметка разработването и
при необходимост – актуализация на всяка
проектна, техническа, финансова и друга
документация, необходима за управлението,
поддържането в експлоатационна годност,
частичното изграждане и развитието на интермодалния терминал;
8.2.13. да предоставя свободен и безпрепятствен достъп до всички части на обекта на
концесията на всички компетентни държавни
органи и/или на определени от министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията длъжностни лица, когато това
се налага за извършването на неотложни работи от обществена полза или за защита на
обществения ред и сигурност, или за опазване
на околната среда и водите;
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8.2.14. незабавно да уведомява министъра
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията и упълномощените държавни
органи за всички обстоятелства, създаващи
опасност за националната сигурност, отбраната
на страната и обществения ред, околната среда,
човешкото здраве и за защитените със закон
територии, зони и обекти, както и за всички
обстоятелства, застрашаващи безопасността в
железопътния транспорт, по ред, определен с
концесионния договор;
8.2.15. при настъпване на форсмажорни обстоятелства да търпи временното използване
на обекта на концесията или на части от него
от трети лица, определени от министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията, без право на обезщетение за
това, в съответствие с концесионния договор;
8.2.16. да застрахова обекта на концесията
за своя сметка в полза на концедента за всяка
година от срока на концесията в съответствие
с действащото законодателство и с концесионния договор;
8.2.17. да осигурява възможност за ползването на обекта на концесията при изпълнение
на задължения, поети по международни договори, по които Република България е страна,
като при сключване на нови или изменение на
съществуващи международни договори, които
се отразяват върху правата и задълженията на
страните по концесионния договор, те могат
да сключат допълнително споразумение за
изменение и/или допълване на договора в
съответствие с действащото законодателство;
8.2.18. да поддържа банковите гаранции по
т. 11.1 за целия срок на концесията в съответствие с вида им, условията и реда за представянето им, определени с концесионния договор;
8.2.19. да осигурява на държавните ползватели безвъзмездно и безпрепятствено ползване
на помещения и на активи в интермодалния
терминал за упражняване на техните функции
в съответствие с действащото законодателство,
в т.ч. да поддържа и ремонтира предоставените
им обекти;
8.2.20. при прекратяване на концесионния
договор да предаде на концедента обекта на
концесията в експлоатационна годност при
условия, по ред и в срокове, определени с
концесионния договор;
8.2.21. при прекратяване на концесионния
договор да предаде на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
цялата техническа, финансова, проектна (екзекутивна) и друга документация във връзка с
обекта на концесията и с неговата експлоатация,
получена от концедента преди влизането в сила
на договора, както и документация, която е
изготвена или придобита от концесионера до
прекратяването на договора;
8.2.22. при настъпване на обстоятелства,
свързани с националната сигурност и отбраната
на страната, да търпи временното използване
на обекта на концесията или на части от него
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от трети лица, определени от концедента или
от компетентните органи и власти, без право
на обезщетение за това, в изпълнение на концесионния договор;
8.2.23. да уведомява незабавно концедента и
министъра на културата, когато при осъществяване на концесията се открият находки, които
имат признаци на паметници на културата;
8.2.24. за всяка година от срока на концесията да реализира средногодишно количество
обработени статистически единици (TEU) в
размер, не по-малък от приетите за базови
12 990 статистически единици (TEU) за една
календарна година, в съответствие с концесионния договор.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. да изисква от концесионера изпълнение на задължението му за извършване на
инвестиции съгласно офертата на участника,
определен за концесионер, поето с инвестиционното му предложение, както и на другите
задължения по концесионния договор;
8.3.2. да получава концесионните плащания
по т. 12 при определените с концесионния
договор условия, ред и размер;
8.3.3. да се ползва от банковите и от други
гаранции, поддържани от концесионера, съобразно концесионния договор;
8.3.4. да упражнява контрол по изпълнението
на задълженията на страните по концесионния
договор и на условията на концесията;
8.3.5. да получава отчети и информационни
доклади от концесионера по изпълнението
на концесионния договор и да има достъп до
обекта на концесията и до документацията
на концесионера, свързана с изпълнението на
задълженията по концесионния договор, за
осъществяване на контролните си правомощия, при условията и по реда, определени с
концесионния договор;
8.3.6. при настъпването на форсмажорни
обстоятелства да определи трети лица, които
временно да използват обекта на концесията
или части от него, при условия и по ред, определени с концесионния договор;
8.3.7. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на
концесионера на условията на концесията, определени с решението, на основни задължения,
както и на други основания, и при условията и
по реда, определени с концесионния договор;
8.3.8. след прекратяването на концесионния
договор да получи обекта на концесията и
цялата техническа, финансова, проектна (екзекутивна) и друга документация и информация,
свързани с обекта на концесията и с неговата
експлоатация.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да предаде на концесионера обекта на
концесията в състояние и по ред, определени
с концесионния договор;
8.4.2. да не предоставя концесия върху интермодалния терминал на трето лице за срока
на договора;
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8.4.3. да оказва необходимото съдействие на
концесионера в рамките на своите правомощия във връзка с упражняване на правата и
изпълнение на задълженията на концесионера
съгласно концесионния договор;
8.4.4. при предсрочно прекратяване на
концесионния договор да заплати на концесионера обезщетение при условията на т. 7.16
и на концесионния договор.
9. При извършване на дейностите по поддържане, частично разширение, реконструкция
или рехабилитация, както и ремонт на обекта
на концесията концесионерът има правото
да наема подизпълнители за извършване на
отделни дейности, за действията на които
отговаря като за свои действия.
10. При експлоатация на обекта на концесията концесионерът:
10.1. Няма право да предоставя на трети
лица правата и задълженията си на оператор
на обслужващо съоръжение по смисъла на
Закона за железопътния транспорт и да наема
подизпълнители за извършване на дейностите
по т. 3.1.
10.2. Няма право да отдава под наем на
трети лица частите от обекта на концесията,
предназначени за или свързани с изпълнението
на дейностите по т. 3.1 и функциите на оператор на обслужващо съоръжение по смисъла
на Закона за железопътния транспорт.
10.3. Има право да отдава под наем на трети
лица части от обекта на концесията, различни
от посочените по т. 10.2, които са свързани с
извършването на съпътстващите дейности по
т. 3.3, в съответствие с действащото законодателство при условия и по ред, определени с
концесионния договор.
11. Определя следните гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по
концесионния договор:
11.1. Концесионерът се задължава да предостави и да поддържа при условия и по ред,
определени с концесионния договор, потвърдени безусловни неотменяеми годишни гаранции,
издадени от банки, одобрени от концедента,
както следва:
11.1.1. гаранция за изпълнение на инвестиционната програма за всяка година от срока на
концесията в размер 10 на сто от стойността
на планираните и одобрени от концедента
инвестиции за съответната година;
11.1.2. гаранция за обезпечаване изпълнението на задълженията по концесионния договор за всяка година от срока на концесията,
включително на задълженията за концесионни
плащания, за инвестиции, ако изпълнението
им не се покрива от гаранцията по т. 11.1.1, и
за плащане на лихви и неустойки, както и на
други задължения, определени с концесионния
договор – в размер на сумата от 200 на сто от
предложения с офертата размер на фиксираната
част на годишното концесионно плащане и
дължимия данък върху добавената стойност
(ДДС) върху сумата, валидна до 10 месеца след
изтичането на срока на концесията.
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11.2. Концесионерът дължи неустойки при
пълно неизпълнение, при забавено, частично,
неточно или лошо изпълнение на договорните
задължения, както и лихви за забавено изпълнение на паричните задължения. Конкретните
размери на неустойките и лихвите и моментът
на неизпълнението на отделните задължения
се определят с концесионния договор.
11.3. Във всички случаи на неизпълнение
от страна на концесионера концедентът има
право да търси освен договорно определените
неустойки и лихви, и обезщетение по общия
ред съгласно действащото законодателство.
12. Концесионерът извършва плащания към
концедента при условия и по ред, определени
с концесионния договор, както следва:
12.1. Концесионерът дължи еднократно
концесионно плащане в размер 5000 лв. и
дължимия ДДС върху тази сума като условие
за влизането в сила на концесионния договор,
платимо по банков път в срок, определен в
концесионния договор.
12.2. Концесионерът извършва годишни
концесионни плащания към концедента, съставени от две части – фиксирана и променлива:
12.2.1. фиксирана част в размер съгласно
офертата на участника в процедурата, определен за концесионер, но не по-малко от
50 000 лв. без ДДС (или неговата равнос тойност
в евро), коригиран с приложимия за съответния период инфлационен индекс, съгласно
концесионния договор;
12.2.2. променлива част в размер, равен
на процент, определен съгласно офертата на
участника в процедурата, определен за концесионер, но не по-малък от 10 на сто от общия
размер на нетните приходи от всички дейности
за съответната година, свързани с ползването
на обекта на концесията, и дължимия ДДС
върху сумата.
12.3. Сумата на фиксираната част на годишното концесионно плащане се индексира
на всеки 3 години от срока на концесията с
приложимите за съответния период годишни
индекси на инфлация на потребителските
цени с натрупване, публикувани от Националния статистически институт на Република
България за съответните години, при базисна
година – годината на влизане в сила на концесионния договор, и съответно базисните
години, определени съгласно Регламент (ЕО)
№ 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно
краткосрочната статистика и Регламент (ЕО)
№ 1158/2005 г. на Европейския парламент и
на Съвета от 6 юли 2005 г. за изменение на
Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета.
12.4. Годишните концесионни плащания се
извършват на две вноски, платими по банков
път, при условия и по ред, определени с концесионния договор.
13. Концесионерът се определя чрез открита
процедура.
14. С концесионния договор задължително
се определят и посочват:
14.1. Отношенията на концесионера с държавните ползватели на обекта на концесията.
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14.2. Размерът на нормата на възвръщаемост
за концесионера, определена с финансовоикономическия модел на концесията, както
и редът за нейното изчисляване, отчитане и
контролиране.
14.3. Икономическият баланс на концесията,
който определя равновесието между ползите
за страните и разпределението на рисковете
между тях, както и фактическите и правните обстоятелства, при чието настъпване или
изменение балансът ще се счита за нарушен.
Икономическият баланс на концесията ще се
счита за нарушен, когато:
14.3.1. в резултат на промени в законодателството или с акт на регулаторен орган,
или в изпълнение на международен договор,
по който Република България е страна, се
променят условията за финансиране, управление или поддържане на обекта на концесията
или условията за извършване на услугите или
стопанските дейности по т. 3;
14.3.2. погине целият или част от обекта
на концесията или настъпи обективна невъзможност за ползването му по предназначение,
освен когато погиването или обективната
невъзможност се дължат на виновно действие
или бездействие на концесионера;
14.3.3. е налице последващо възникване
на опасност за националната сигурност и
отбраната на страната, за околната среда, за
човешкото здраве, за защитените територии,
зони и обекти и за обществения ред;
14.3.4. нормата на възвръщаемост за концесионера надвиши с 50 на сто заложената във
финансово-икономическия модел на концесията в две последователни години.
15. Критериите за комплексна оценка на
офертите и тяхната относителна тежест са:
15.1. Бизнес предложение – с относителна
тежест 25 на сто.
15.2. Инвестиционно предложение – с относителна тежест 10 на сто.
15.3. Размер на фиксираната част на годишното концесионно плащане – с относителна
тежест 35 на сто.
15.4. Процент, равен на размера на променливата част на годишното концесионно
плащане – с относителна тежест 30 на сто.
16. Участник в процедурата за предоставяне
на концесия може да доказва изпълнението на
изискваните минимални нива за критериите за
професионални или технически възможности
и/или за финансово и икономическо състояние
с възможностите на едно или повече трети
лица. В този случай участникът представя доказателства, че при изпълнението на договора
за концесия ще има на разположение ресурсите
на третите лица за целия срок на концесията. Третото лице, с възможностите на което
се доказва финансовото и икономическото
състояние, отговаря солидарно с участника
за изпълнението на концесионния договор.
17. Участникът в процедурата за предоставяне
на концесия може да използва подизпълнители
при изпълнението на концесионния договор. В
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този случай в офертата си участникът посочва
дела от концесията и видовете дейности от
концесията, които ще се изпълняват от подизпълнители. Подизпълнител може да бъде само
лице, за което не е налице обстоятелството по
чл. 16, ал. 2 – 4 от Закона за концесиите.
18. Критериите за подбор на участниците
и минималните нива на приложимите изиск
вания относно изпълнението им се посочват
в обявлението за откриване на процедурата
по предоставяне на концесията и в документацията за участие.
19. Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията
за защита на конкуренцията в 10-дневен срок
от узнаването му, но не по-късно от датата на
сключването на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9473

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
ДОГОВОР

между правителството на Република България
и правителството на Султанат Оман за насърчаване и взаимна защита на инвестициите
(Ратифициран със закон, приет от 40-то Народно събрание на 29 ноември 2007 г. – ДВ,
бр. 104 от 2007 г. В сила от 22 октомври 2014 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Султанат Оман (по-нататък
наричани „Договарящи се Страни“, а всяка
наричана „Договаряща се Страна“);
Желаейки да разширят и укрепят съществуващото икономическо сътрудничество между
двете страни във взаимен интерес и да създадат благоприятни условия за увеличаване
на инвестициите от инвеститори на една от
Договарящите се Страни на територията на
другата Договаряща се Страна;
Признавайки, че насърчаването и взаимната защита на инвестициите ще съдейства
за стимулиране на бизнес инициативите и
превода на капитали и технологии между
двете страни в интерес на тяхното икономическо развитие,
Се договориха за следното:
Член 1
Определения
За целите на този договор, освен ако контекстът на Договора не изисква друго, следните понятия имат значението, определено
към всяко от тях:
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1. И
 нвестиция: всякакъв вид вложения,
инвестирани от инвеститор на едната
Договаряща се Страна на територията
на другата Договаряща се Страна в съответствие със законите и разпоредбите
на последната и включва по-специално,
но не изключително:
(a) д вижимо и недвижимо имущество,
както и всякакви други свързани с
тях имуществени права, като ипотеки,
залози, тежести;
(b) а кции, дялове, ценни книжа и всякакви други форми на у частие в
компания;
(c) п арични искове и искове за юридическо изпълнение съгласно договор,
имащо икономическа стойност, и
всякакви други парични искове;
(d) п рава на интелектуална собственост,
както са определени в многостранните договори, сключени под егидата на
Световната организация по интелектуална собственост, доколкото двете
Договарящи се Страни са страни по
тях, включващи, но не ограничаващи
се до авторски и сродните им права,
патенти, търговски марки, търговски
наименования, промишлен дизайн и
права върху технологични процеси,
права върху растителни видове, ноухау и гудуил;
(e) к онцесии и лицензи по силата на
закон или съгласно договор, включително концесии за търсене, извличане, експлоатация и разработване на
природни ресурси.
Всяка п ром яна във формата, в коя т о
вложенията са инвестирани или реинвестирани, няма да засегне тяхната същност като
инвестиции при условие, че тази промяна не
е в противоречие с разпоредбите на този Договор и законодателството на Договарящата
се Страна, на чиято територия е извършена
инвестицията.
2. Приходи: всички суми, получени от инвестиция или реинвестиция, и по-специално,
но не изключително включва печалби,
лихви, доходи от капитал, дивиденти,
лицензионни такси и хонорари.
3. Инвеститор:
(a) в сяко физическо лице, което е гражданин на една от Договарящите се
Страни в съответствие с нейните
закони; и
(b) в сяка компания, организация, дружество или друга форма на асоцииране, регистрирана или учредена в
съответствие със законодателството
на едната Договаряща се Страна и
със седалище на територията на тази
Договаряща се Страна.
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4. Т
 еритория означава:
(a) По отношение на Република България:
Територията на Република България,
включително териториалното море, а
също така и континенталният шелф
и изк л юч и т ел ната и коном и ческ а
зона, върху които Република България упражнява суверенни права и
юрисдикция в съответствие с международното право.
(b) По отношение на Султанат Оман:
З емята, териториалните води, морската зона и въздушното пространство под неин суверенитет, включително изключителната икономическа
зона и континенталният шелф, където
Султанат Оман упражнява суверенни
права и юрисдикция в съответствие
с вътрешното си законодателство и
разпоредби те на меж д у народното
право.
Член 2
Насърчаване и защита на инвестициите
1. В
 сяка Договаряща се Страна насърчава
и създава благоприятни условия за инвеститорите на другата Договаряща се
Страна да инвестират капитал на нейна
територия и допуска такива инвестиции в
съответствие със своето законодателство
и разпоредбите на този Договор.
2. В случай на реинвестиране на приходите от инвестиция тези реинвестиции и
приходите от тях се ползват от същото
третиране и защита както първоначалните инвестиции.
3. В сяка Договаряща се Страна в съответствие със своите приложими закони и
разпоредби предоставя на инвеститорите
и на тези, чиято работа е свързана с инвестиция, като експерти, администратори, техници и работници, необходимите
улеснения и разрешения за влизане,
излизане, престой и работа.
Член 3
Третиране на инвестициите
1. Н
 а инвестициите и приходите на инвеститорите на едната Договаряща се
Страна се предоставя справедливо и
безпристрастно третиране и се ползват
от пълна защита и сигурност на територията на другата Договаряща се Страна.
2. В сяка Договаряща се Страна предоставя
на своя територия на инвестициите и
приходите на инвеститорите на другата
Договаряща се Страна третиране не
по-малко благоприятно от това, което
предоставя на инвестициите и приходите на своите собствени инвеститори
или на инвестициите и приходите на
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инвест и тори от коя то и да е т рета
държава, което е по-благоприятно за
инвеститора.
В сяка Договаряща се Страна предоставя
на своя територия на инвеститорите на
другата Договаряща се Страна третиране
по отношение управлението, поддържането, използването, притежаването или
разпореждането с техните инвестиции
не по-малко благоприятно от това, което
предоставя на своите собствени инвеститори или на инвеститори от която и да е
трета държава, което е по-благоприятно
за инвеститора.
Разпоредбите на алинеи (2) и (3) от този
Член няма да се тълкуват като задължаващи едната Договаряща се Страна да
прилага към инвеститорите на другата
Договаряща се Страна предимствата от
третиране, преференция или привилегия,
произтичащи от:
(a) в сякакво членство или присъединяване към съществуващи или бъдещи
зона за свободна търговия, митнически, икономически или валутен съюз,
общ пазар или всякаква форма на
регионално и международно икономическо сътрудничество;
(b) в сякакви спогодби за избягване на
двойното данъчно облагане или всякакви други договорености или въпроси, свързани с данъчното облагане.
Разпоредбите на алинея (2) от този Член
няма да задължават едната Договаряща
се Страна да предоставя на инвеститорите на другата Договаряща се Страна
същото третиране, което предоставя на
своите собствени инвеститори по отношение право на собственост върху земя,
недвижимо имущество и получаването
на помощи и изгодно кредитиране.
А ко разпоредбите на вътрешното законодателство на някоя от Договарящите
се Страни или задължения по силата
на настоящи или бъдещи международни споразумения, приложими между
Договарящите се Страни, или други
международни договори, по които те са
страни, съдържат разпоредби, било то
общи или специални, предоставящи на
инвестициите от инвеститори на другата
Договаряща се Страна третиране, поблагоприятно от предвиденото в настоящия Договор, такива разпоредби имат
предимство пред настоящия Договор до
степента, до която са по-благоприятни.
Б ез да е в ущърб на алинея (4) от този
Член, се подразбира, че след присъединяването на Република България към
Европейския съюз предимствата от всякакво третиране, преференции или при-
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вилегии, произтичащи от това членство,
няма да се прилагат към инвеститорите
на другата Договаряща се Страна.
Член 4
Национализация и отчуждаване
1. И
 н вес т и ц и и т е на и н вес т и т ори т е о т
едната Договаряща се Страна няма да
бъдат национализирани, отчуждавани
или подлагани на мерки, чийто резултат
е равен на национализация или отчуждаване (наричани тук „отчуждаване“)
на територията на другата Договаряща
се Страна освен в обществен интерес,
свързан с вътрешни нужди, на недискриминационна основа в съответствие с
приложимите закони на тази Договаряща
се Страна.
2. Мерките по отчуждаване включват незабавно, адекватно и ефективно обезщетение, изчислено на базата на пазарната
стойност на инвестициите непосредствено преди решението за отчуждаване да
бъде обявено или да стане публично
известно, което е настъпило по-рано.
Когато пазарната стойност не може да
бъде точно установена, обезщетението
се определя в съответствие с основно
приетите принципи на оценяване и принципа на безпристрастност, като се вземе
предвид между другото инвестираният
капитал, амортизацията, стойността на
заместване и други свързани фактори.
3. С умата на обезщетението, посочено в
алинея (2) на този Член, се определя и
плаща без забавяне и носи годишен лихвен процент, равняващ се на 3-месечен
ЛИБОР, котиран за валутата, в която
са направени инвестициите, от датата
на отчуждаване до датата на плащане.
4. И нвеститорите на едната Договаряща
се Страна, чиито инвестиции са били
засегнати от отчуждаване, имат право на
незабавно разглеждане от съдебен или
друг компетентен орган на приемащата
инвестицията Договаряща се Страна на
техния случай във връзка с оценяването
на техните инвестиции и плащането на
обезщетението в съответствие с разпоредбите на този Член.
Член 5
Обезщетение за загуби
1. Н
 а инвеститорите на едната Договаряща
се Страна, чиито инвестиции претърпят
загуби, дължащи се на война или друг
въоръжен конфликт, революция, извънредно национално положение, въстание,
бунт или метеж, възникнал на територията на последната Договаряща се Страна,
се предоставя от последната Договаряща се Страна третиране по отношение
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реституция, обезщетение, компенсация
или друго уреждане, не по-малко благоприятно от това, предоставено на своите
инвеститори или на инвеститорите на
трета държава, което е по-благоприятно
за засегнатия инвеститор.
2. Разпоредбите на алинея (1) от този Член
се прилагат към инвеститорите на една
Договаряща се Страна, които в някоя от
посочени в тази алинея ситуации претърпят загуби на територията на другата
Договаряща се Страна, дължащи се на:
(а) р еквизиране на тяхното имущество от
въоръжените сили или власти на последната Договаряща се Страна, или
(b) р азрушаване на тяхното имущество
от въоръжените сили или власти на
последната Договаряща се Страна,
което не е било причинено от военна
операция или не се е изисквало от
необходимостта на ситуацията.
Член 6
Преводи
1. В
 сяка Договаряща се Страна, на чиято
територия е направена инвестиция от
инвеститори на другата Договаряща се
Страна, гарантира на тези инвеститори
свободния превод на:
(a) приходи;
(b) п остъпления от пълната или частичната продажба и/или ликвидация на
инвестиция от инвеститор на другата
Договаряща се Страна след плащане
на техните финансови задължения;
(c) с уми за изплащане на заеми, свързани
с инвестиция;
(d) з аплати, възнаграждения и вземания
на гражданите на другата Договаряща
се Страна и граждани на всяка друга
трета страна, които са допуснати
да изпълняват дейности, свързани
с инвестиция, направена на нейна
територия;
(e) о безщетение, платено съгласно членове (4) и (5).
(f) к апитал и допълнителни суми, използвани за поддържане, увеличаване
или разширяване на съществуващи
инвестиции, и всякакви други суми,
предназначени за покриване на разходи, свързани с управлението на
инвестициите.
2. В сички преводи се извършват без забавяне, в свободно конвертируема валута
по пазарния обменен курс, приложим на
датата на превода. Превод се счита за
направен „без забавяне“, ако е извършен
в рамките на такъв период, какъвто
нормално се изисква за изпълнение на
формалностите по превода. Споменатият
период започва от деня, в които е направено съответното искане, и в никакъв
случай не надхвърля два месеца.
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Член 7
Суброгация
Ако едната Договаряща се Страна или
определена от нея агенция извърши плащане
на някой от своите собствени инвеститори по
силата на обезщетение, гаранция или застрахователен договор по отношение на инвестиция, направена на територията на другата
Договаряща се Страна, първата Договаряща
се Страна или определената от нея агенция
има в този случай пълно право на суброгация
по отношение на правата, действията и исковете на този инвеститор до същата степен
като своя предшественик.
Член 8
Допълнителни ангажименти
Инвестициите, за които едната Договаряща
се Страна е поела допълнителен ангажимент
по отношение на инвеститор на другата Договаряща се Страна, се регулират без ущърб
на разпоредбите на този Договор от условията
на споменатия ангажимент, ако последният
включва правила, по-благоприятни от предвидените в този Договор.
Член 9
Разрешаване на спорове между инвеститор
и Договаряща се Страна
1. В
 секи спор във връзка с инвестиции
между инвеститор на едната Договаряща се Страна и другата Договаряща се
Страна се разрешава, ако е възможно,
приятелски чрез преговори между двете
засегнати страни.
2. А ко такъв спор не може да бъде разрешен в рамките на период от три месеца
от датата на получаване на искането
за разрешаване, спорът може да бъде
отнесен по искане на инвеститора пред:
(a) компетентния съд на Договарящата
се Страна, на чиято територия е направена инвестицията; или
(b) Международен арбитраж чрез:
І – А рбитражните правила на Комисията на Организацията на обединените нации по Международно
търговско право (UNCITR AL),
или
ІІ – Международния център за разр еша ва не на и н ве с т и ц ион н и
спорове, създаден по силата на
Конвенци ята за у реж дане на
инвестиционни спорове между
държави и граждани на други
държави, подписана във Вашингтон на 18 март 1965 г. (ICSID), или
ІІІ – м еж д у н ар оден ар би т ър и л и
арбитражен съд ад-хок, установен по споразумение между
страните по спора.
(c) В сякаква друга форма на разрешаване
на спор, договорена между страните
по спора.
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3. А
 ко засегнатият инвеститор по спора
реши да отнесе случая до един от органите, посочени в алинея (2) на този
Член, тогава той няма да има право да
отнесе спора до който и да е друг орган.
4. Решенията, издадени от арбитражния
съд, са окончателни и задължителни за
страните по спора и всяка Договаряща
се Страна прилага тези решения в съответствие с вътрешните си закони.
5. Договарящата се Страна, която е страна
по спора, не може на нито един етап
от арбитражния процес или от изпълнението на арбитражното решение да
повдигне възражение, че инвеститорът,
който е страна по спора, е получил по
силата на обезщетение, гаранция или
застрахователен договор компенсация
за покриване на цялата или част от
неговите загуби.
Член 10
Разрешаване на спорове между Договарящите
се Страни
1. С
 порове между Договарящите се Страни
относно тълкуването или прилагането
на този Договор се разрешават по възможност чрез преговори по дипломатически път.
2. А ко такъв спор не бъде разрешен в
рамките на период от шест месеца от
датата, на която някоя от Договарящите
се Страни е поискала такива преговори,
по искане на някоя от Договарящите
се Страни той ще бъде отнесен пред
арбитражен съд.
3. Такъв арбитражен съд се съставя за всеки
индивидуален случай по следния начин:
В рамките на два месеца от получаването на искането за арбитраж всяка
Договаряща се Страна назначава един
арбитър, а тези двама арбитри избират
след това член от трета държава, с която
двете Договарящи се Страни поддържат
дипломатически отношения, който с
одобрението на двете Договарящи се
Страни се назначава за Председател на
съда в рамките на два месеца от датата
на назначаване на другите двама арбитри.
4. А ко назначаването на арбит рите не
бъде направено в рамките на периода,
определен в алинея (3) на този Член,
всяка Договаряща се Страна може, при
липсата на друга договореност, да покани Председателя на Международния
съд да извърши необходимите назначения. Ако Председателят е гражданин
на някоя от Договарящите се Страни
или по друг начин е възпрепятстван да
изпълни упоменатата функция, отправя
се покана към Заместник-председателя да
извърши необходимите назначения. Ако
Заместник-председателят е гражданин на
някоя от Договарящите се Страни или е
възпрепятстван да изпълни упоменатата
функция, отправя се покана към след-
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ващия по старшинство член на Международния съд, който не е гражданин
на някоя от Договарящите се Страни,
да извърши необходимите назначения.
5. А рбитра жният съд взема решението
си на базата на разпоредбите на този
Договор и на принципите на международното право.
6. А рбитражният съд взема решението си
с мнозинство на гласовете и тези решения са окончателни и задължителни за
Договарящите се Страни. Арбитражният съд определя собствени процедурни
правила и всяка Договаряща се Страна
поема разходите на своя арбит ър и
за своето представяне в арбитражния
процес; разходите на председателя се
поемат поравно от двете Договарящи
се Страни, освен ако арбитражният съд
не реши друго.
Член 11
Прилагане на Договора
Този Договор се прилага за всички инвестиции, направени както преди, така и след
неговото влизане в сила, но няма да се прилага за спорове и искове, възникнали преди
влизането в сила на този Договор.
Член 12
Консултации
Всяка Договаряща се Страна може да
предложи на другата Договаряща се Страна
консултации по всякакви въпроси, свързани
с този Договор. Всички договорености, постигнати между Договарящите се Страни, се
правят под формата на отделни Протоколи,
представл яващи неразделна част от този
Договор, и влизат в сила в съответствие с
разпоредбите на Член 13 от този Договор.
Член 13
Влизане в сила и срок на действие
1. Т
 ози Договор влиза в сила на последната дата, на която всяка Договаряща
се Страна получи писмено уведомление
по дипломатически път, че законовите
процедури за влизането в сила на този
Договор са изпълнени.
2. Този Договор остава в сила за период от
петнадесет (15) години и ще продължи да
бъде в сила след това за последващи перио
ди от десет (10) години, освен ако някоя
от Договарящите се Страни не уведоми
писмено по дипломатически път другата
Договаряща се Страна за намерението си
да прекрати Договора дванадесет месеца
преди неговото изтичане.
3. По отношение на инвестициите, направени преди датата на прекратяване на
настоящия Договор, разпоредбите на
Член (1) до (12) ще останат в сила за последващ период от петнадесет (15) години
от датата на прекратяване на Договора.
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В уверение на което долуподписаните, надлежно упълномощени за това от техните съответни Правителства, подписаха този Договор.
Изготвен в два екземпляра в Маскат на
15-ия ден от Мухарам 1428Н, съответстващ на
3-тия ден от февруари 2007 г., на български,
арабски и английски език, като всички текстове имат еднаква сила. В случай на различия
при тълкуването предимство ще има текстът
на английски език.
За правителството на
Република България:
Румен Овчаров,
министър на икономиката и енергетиката
9452

За правителството на
Султанат Оман:
Ахмед бин Абдул
Наби Макки,
министър на
националната
икономика

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
МЕМОРАНДУМ
ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО,

с който се изменя Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Индия за въздушни
съобщения от 1992 г.
(Утвърден с Решение № 416 от 20 май 2016 г.
на Министерския съвет. В сила от 6 октомври 2016 г.)
1. Делегации, представляващи правителството на Република България и правителството на Република Индия, се срещнаха в
Ню Делхи, Индия, на 19 януари 2016 г. за обсъждане на въпроси, свързани със Спогодбата
между правителството на Република България
и правителството на Република Индия за
въздушни съобщения, подписана в Ню Делхи
на 16 юни 1992 г. (СВС), като условие за изпълнението на Хоризонталното споразумение
между Индия и ЕС (Споразумение между
Европейската общност и правителството на
Република Индия) за някои аспекти на въздушните съобщения, подписано в Марсилия
на 28 септември 2008 г. Дискусиите преминаха
в приятелска и сърдечна атмосфера.
2. Съставът на делегациите е даден в Приложение I.
3. Двете делегации отбелязаха конфиденциалния протокол от дискусиите, подписан
в Брюксел на 8 април 2008 г. между представителите на правителството на Република Индия, от една страна, и Европейската
комисия и въздухоплавателните власти на
държавите на ЕС, от друга страна, както и
Хоризонталното споразумение и съвместната
декларация, подписани в Марсилия, Франция,
на 28 септември 2008 г.
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4. Ин дийската делегаци я препотвърди
задължението на Индия за прилагането на
Хоризонталното споразумение в съответствие
с конфиденциалния протокол и съвместната
декларация. Двете делегации приеха и се
съгласиха да прилагат четирите разпоредби,
представени в Приложение II, в съответствие
с конфиденциалния протокол и съвместната декларация. Съответно двете делегации
решиха, че техните съответни правителства
ще информират Европейската комисия, че
България се е съгласила да прилага четирите
разпоредби съгласно конфиденциалния протокол и съвместната декларация.
5. Двете делегации приеха, че разпоредбите
относно европейското право на установяване
автоматично ще влязат в сила с приемането на
четирите разпоредби от всички страни – членки на ЕС, съгласно конфиденциалния протокол
и съвместната декларация.
6. Двете делегации се договориха, че всяка
от страните ще има правото да назначава
една или повече авиокомпании за експлоатиране на договорените линии по определените
маршрути и да оттегля или да променя тези
назначения.
7. Двете делегации се договориха, че всяко изменение на приложението към СВС се
извършва в писмена форма от въздухоплавателните власти на Договарящите се страни
след консултации между тях.
8. Делегациите се договориха, че назначената авиокомпания(и) на двете договарящи
страни има право да експлоатира седем седмични честоти, с какъвто и да е тип самолет,
с изключение на Airbus 380, без ограничение
на броя на местата или на капацитета.
9. Делегациите обсъдиха и се съгласиха да
изменят приложението към СВС.
10. Делегациите потвърдиха, че предходните Меморандуми за разбирателство ще
бъдат заменени от настоящия Меморандум
за разбирателство.
11. Двете делегации се договориха да прилагат временно постигнатата договореност считано от датата на подписването на настоящия
Меморандум за разбирателство в рамките на
техните вътрешни закони и регулации. Меморандумът за разбирателство ще влезе в сила,
след като се изпълнят съответните вътрешни
изисквания и когато той бъде потвърден чрез
размяна на дипломатически ноти.
Съставен в Ню Делхи, Индия, на 29 март
2016 г.
За правителството на
Република България:
Петко Дойков,
извънреден и
пълномощен
посланик на Република
България в Република
Индия

За правителството на
Република Индия:
Арун Кумар,
генерален директор
на Министерството
на гражданската
авиация на Република
Индия
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Приложение I
Списък на членовете на индийската делегация
1. Г-н Арун Кумар
Ръководител
Главен секретар
Министерство на
гражданската авиация
2. Д-р Шефали Жунеджа
Член на
Директор
делегацията
Министерство на
гражданската авиация
3. Г-н С.В. Рамана
Член на
Заместник главен
делегацията
секретар
Министерство на
гражданската авиация
4. Г-н Сунил Кумар
Член на
Директор – Регламенти
делегацията
и Информация
Главна дирекция на
гражданската авиация
5. Г-н Готам Уахи
Член на
Заместник-секретар
делегацията
(ITP)
Министерство на
външните работи
6. Г-ца Барка Тамракар
Член на
Помощник-секретар
делегацията
Министерство на
външните работи
7. Г-н Даниел Лакра
Член на
Старши мениджър
делегацията
Air India
8. Г-ца Маду Шроф
Член на
Генерален мениджър
делегацията
M/S Jet Airways
Списък на членовете на българската делегация
1. Г-жа Иванка Георгиева
Ръководител
Началник-отдел
„Международно,
двустранно и регионално
сътрудничество“
Министерство на транспорта,
информационните технологии
и съобщенията (МТИТС)
2. Г-н Петко Дойков
Член на
Извънреден и пълномощен
делегацията
посланик на Република
България в Ню Делхи
3. Г-жа Весела Механджийска
Член на
Държавен експерт,
делегацията
отдел „Международно,
двустранно и регионално
сътрудничество“, МТИТС
4. Г-н Илия Йорданов
Член на
Държавен експерт
делегацията
Дирекция „Правна“, МТИТС
5. Г-жа Людмила Тренкова
Член на
Началник-отдел
делегацията
„Международна дейност“,
ГД „ГВА“
6. Г-н Красимир Найденов
Член на
Главен експерт,
делегацията
отдел „Международна
дейност“, ГД „ГВА“

ВЕСТНИК
7. Г-жа Станка Микова
Младши експерт,
отдел „Международна
дейност“, ГД „ГВА“
8. Г-н Янко Иванов
Управител, BH Air
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делегацията

Приложение II
I. Открито небе за товарни превози
Н а зн ачен ат а а виоком п а н и я(и) н а в ся к а
от страните има право да изпълнява всички
товарни превози до всеки пункт(ове) на територията на другата страна, през междинен(и)
пункт(ове) и пункт(ове) отвъд и обратно, без
никакви ограничения по отношение на броя на
полетите и/или типа самолет, с пълни права по
трета, четвърта, пета свобода, без да упражнява
каботажни права.
II. Договорености за маркетингово сътрудничество
1. Когато изпълняват или предлагат договорена комбинация и чисто товарни превози по
указаните маршрути, която и да е от назначените
авиокомпании на която и да е от договарящите
страни може да сключва маркетингови договори
като оперираща или маркетингова компания със:
(а) назначена авиокомпания(и) на същата
страна;
(б) назначена авиокомпания(и) на другата
стана; или
(в) назначена авиокомпания(и) на трета страна.
2. Когато назначена авиокомпания на една
от договарящите страни изпълнява полети по
силата на маркетингови споразу мени я като
оперираща авиокомпания, общият капацитет,
изпълняван от тази авиокомпания, ще бъде
считан като част от капацитета на страната,
назначила авиокомпанията.
3. Когато назначена авиокомпания на една
от страните изпълнява полети по силата на
маркетингови споразумения като маркетингова
авиокомпания, общият капацитет, предлаган от
маркетинговата авиокомпания, няма да се счита
за част от капацитета на страната, назначила
тази авиокомпания.
4. Всички авиокомпании, опериращи или
предлагащи горните услуги, трябва да притежават съответните права, включително маршрутни
права, права за достъп и права за капацитет, и
да отговарят на изискванията, които се прилагат
по принцип във връзка с такива договорености.
5. Назначените авиокомпании на двете договарящи страни, когато предлагат полети за
продажба в условията на code-share, блокирани
места или други съвместни търговски услуги,
предоставят на купувача ясна и разбираема информация в пункта на продажбата за това, коя
авиокомпания ще бъде оперираща авиокомпания
за всеки етап от полета и с коя авиокомпания(и)
купувачът влиза в договорни отношения.
6. В допълнение към опериращата
авиокомпания(и) въздухоплавателните власти на
всяка страна могат да изискат от маркетинговата
авиокомпания(и) да подаде полетни разписания
за одобрение и също така да предостави всякакъв
друг документ преди започването на полетите
при условията на маркетинговите договори.
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7. Преди предоставяне на code-share полети
code-share партньорите се договорят коя от
страните ще бъде отговаряща за сигурността,
безопасността, улесняването на процеса, отговорността и други въпроси, свързани с клиента.
Това споразумение се изпраща на въздухоплавателните власти на двете страни, преди да започне
изпълнението на договора за code-share.
III. Гъвкавост на маршрутите
Всеки междинен и/или пункт(ове) отвъд, който
не е посочен в маршрутната таблица, може да
се обслужва от назначената авиокомпания(и),
но без да се упражняват права по пета свобода.
IV. Интермодален транспорт
На авиокомпаниите на всяка договаряща
страна се разрешава да наемат във връзка с
въздушния превоз на пътници и товари всякакъв интермодален транспорт до или от всеки
пункт на териториите на договарящите страни
или трети държави. Назначените авиокомпании могат да изберат да извършват собствен
интермодален транспорт или да го предоставят
чрез договорености, включително code-share, с
други превозвачи. Такива интермодални услуги
могат да се предлагат като директни полети и
като единична цена за въздушен и интермодален транспорт в комбинация, при условие
че пътниците и спедиторите са информирани
по отношение на доставчиците на съответния
транспорт.
V. Назначаване
Всяка договаряща страна има право да назначи
една или повече авиокомпании за експлоатация
на договорените линии в съответствие с приложението към Спогодбата за въздушни съобщения
(СВС) и следва да уведоми в писмен вид по
дипломатически път другата договаряща страна.
VI. Изменения на приложението към Спогодбата за въздушни съобщения (СВС)
Всяко изменение на приложението към Спогодбата за въздушни съобщения се извършва в
писмена форма от въздухоплавателните власти на
договарящите страни след консултации между тях.
VII. Приложение към Спогодбата за въздушни
съобщения (СВС)
Приложението към Спогодбата за въздушни
съобщения се заменя от измененото приложение,
както е посочено по-долу:
ПРИЛОЖЕНИЕ
Маршрутна таблица

Раздел 1:
Назначената(ите) авиокомпания(и) от Индия
има право да оперира договорените линии по
следните маршрути:
Пункт на
тръгване

Пунктове
в Индия

МЕЖДИННИ
ПУНК
ТОВЕ
Няма

Пунктове
на назначение

ПУНКТОВЕ
ОТВЪД

София, Вар
на, Бургас,
Пловдив

Договаряне на
по-късен
етап

ВЕСТНИК
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Раздел 2:
Назначената(ите) авиокомпания(и) от Бъл
гария има право да оперира договорените линии
по следните маршрути:
Пункт на
тръгване

Пунктове
в България

МЕЖДИННИ
ПУНК
ТОВЕ
Няма

Пунктове
на дестинация

ПУНКТОВЕ
ОТВЪД

Калкута,
Ню Делхи,
Мумбай,
Бангалор,
Ченай

Договаряне на
по-късен
етап

Забележки:
1. Назначените авиокомпании на която и да е
договаряща страна могат на които и да е или на
всички полети да пропуснат спиране на междинни пунктове или пунктове отвъд, при условие че
договорените полети по тези маршрути започват
от пункт на територията на страната, назначила
авиокомпанията.
2. Назначените авиокомпании на двете договарящи страни имат гъвкавост да обслужват който
и да е междинен пункт и/или пункт отвъд, без да
упражняват права по пета свобода.
3. Два или повече пунктове на територията на
една от страните не могат да бъдат обслужвани с
един и същ полет на назначената авиокомпания(и)
на другата страна.
4. Пунктовете по маршрутите могат да бъдат
обслужвани от назначените превозвачи или чрез
собствено опериране, или чрез използване на
code-share опериране като маркетингов превозвач, включително чрез code-share опериране по
вътрешни линии.
5. В допълнение на назначената(ите) авио
компания(и) на България се разрешава да обслужва
Амритсар и Чандигар чрез вътрешен code-share.
9354

МЕМОРАНДУМ
ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО

за сътрудничество в областта на пристанищата и пристанищните индустриални паркове между Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
на Република България и Националната комисия за развитие и реформи на Китайската
народна република
(Одобрен с Решение № 934 от 7 ноември
2016 г. на Министерския съвет. В сила от
5 ноември 2016 г.)
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на
Република България и Националната комисия
за развитие и реформи на Китайската народна
република (наричани по-нататък „страните“),
С оглед на всестранното приятелско партньорство и сътрудничество, установено между
Република България и Китайската народна
република (наричани по-нататък „държавите“),
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Като отчитат важното съгласие, постигнато
от лидерите на държавите относно разширяването на двустранното сътрудничество,
Като признават големия потенциал за икономическо сътрудничество между държавите
и повтарящите се интереси на компании от
държавите за развитие на сътрудничеството,
За по-нататъшно осигуряване на оптималното използване предимствата на държавите
и за подобряване нивото на сътрудничество в
областта на пристанишата и пристанищните
индустриални паркове,
Като имат предвид принципите на взаимно
уважение, равенство и взаимна изгода, страните се споразумяха за следното:
Член I
Страните ще развиват сътрудничеството в
областта на пристанищата и пристанищните индустриални паркове между Република
България и Китайската народна република
в съответствие с националното им законодателство и политики.
Член II
Страните се споразумяха да насърчават
сътрудничеството между компании от държавите или между компании, установени на
тяхна територия, в следните области:
1. и нвестиции, строителство, модернизация
и експлоатация на пристанища;
2. р азработване, изграждане и експлоатация на пристанищни индустриални
паркове, реализация на инвестиционни
проекти и т.н.;
3. и зграждане на железопътни линии, пътища, логистика и складиране, свързани
с пристанища и пристанищни индустриални паркове;
4. д руги области, договорени между страните.
Член III
Страните насърчават своите компании
да развиват сът рудничество посредством
различни инструменти, като инвестиции,
сливания и придобивания (M&A), изградиоперирай-предай (BOT), публично-частно
партньорство (ПЧП), проектно договаряне и
доставка на оборудване, съгласно съответното
им законодателство и установени процедури.
Страните насърчават своите финансови
инст и т у ц ии да п редоставя т усл у г и, кат о
финансиране, съфинансиране, гаранция и
дългосрочно застраховане относно проекти
за сътрудничество на държавите.
Член IV
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на
Република България и Националната комисия
за развитие и реформи на Китайската народна
република са отговорни за изпълнението на
настоящия Меморандум за разбирателство.
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Страните могат да канят други релевантни
агенции и организации на държавите да
участват в свързани дейности.
Член V
Страните ще бъдат отговорни за дейности
те, изброени по-долу, в описателен, но не и
ограничаващ порядък:
1. и дентифициране на приоритетни проекти
за сътрудничество в областта на пристанищата и пристанищните индустриални
паркове;
2. мониторинг и насърчаване на ефективното изпълнение на приоритетни проекти
за сътрудничество;
3. п реговори за уреждане на важни въпроси, произтичащи от сътрудничеството
на страните;
4. с ъвместно организиране на форуми, семинари, мероприятия за популяризиране
на проекта и т.н.;
5. н асърчаване на инвестиционни и финансови дейности сред компании и финансови институции от държавите.
Член VI
Страните ще се срещат, когато е необходимо, освен ако не е уговорено друго, в
Република България и в Китайската народна
република на ротационен принцип. Ако е
договорено от страните, срещи могат да се
провеждат и чрез видеоконферентна връзка.
Член VII
Дирекция „Европейска координация и международно сътрудничество“ в Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията и дирекция „Чуждестранен
капитал и презокеански инвестиции“ в Националната комисия за развитие и реформи
отговарят за координацията на настоящия
Меморандум за разбирателство.
Член VIII
Всяка страна поема разходите за своите
комуникационни и съвместни дейности при
прилагането на настоящия Меморандум за
разбирателство, освен ако не е договорено
друго.
Член IX
Всички въпроси или спорове, произтичащи от тълкуването или изпълнението на
настоящия Меморандум за разбирателство,
се решават чрез преки консултации между
страните.
Член X
Настоящият Меморандум за разбирателство не засяга тълкуването и прилагането
на дру го споразу мение меж ду Република
България и Китайската народна република.
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Член XI
Настоящият Меморандум за разбирателство влиза в сила от датата на подписването
му за срок 5 години. Срокът на действие на
настоящия Меморандум за разбирателство
ще се удъл жава автоматично, освен ако
една от страните не реши да го прекрати
и уведоми другата страна в писмена форма
за това най-малко 3 месеца предварително.
Нас т оя щ и я т Мемора н д у м за разби рателство може да бъде изменян по взаимно
съгласие на страните. Измененията трябва
да бъдат в писмена форма, като се посочва
датата на влизането им в сила.
Прекратяването на настоящия Меморандум за разбирателство няма да се отрази на
проектите за сътрудничество на страните,
които в момента са в процес на изпълнение.
Подписан в Рига, Република Латвия, на
5 ноември 2016 г. в два оригинални екземпляра
на български, китайски и английски език, като
всички текстове са с еднаква правна сила.
Английският текст е меродавен в случай на
противоречия.
За Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията на
Република България:
Томислав Дончев,
заместник министърпредседател по
европейските фондове
и икономическата
политика
9446

За Националната
комисия за
развитие и реформи
на Китайската
народна република:
Хъ Лифън,
заместникпредседател

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на Държавния
логопедичен център
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С този правилник се уреждат функциите, дейностите, структурата, управлението
и организацията на работа на Държавния
логопедичен цент ър, наричан по-натат ък
„центъра“.
Чл. 2. (1) Цент ърът е специа лизирано
обсл у ж ващо звено в системата на п ред
училищното и училищното образование по
смисъла на чл. 50, ал. 1, т. 3 и 5 от Закона за
предучилищното и училищното образование
(ЗПУО) за дейности, свързани със:
1. квалификацията на педагогическите
специалисти по отношение на логопедичната
работа и превенцията на обучителните затруд-

ВЕСТНИК

БРОЙ 96

нения на децата и учениците и на подкрепата
на процеса на приобщаващото образование
по отношение на логопедичната подкрепа на
децата и учениците;
2. провеждането на държавната политика
за подкрепа на процеса на приобщаващото
образование по отношение на логопедичната
подкрепа на децата и учениците и рехабилитацията на комуникативните нарушения.
(2) Центърът може да извършва и дейности
по чл. 49, ал. 1, т. 3 ЗПУО, свързани с превантивна, диагностична, рехабилитационна
и корекционна работа с деца и ученици с
комуникативни нарушения.
(3) Центърът е юридическо лице със седалище и адрес на управление: София, ул.
Екзарх Йосиф 30Б.
Чл. 3. Центърът е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на образованието
и науката и се финансира със средства от:
1. държавния бюджет чрез бюджета на
Министерството на образованието и науката;
2. собствени приходи;
3. други източници.
Чл. 4. Центърът работи по годишен план,
който се утвърждава от неговия директор след
съгласуване с Министерството на образованието и науката.
Чл. 5. Министърът на образованието и
науката осъществява контрол върху дейността
на центъра.
Раздел II
Функции и дейности
Чл. 6. Центърът организира и методически подпомага провеждането на държавната
политика в областта на логопедичната работа
и превенцията на обучителните затруднения
на децата и учениците.
Чл. 7. Центърът организира и провежда
квалификационни дейности и обучения за
педагогическите специалисти, свързани с
логопедичната работа и превенцията на обучителните затруднения на децата и учениците
и с подкрепата на процеса на приобщаващото
образование по отношение на логопедичната
подкрепа на децата и учениците.
Чл. 8. Центърът провежда превантивна,
диагностична, рехабилитационна и корекционна работа с деца и ученици с комуникативни нарушения като част от подкрепата за
личностно развитие.
Чл. 9. В областта на превенцията на обучителните затруднения на децата и учениците
центърът осъществява следните дейности:
1. работи за повишаване на обществената
осведоменост за значението на превенцията
на обучителните затруднения;
2. организира и провежда консултации на
директори и педагогически специалисти по
отношение на превенцията на обучителните
затруднения;
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3. наблюдава и подкреп я методическ и
провеждането на ранното оценяване на развитието на детето и на риска от обучителни
зат руднени я; оказва методическа помощ,
организира и провежда супервизии на екипите за подкрепа за личностно развитие в
детските градини и училищата по отношение
на превенцията на обучителните затруднения;
4. организира и провежда консултации на
родители по отношение на превенцията на
обучителните затруднения;
5. осигурява мониторинг на качеството
на работата по превенция на обучителните
затруднения;
6. разработва информационни материали
във връзка с превенцията на обучителните
затруднения;
7. проучва, обсъжда и подпомага въвеждането на иновации в областта на превенцията
на обучителните затруднения.
Чл. 10. В областта на организирането и
провеждането на квалификационни дейности
и обучения за логопеди и за други педагогически специалисти, свързани с логопедичната
работа и превенцията на обучителните затруднения на децата и учениците и с подкрепата
на процеса на приобщаващото образование
по отношение на логопедичната подкрепа на
децата и учениците, центърът осъществява
следните дейности:
1. организира и провеж да обучения за
професионално развитие на логопедите и
за въвеждане на иновации в логопедичната
работа съгласно разработена програма за
квалификация и стандарти за логопедична
работа;
2. организира и провежда обучения на
педагогическ ите специа лист и в детск и те
градини за ранното оцен яване на развитието на детето и на риска от обучителни
затруднения, както и обучения на директори,
учители и други педагогически специалисти
за въвеждане на превенцията на обучителните трудности;
3. организира и провежда обучения на
педагогически специалисти по прилагане
на програми за психомоторно, познавателно
и езиково развитие и на тестове за езиково
развитие на децата в детските градини;
4. провежда обучения на родители и учители
на деца с комуникативни нарушения, които
водят до обучителни затруднения, и на деца,
при които има индикации за възникване на
обучителни затруднения;
5. изготвя анализи и прогнози за нуждите
на квалификационните дейности на логопедите и на други педагогически специалисти в
системата на предучилищното и училищното
образование;
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6. провежда обучения за използване на информационно-комуникационните технологии
в логопедичната работа;
7. разработва програми, учебно-методически и информационни материали във връзка
с обученията;
8. провежда обучения на педагогически
специалисти, свързани с логопедичната работа
като част от общата подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците;
9. поддържа информация за преминалите
квалификационни дейности и обучения и за
издадените удостоверения, включително в
електронен вид.
Чл. 11. (1) Центърът осъществява дейности
като част от подкрепата за личностно развитие, свързани с превантивна, диагностична,
рехабилитационна, корекционно-терапевтична
и консултативна работа.
(2) В областта на превенцията:
1. провежда изследване на устната реч на
деца от предучилищна възраст и на устната и
писмената реч на ученици от началния етап
на основното образование в детските градини
и училищата;
2. а на л изи ра и обобща ва да н н и т е о т
изследването на писмената реч на децата
и учениците по т. 1, извършено от логопедите, при спазване на Закона за защита на
личните данни и съхранява информацията
в електронен и хартиен вид; информацията е съвместима с данните, съхранявани в
личното дело на детето/ученика съгласно
Националната електронна информационна
система на Министерството на образованието и науката;
3. подпомага ранното обучение на деца с
комплексни комуникативни нарушения с цел
включването им в образователния процес;
4. разработва програми, подпомагащи ранната интервенция, с участието на родителите;
5. оказва методическа подкрепа на учителите с цел превенция на комуникативни
нарушения и обучителни затруднения.
(3) В областта на диагностиката:
1. извършва логопедична диагностика при
нарушения на артикулацията;
2. извършва невропсихологична диагностика на входно и на изходно равнище на деца
от 3 до 6 години и на ученици от начален,
прогимназиален и гимназиален етап;
3. извършва диагностика на езиковото
развитие на деца от 3- до 6-годишна възраст.
(4) В областта на рехабилитационната и
корекционно-терапевтичната работа:
1. осъществява ранно логопедично въздействие при деца на 3 – 4-годишна възраст
с комплексни комуникативни нарушения и
обучителни затруднения;
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2. провежда корекционно-рехабилитационна работа с деца и ученици с комуникативни
нарушения;
3. изготвя индивидуални програми за корекционно-рехабилитационна работа за всички
деца и ученици с комуникативни нарушения;
4. провежда групова и/или индивидуална
корекционно-рехабилитационна работа с деца
и ученици с комуникативни нарушения;
5. участва в разработването на компютърни
програми и иновационни методики за логопедична работа по отношение на различните
ком у никативни нару шени я и обу чителни
затруднения;
6. разработва програми за участие на родителите в корекционно-рехабилитационния
процес;
7. включва се със свои специалисти в работата на екипите за подкрепа за личностно
развитие на деца и ученици с комплексни
комуникативни нарушения и обучителни затруднения в детските градини и училищата.
(5) В областта на консултативната работа:
1. запознава родителите на децата и учениците със същността на комуникативните
нарушения и обучителните затруднения, както
и с организацията на логопедичната работа
и подкрепа;
2. консултира родителите за използването на различни подходи за преодоляване на
комуникативните нарушения и обучителните
затруднения на децата и учениците;
3. стимулира родителите за активното им
включване в корекционно-рехабилитационния
процес и за запознаването им със специализирана литература в областта на рехабилитацията
на комуникативните нарушения;
4. предоставя методическа подкрепа, организира и провежда супервизии на екипите
за работа с деца и ученици с комуникативни
нарушения и обучителни затруднения в системата на предучилищното и училищното
образование.
Раздел III
Структура и управление
Чл. 12. Дейността на центъра е структурирана в четири направления:
1. квалификационна;
2. организационно-методическа;
3. корекционно-терапевтична и рехабилитационна;
4. административно-финансова и стопанска.
Чл. 13. (1) Центърът се ръководи и представлява от директор, който се назначава от
министъра на образованието и науката.
(2) Директорът:
1. организира, контролира и отговаря за
цялостната дейност на центъра;
2. представлява институцията пред органи,
организации и лица и сключва договори с
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юридически и физически лица по предмета
на дейност в съответствие с предоставените
му правомощия;
3. контролира и отговаря за правилното
водене и съхраняване на задължителните документи и на задължителната документация
на логопедичните кабинети;
4. осигурява спазването и прилагането
на държавните образователни стандарти по
отношение на дейността на центъра;
5. анализира и отчита цялостната дейност
на центъра и предоставя информация на Министерството на образованието и науката и
на Регионалното управление на образованието – София-град;
6. председател е на педагогическия съвет
и осигурява изпълнението на взетите от него
решения;
7. ръководи разработването на проекти и
програми на центъра за реализиране на държавната политика за обща и допълнителна
подкрепа за личностно развитие на децата
и учениците по отношение на дейността на
центъра;
8. утвърждава плановете за работа на направленията в центъра и програмите за квалификация на педагогическите специалисти;
9. издава удостоверения за завършени курсове на обучение;
10. изготвя и утвърждава списък – образец
№ 3, съгласно Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на
предучилищното и училищното образование;
11. извършва преподавателска работа в
съответствие с нормите за преподавателска
заетост;
12. създава организация за осигуряване
на необходимите материални, финансови и
човешки ресурси за общата и допълнителната
подкрепа на децата и учениците с комуникативни нарушения;
13. създава услови я за повишаване на
квалификацията на служителите на центъра;
14. прилага разпоредбите на трудовото законодателство по отношение на служителите
на центъра;
15. изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на
длъжностите и работните заплати;
16. съставя бюджет и отговаря за законосъобразното, ефективното, ефикасното и
икономичното разходване на бюджетните
средства;
17. разпорежда се с финансовите средства
при спазване на действащата нормативна
уредба;
18. осигурява безопасни условия за обучение и труд;
19. съдейства на компетентните органи при
извършване на проверки в центъра;
20. осъществява взаимодействие с дирекциите в Министерството на образованието
и науката и с регионалните управления на
образованието;
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21. участва при разработване и обсъждане
на нормативни актове и документи по компетентност;
22. сключва договори с педагогическите
специалисти и с останалите служители в
центъра;
23. сключва договори и с други специалисти
във връзка с организирането и провеждането
на квалификационните дейности и обучения,
както и с други дейности на центъра;
24. организира и контролира поддържането на актуална информация на интернет
страницата на центъра;
25. изпълнява и други функции, възложени
му с нормативни и административни актове.
(3) Директорът осъществява контакти и
взаимодействие с национални и международни институции и организации във връзка с
цялостната дейност на центъра.
(4) При отсъствие на директора за срок,
по-малък от 60 календарни дни, той се замества от заместник-директора, а при невъзможност – от определен педагогически специалист
от центъра, със заповед, в която се посочват
обемът на работата и правомощията му по
време на отсъствието на директора.
Чл. 14. Педагогическият съвет на центъра
като специализиран орган за разглеждане и
решаване на основни педагогически въпроси:
1. приема:
а) стратегия за развитие на центъра за
следващите четири години, която при необходимост се актуализира;
б) програма за квалификация и стандарти
за логопедична работа;
в) програма за ранно откриване и превенция на обучителните затруднения;
г) вътрешни правилници и планове, свързани с дейността на институцията;
2. разглежда и приема организацията на
логопедичната работа с деца и ученици с
комуникативни нарушения;
3. периодично, най-малко три пъти през
една учебна година, проследява и обсъжда
нивото на логопедичната работа и взема
решения по резултатите от корекционно-рехабилитационния процес;
4. утвърждава символите и ритуалите в
центъра;
5. запознава се с бюджета на центъра,
както и с отчетите за неговото изпълнение;
6. упражнява други правомощия, определени с нормативен акт.
Чл. 15. Заместник-директорът:
1. организира изготвянето на анализи и
прогнози за потребностите от квалификационни дейности и обучения;
2. планира, ръководи и контролира квалификационната, организационно-методическата и корек ционно-терапевтичната и
рехабилитационната дейност;
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3. организира проучването, обсъждането,
популяризирането и въвеждането на иновации
в логопедичната работа;
4. организира разработването и актуализирането на програмите, методическите и
информационните материали;
5. планира и организира подбора на обучителите;
6. изготвя отчет за дейността и прави
предложения за подобряването є;
7. организира поддържането на информация
за преминалите обучения и квалификации и
за издадените удостоверения;
8. организира участието на центъра в разработването и изпълнението на национални
и международни програми и проекти;
9. подпомага директора в цялостната му
дейност.
Чл. 16. Главният счетоводител:
1. организира съставянето на проекта на
бюджет на центъра;
2. организира и контролира финансовата
и счетоводната дейност на центъра;
3. изготвя отчети за изпълнението на бюджета на центъра;
4. организира и контролира административната дейност на центъра;
5. организира снабдяването, съхраняването,
стопанисването и използването на стоковоматериалните ценности.
Раздел IV
Организация на работа
Чл. 17. Работното време на служителите
е 8 часа при 5-дневна работна седмица по
утвърден график.
Чл. 18. Работниците и служителите на
центъра изпълняват възложените им задачи
съобразно утвърдените длъжностни характеристики.
Чл. 19. (1) Задължителните документи се
водят и съхраняват в съответствие с държавния
образователен стандарт за информацията и
документите за системата на предучилищното
и училищното образование.
(2) Задължителната документация на логопедичните кабинети се определя в правилника
за вътрешния ред на центъра.
Чл. 20. (1) Логопедичната дейност в центъра се осъществява в логопедични кабинети,
разположени в училища и детски градини.
(2) Един логопедичен кабинет може да
обслужва деца и ученици от няколко детски
градини и училища в съответния район на
Столичната община.
(3) Капацитетът на логопедичния кабинет
включва работа с от 20 до 30 деца и ученици
с комуникативни нарушения и обучителни
трудности, като броят на децата и учениците
във времето е динамичен – деца и ученици
се отписват след успешен корекционно-ре-
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хабилитационен процес и на тяхно място се
записват нови деца и ученици за корекционно-терапевтична и рехабилитационна работа.
(4) Броят на децата и учениците по ал. 3,
включени в индивидуална или групова работа
в логопедичния кабинет, зависи от тежестта
на комуникативното нарушение, като:
1. при груповата работа броят на децата и
учениците, с които работи един логопед, е:
а) при нарушения на артикулацията и при
нарушения на темпа и ритъма на речта (заекване) – от 2 до 3 деца или ученици;
б) при нарушения на писмената реч и при
нарушения на математическите умения – от
3 до 5 деца или ученици;
2. при останалите комуникативни нарушения и обучителни трудности, посочени в
чл. 21, се осъществява индивидуална работа
с логопед.
(5) Броят на децата и учениците, включени в индивидуална или групова работа
в логопедичния кабинет, е в зависимост от
тежестта на комуникативното нарушение и
е в съответствие с държавния образователен
стандарт за финансирането на институциите.
Чл. 21. Логопедите работят с деца и ученици със следните комуникативни нарушения
и обучителни трудности:
1. нарушения на артикулацията;
2. нарушения на плавността, темпа и ритъма на речта (заекване);
3. специфични езикови нарушения (дисфазия на развитието);
4. нарушения на писмената реч (дисграфия
и дислексия);
5. нарушение на математическите умения
(дискалкулия);
6. детска афазия;
7. дизартрия;
8. ринолалия;
9. вербална диспраксия;
10. гласови нарушения;
11. комуникативни нарушения при зрителни
нарушения;
12. комуникативни нарушения при слухови
увреждания;
13. комуникативни нарушения при аутистичен спектър;
14. комуникативни нарушения при интелектуална недостатъчност.
Чл. 22. Дейностите на центъра по чл. 9 и
10 се извършват през цялата учебна година по
предварително утвърден график, като някои
от тях се осъществяват в неучебно време.
Чл. 23. Центърът координира своята дейност с училищата и с детските градини.
Чл. 24. Дейността на центъра по чл. 11 се
планира по учебни години, учебни срокове,
учебни седмици и учебни часове.
Чл. 25. (1) Логопедичната работа се осъществява в рамките на логопедични занятия.
(2) Логопедичните занятия се планират
годишно в индивидуалната програма за ко-
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рекционно-рехабилитационна работа с детето
или ученика.
(3) Логопедичните занятия може да се
провеждат индивидуално и/или групово, като
продължителността им се определя с индивидуалната програма по ал. 2.
(4) Логопедичните занятия започват на
15 септември и завършват на 15 юни на съответната учебна година.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Правилникът се издава на основание чл. 50, ал. 5 от Закона за
предучилищното и училищното образование.
Министър:
Меглена Кунева
9469

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
НАРЕДБА № 21
от 23 ноември 2016 г.

за условията и реда за регистрацията, етикетирането и контрола на торове, подобрители
на почвата, биологично активни вещества и
хранителни субстрати
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за регистрацията, пускането
на пазара, етикетирането и контрола върху
торове, подобрители на почвата, биологично
активни вещества и хранителни субстрати.
Чл. 2. (1) Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) осъществява
регистрацията и контрола върху торовете,
подобрителите на почвата, биологично активните вещества и хранителните субстрати.
(2) За осъществяване на дейностите по
ал. 1 изпълнителният директор на БАБХ дава
задължителни указания и утвърждава образ
ци на заявления, уведомления, протоколи,
декларации, становища, разпореждания, предписания, дневници и други по тази наредба,
които се публикуват на интернет страницата
на БАБХ.
Г л а в а

в т о р а

РЕГИСТРАЦИЯ НА ТОРОВЕ, ПОДОБРИ
ТЕЛИ НА ПОЧВАТА, БИОЛОГИЧНО АКТ И ВН И ВЕЩ ЕС Т ВА И Х РА Н И Т Е Л Н И
СУБСТРАТИ
Чл. 3. (1) Регистрацията на торовете, подобрителите на почвата, биологично активните вещества и хранителните субстрати се
извършва съгласно глава седма от Закона за
защита на растенията.
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(2) За регистрация по ал. 1 могат едновременно да се заявят няколко продукта – група
продукти, когато продуктите са произведени
от един производител и за производството им
са използвани едни и същи основни суровини,
но с различно съотношение на хранителните
елементи.
Чл. 4. (1) Заявлението и досиетата на продукта по чл. 133, ал. 1 от Закона за защита
на растенията се подават в един екземпляр,
на хартиен или електронен носител.
(2) А дминистративното досие съдържа
заверени копия на:
1. документ за актуално състояние на заявителя, издаден от компетентен орган, когато
в заявлението по ал. 1 не е посочен единен
идентификационен код;
2. документ за акт уално състояние на
производителя, издаден от компетентен орган, когато производителят не е установен
на територията на страната, и декларация
по образец от производителя за мястото на
производство на продукта по ал. 1;
3. пълномощно в оригинал, когато при изпълнение на задълженията си по тази наредба
заявителят действа чрез упълномощен представител; датата, съдържанието и подписите
на пълномощното трябва да са удостоверени
от официален компетентен орган.
(3) Техническото досие съдържа:
1. информационен лист за безопасност на
български език в съответствие с чл. 31 от
Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския
парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г.
относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH),
за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО
и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на
Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на
Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО,
93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията, наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 1907/2006“;
2. проект на етикет, изготвен в съответствие с чл. 9;
3. техническа спецификация на продукта
или на групата от продукти;
4. сертификат за лабораторен анализ на
производителя или изпитвателен протокол
за лабораторен анализ от акредитирана лаборатория съгласно Регламент (ЕО) № 765/2008
на Европейския парламент и на Съвета от
9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във
връзка с предлагането на пазара на продукти
и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93
(ОВ, L 218/30 от 13 август 2008 г.), издаден
не по-късно от 12 месеца преди датата на
подаване на заявлението за регистрацията,
който в зависимост от естеството на продукта
удостоверява:
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а) всеки показател, посочен в проекта на
етикета;
б) съдържание на тежки метали;
в) липса на вредни микроорганизми – ентерококи, Escherichia coli, Clostridium perfringens,
салмонела, Staphyloccocus аureus, дрожди и
плесени с потвърждение за Aspergillus, яйца,
ларви и цисти от нематоди;
5. документи, удостоверяващи произхода,
вида, категорията материал (2 или 3) и метода/параметри на преработка на производни
продукти по смисъла на чл. 3, параграф 2
от Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври
2009 г. за установяване на здравни правила
относно странични животински продукти
и производни продукти, непредназначени
за консумация от човека и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за
страничните животински продукти) (ОВ, L
300/1 от 14 ноември 2009 г.), когато продук
тите съдържат такива;
6. декларация, че продуктът или продук
тите нямат неблагоприятно въздействие върху човека, животните или околната среда в
заявените условия на употреба;
7. документи или научни публикации за
проведени изпитвания, които доказват основния ефект на заявените продукти и съдържат
подробните резултати за получените добиви
и/или качество на културите.
(4) Когато се заявява за регистрация продукт, който не е пуснат на пазара в държава
членка, към заявлението по ал. 1 се представя
и мостра от продукта.
(5) Когато се заявява за регистрация продукт, който е пуснат на пазара в държава
членка, вместо досиета на продукта към
заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. заверени копия на документите, въз основа на които продуктът е пуснат на пазара в
държавата членка, или друго доказателство,
че продуктът е пуснат на пазара; документите се представят и в официален превод на
български език;
2. информационен лист за безопасност на
български език в съответствие с чл. 31 от
Регламент (ЕО) № 1907/2006;
3. проект на етикет, изготвен в съответствие с чл. 9.
(6) Ако документите не се подават лично
от заявителя, към заявлението се прилага
изрично пълномощно.
Чл. 5. (1) В 14-дневен срок от подаване на
заявлението и документите по чл. 4 БАБХ
извършва проверка за тяхната пълнота.
(2) При установяване на непълноти и/или
несъответствия БАБХ уведомява писмено
заявителя и определя едномесечен срок за
отстраняването им. До отстраняване на непълнотите и/или несъответствията срокът
за регистрация на продуктите спира да тече.
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(3) При неотстраняване на непълнотите и/
или несъответствията в срока по ал. 2 заявлението се оставя без разглеждане, за което
заявителят писмено се уведомява.
(4) Когато документите по ал. 1 са пълни
и отговарят на изискванията на чл. 4, БАБХ
ги представя на Експертната комисия за
разглеждане.
(5) При регистрация на продукт, който е
пуснат на пазара в държава членка, документите не се разглеждат от Експертната комисия.
Чл. 6. (1) По предложение на Експертната
комисия изпълнителният директор на БАБХ
със заповед регистрира тор, подобрител на
почвата, биологично активно вещество или
хранителен субстрат и издава удостоверение
за пускане на пазара и употреба по образец
или мотивирано отказва регистрацията при
условията и по реда на чл. 134 от Закона за
защита на растенията.
(2) Когато е заявен за регистрация продукт,
който е пуснат на пазара в държава членка,
заповедта и удостоверението по ал. 1 се издават по предложение на ресорния заместник
изпълнителен директор на БАБХ.
(3) В 14-дневен срок от получаване на заповедта по ал. 1 притежателят на регистрацията
представя в Централното управление (ЦУ)
на БАБХ образец на етикет, с който торът,
подобрителят на почвата, биологично активното вещество или хранителният субстрат
ще се пуска на пазара и ще се употребява, и
получава издаденото удостоверение.
Чл. 7. (1) При промяна в регистрацията
на тор, подобрител на почвата, биологично
активно вещество или хранителен субстрат
към заявлението се прилагат съответните
документи по чл. 4, удостоверяващи заявените промени.
(2) Когато промяната е свързана със състава, действието или начина на употреба на
продуктите по ал. 1, подадените документи
се разглеж дат от Експертната комисия и
промяната в регистрацията се извършва по
нейно предложение.
Чл. 8. Регистрацията на тор, подобрител на
почвата, биологично активно вещество или
хранителен субстрат се заличава и удостоверението за пускане на пазара и употреба се
обезсилва при условията и по реда на чл. 136
от Закона за защита на растенията.
Г л а в а

т р е т а

ЕТИКЕТИРАНЕ И ПУСК АНЕ НА ПАЗАРА
Чл. 9. (1) Торовете, подобри тели те на
почвата, биологично активните вещества и
хранителните субстрати се етикетират на
български език. Върх у опаковките и/или
етикетите се посочват:
1. вид и търговско наименование на продукта;
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2. декларирано съдържание на хранителни елементи в проценти, както и форма на
хранителните елементи;
3. условия за съхраняване;
4. препоръчителна доза и/или начин на
употреба;
5. наименование и адрес на управление на
производителя;
6. наименование и адрес на управление
на лицето, което пуска продукта на пазара;
7. партиден номер и дата на производство;
8. срок на годност;
9. специални предпазни мерки при употреба;
10. номер на удостоверението за пускане
на пазара и употреба;
11. указания за предотвратяване на злополуки;
12. тегло или вместимост на опаковката.
(2) Върху опаковките или етикетите освен
данните по ал. 1 се посочва и:
1. процентното съдържание на органично
вещество и общ азот, произходът на продук
та – за органичните и органо-минералните
торове;
2. видът на полезните микроорганизми – за
микробиалните торове;
3. процентното съдържание на калциев
оксид и/или магнезиев оксид, или други вещества, подобряващи физико-механичните
и/или химичните качества на почвата – за
подобрителите на почвата;
4. активното вещество, регистрираната
доза за употреба на готовия продукт, културата и фазата от развитието є, през която се
прилага – за биологично активните вещества;
5. текст „Продуктът е предназначен за
употреба само при саксийни растения. Да
не се прилага върху открити площи.“ – за
торове, подобрители на почвата, биологично
активни вещества, хранителни субстрати,
предназначени за употреба само при саксийни растения.
(3) Когато органични торове или подоб
рители на почвата съдържат съставки от
ж иво т инск и п роизход, върх у опаковк и т е
и/или етикетите се посочва и категорията
материал (2 или 3) и информацията съгласно
изискванията на Приложение VІІІ, глава ІІ,
параграф 2, буква „б“, подточка „ix“ и буква
„в“ от Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията от 25 февруари 2011 г. за прилагане на
Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския
парламент и на Съвета за установяване на
здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти,
непредназначени за консумация от човека,
и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на
Съвета по отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки
на границата съгласно посочената директива
(ОВ L 54/1 от 26 февруари 2011 г.).
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(4) Когато продуктите по ал. 1 са в насипно
състояние, информацията по ал. 1, 2 и 3 се
посочва в придружаващите ги документи.
Чл. 10. (1) Опаковката на торовете, подобрителите на почвата, биологично активните
вещества и хранителните субстрати трябва да
бъде затворена по такъв начин или с такова
устройство, че при отваряне устройството,
затварящата пломба или самата опаковка да
се поврежда непоправимо.
(2) Опаковките на торове, подобрители на
почвата, биологично активни вещества, хранителни субстрати, предназначени за употреба
само при саксийни растения, са с вместимост
до 1 литър/килограм включително.
Чл. 11. Етикетирането и опаковането на
ЕО торовете се извършва съгласно чл. 10, съответно чл. 12 от Регламент (ЕО) № 2003/2003
на Европейския парламент и на Съвета от
13 октомври 2013 г. относно торовете, наричан
по-нататък „Регламент (ЕО) № 2003/2003“.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

КОНТРОЛ ВЪРХУ ТОРОВЕТЕ, ПОДОБРИТЕЛИТЕ Н А ПОЧВАТА, БИОЛОГИЧНО
АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ХРАНИТЕЛНИТЕ СУБСТРАТИ
Чл. 12. Земеделските стопани водят записи за употребените количества и видове
торове, подобрители на почвата, биологично
активни вещества, хранителни субст рати
чрез попълването на дневник за проведените
растителнозащитни мероприятия и торене
по образец.
Чл. 13. (1) Контролът при пускането на
пазара и употребата на торове, подобрители на
почвата, биологично активни вещества, хранителни субстрати се осъществява от инспекторите по растителна защита на областните
дирекции по безопасност на храните (ОДБХ).
(2) Контролът по ал. 1 се извършва чрез
планови и внезапни проверки и проверки при
наличие на данни за нарушение.
(3) Цент ралното у правление на БА БХ
изготвя план за извършване на планови проверки за текущата календарна година, който
се утвърждава от изпълнителния директор
на БАБХ.
(4) Проверка при наличие на данни за нарушение се извършва в срок до два работни
дни от установяването на такива данни или от
подаване на сигнал за нарушение. Сигналът
се отразява в дневник за подадените жалби
и сигнали.
(5) За извършените проверки ОДБХ изготвят и подават в ЦУ на БАБХ ежемесечни
доклади.
Чл. 14. (1) Контролът при пускането на
пазара и употребата на торове, подобрители
на почвата, биологично активни вещества,
хранителни субстрати обхваща:
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1. пуснатите на пазара продукти;
2. лицата, които пускат на пазара и употребяват продуктите;
3. документацията, свързана с пускането
на пазара и употребата на продуктите.
(2) Контролът по ал. 1 се извършва в местата на и при:
1. предлагането за продажба на торовете,
подобрителите на почвата, биологично активните вещества и хранителните субстрати,
декларирането им за допускане за свободно
обръщение, съхраняването и доставката им;
2. употребата им от земеделския стопанин.
(3) Контролът по ал. 1 се извършва по
отношение на:
1. съответствието на продуктите с показателите, обявени от производителя им;
2. опаковането и етикетирането на продуктите;
3. начин на съхранение и употреба;
4. изискванията към документацията на
съответните продукти.
Чл. 15. (1) За извършването на проверките
по чл. 13, ал. 2 инспекторите по растителна
защита съставят констативни протоколи в
три екземпляра, един от които връчват на
проверяваното лице.
(2) При проверките на торове, подобрители
на почвата, биологично активни вещества
и хранителни субстрати инспекторите по
растителна защита вземат контролна проба
в три повторения по ред, определен в приложение № 1.
(3) Контролните проби са с предназначение:
1. проба за изследване при условията и в
лабораториите по чл. 137 от Закона за защита
на растенията;
2. арбитражна проба, която се съхранява
в ОДБХ три месеца след приключване на изследването по т. 1, освен ако не е уговорено
друго между страните;
3. проба, която се предоставя на проверяваното лице.
(4) Вземането на контролните проби се
удостоверява с протокол. Екземпляр от протокола се връчва на проверяваното лице.
Чл. 16. (1) Когато в резултат на лабораторен
анализ се установи несъответствие на продукт
с показателите, обявени от производителя на
продукта, ЦУ на БАБХ изготвя становище за
несъответствие и писмено уведомява ОДБХ
за резултатите от изпратените проби.
(2) Допустимите отклонения, разрешени
по отношение на обявеното съдържание на
хранителните елементи за торове, подобрители
на почвата, биологично активни вещества,
хранителни субстрати са определени в приложение № 2, а допустимите отклонения за
ЕО торовете – в Приложение II от Регламент
(ЕО) № 2003/2003.
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ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Микробиални торове“ са торове, които
съдържат микроорганизми (бактерии, гъби,
дрожди) и приложени върху растения, семена и почви, въздействат благоприятно върху
развитието на растенията или подобряват
усвояването на хранителните вещества.
2. „Минерални торове“ са торове, в които
обявените хранителни елементи са във вид
на неорганични соли, получени като нерудни изкопаеми и/или чрез промишлен и/или
химичен процес.
3. „Мостра на продукт“ е количество до
1 литър/килограм включително от съответен
продукт в добре запечатана опаковка с етикет на български език, на който е посочено:
търговско наименование, вносител, дата на
производство и срок на годност.
4. „Органични торове“ са въглеродосъдържащи продукти, главно от растителен и/или
животински произход, които се прибавят към
почвата за хранене на растенията.
5. „Органо-минерални торове“ са органични торове с добавени макроелементи и/или
микроелементи.
6. „Производство“ е цялото количество
торове, подобрители на почвата и хранителни
субстрати, принадлежащи към един и същ вид
и произведени от един и същ производител
на едно и също място.
7. „Пускане на пазара“ е всяко доставяне
срещу заплащане или безплатно или съхранение за целите на доставянето. Вносът на
територията на страната се счита за пускане
на пазара.
8. „Торове“ са материали, главната функция на които е снабдяването на растенията
с хранителни вещества.
9. „Торове, подобрители на почвата, био
логично активни вещества, хранителни субстрати, предназначени за употреба само при
саксийни растения“ са продукти, предназначени за цветя и декоративни растения, които
се отглеждат в саксия.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 133, ал. 2 от Закона за защита на растенията.
§ 3. (1) Издадените до влизането в сила на
тази наредба удостоверения за регистрация на
торове, подобрители на почвата, биологично
активни вещества и хранителни субстрати
запазват действието си за срока, за който са
издадени.
(2) Започнатите, но недовършени до влизане в сила на тази наредба производства по
подадени заявления за регистрация на торове,
подобрители на почвата, биологично активни
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вещества и хранителни субстрати и издаване
на удостоверения по ал. 1 се довършват по
досегашния ред.
§ 4. Тази наредба отменя Наредба № 36
от 2004 г. за условията и реда за биологично
изпитване, регистрация, използване и контрол
на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати
(ДВ, бр. 87 от 2004 г.).
§ 5. Изпълнението на наредбата се възлага
на изпълнителния директор на Българската
агенция по безопасност на храните.
§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева
Приложение № 1
към чл. 15, ал. 2
Ред за вземане на контролни проби от торове,
подобрители на почвата, биологично активни
вещества и хранителни субстрати
1. Броят на единичните проби за продукти
в течно или насипно състояние в контейнери
над 100 кг е:
1.1. за партида до 2,5 тона – 7 броя;
1.2. за партида от 2,5 до 80 тона – най-близкото цяло число от квадратния корен от 20 пъти
увеличения тонаж на партидата;
1.3. за партида над 80 тона – 40 броя.
2. За опаковани твърди или течни продукти
в контейнери до 100 кг броят на опаковките, от
които трябва да се вземе единична проба, се
определя, както следва:
2.1. при 5 или по-малко опаковки – от всички
опаковки;
2.2. повече от 5 и по-малко или равно на
16 опаковки – от 4 опаковки;
2.3. от 17 до 400 опаковки – най-близкото цяло
число, по-голямо от квадратния корен от броя
на опаковките, съставящи партидата;
2.4. над 400 опаковки – от 20 опаковки.
3. За опаковки, чието съдържание е до 1 кг/
литър, единичната проба е масата на съдържанието на една оригинална опаковка.
4. Единичните проби се вземат произволно
от различни точки на цялата партида.
5. За продукти в насипно състояние партидата се разделя на приблизително равни части.
Броят на частите е равен на броя на единичните
проби. От всяка част се взема по една проба.
6. От опаковани продукти се взема проба от
всяка избрана опаковка, след като съдържанието на всяка опаковка се изпразва поотделно и
хомогенизира.
7. Единичните проби трябва да имат приблизително еднаква маса, но не по-малка от 250
г за всяка. Всички единични проби се смесват
изцяло, за да се получи обединена проба.
8. От всяка партида се взема една обединена
проба. Общата маса на единичните проби, от
които се образува обединената проба, не трябва
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да бъде по-малка от 4 кг/литър за продуктите – масата на съдържанието на 4 оригинални
опаковки.
9. Обединената проба се съкращава чрез
квартуване. Масата на тази проба не трябва да
бъде под 500 г. За физични изпитвания масата
на крайната проба не трябва да е по-малка от
1 кг/литър.
10. За хранителни субстрати минималното
количество на крайната проба е 5 л.
11. Получената контролна проба се изпраща
за анализ в Централната лаборатория за химични изпитвания и контрол на БАБХ и/или в
акредитирана лаборатория съгласно Регламент
(ЕО) № 765/2008.
12. Приготвят се 3 проби с приблизително
еднаква маса – 2 за лабораторията, от които една
за анализ и една арбитражна, и 1 за собственика
на продукта.
13. Пробите се вземат:
– ръчно – чрез лопатка с плоско дъно и вертикални ръбове или сонда с дълъг или разчленен
процеп; размерите на сондата са съобразени с
характеристиките на партидата (дълбочина на
съда, размер на торбите) и с големината на частиците, от които е съставен продуктът;
– механично – могат да се използват само
лицензирани апарати за вземане на проби;
– за продукти, които не са в твърдо агрегатно
състояние, се използва сонда или бутилка от
неръждаема стомана с вместимост от 0,5 до 1 л
и пластмасови съдове (полиетилен или полипропилен) или съдове от стъкло или неръждаема
стомана.
14. Всяка проба се поставя в пластмасов съд
или торба – чисти, сухи и водонепроницаеми,
като се вземат всички необходими мерки да
не се допусне промяна в характеристиките на
пробата.
15. Съдовете по т. 14 се запечатват и етикетират така, че етикетът да е включен в печата
и да бъде невъзможно отварянето им, без да
се повреди печатът. Съдът се поставя в здрава
опаковка, която се затваря по такъв начин, че
да не е възможно изваждане на част от пробата, без да се счупи пломбата или да се наруши
целостта на печата на опаковката.

Приложение № 2
към чл. 16, ал. 2
Допустими отклонения
1. Органичен тор:
Допуски за обявеното съдържание на хранителен елемент и
други обявени параметри
О р г а н и ч е н ± 20 % относително отклонение
въглерод (С) от обявената стойност до наймного 2,0 процентни пункта по
абсолютна стойност
Съдържание ± 5,0 процентни пункта по абсона сухо веще- лютна стойност
ство
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Допуски за обявеното съдържание на хранителен елемент и
други обявени параметри

Общ азот (N) ± 50 % относително отклонение от
обявената стойност до най-много
1,0 процентен пункт по абсолютна
стойност
О р г а н и ч е н ± 50 % относително отклонение от
азот (N)
обявената стойност до най-много
1,0 процентен пункт по абсолютна
стойност
Общ фосфо- ± 50 % относително отклонение от
р е н п е н т а  обявената стойност до най-много
оксид (P 2O5) 1,0 процентен пункт по абсолютна
стойност
Общ калиев ± 50 % относително отклонение от
оксид (К 2O) обявената стойност до най-много
1,0 процентен пункт по абсолютна
стойност
Общ и водоразтворим
магнезиев
окси д , к а л
ц иев окси д,
серен триоксид или натриев оксид
Обща
(Cu)

Общ
(Zn)

± 25 % относително отклонение
от обявената стойност за тези
х ранителни елементи до наймного 1,5 процентни пункта по
абсолютна стойност

м е д ± 50 % относително отклонение
от обявената стойност до наймного 2,5 процентни пункта по
абсолютна стойност
ц и н к ± 50 % относително отклонение
от обявената стойност до наймного 2,0 процентни пункта по
абсолютна стойност

Количество

– 5 % относително отклонение от
обявената стойност

2. Органо-минерален тор:
Допуски за обявеното съдържание на формите
на неорганичен макроелемент
N

P 2O5

K 2O

MgO CaO SO3

Na 2O

± 25 % от обявената стойност
за наличните
форми на хранителни елементи до най-много 2 процентни
пункта по абсолютна стойност

± 25 % относит ел но о т к лонение от обявената
стойност за тези
хранителни елем ен т и д о н а йм ног о 1,5 п ро ц ен т н и п у н к т а
по абсолютна
стойност

± 25 % относително
отк лонение
от обявената
стойност до
най-много
0,9 процентни пункта по
абсолютна
стойност

Торове с микро
елементи

Допуски за обявеното
съдържание на формите
на микроелемент

Концентрация, по- ± 20 % от обявената стойн иск а и л и ра вна ност
на 2 %
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Торове с микро
елементи

Допуски за обявеното
съдържание на формите
на микроелемент

К о н ц е н т р а ц и я ± 0,3 процентни пункта по
между 2,1 % и 10 % абсолютна стойност
Концентрация, по- ± 1,0 процентен пункт по
голяма от 10 %
абсолютна стойност
Органичен въглерод: ± 20 % относително
отклонение от обявената стойност до най-много
2,0 процентни пункта по абсолютна стойност;
Органичен азот: ± 50 % относително отклонение от обявената стойност до най-много
1,0 процентен пункт по абсолютна стойност;
Обща мед (Cu): ± 50 % относително отклонение от обявената стойност до най-много
2,5 процентни пункта по абсолютна стойност;
Общ цинк (Zn): ± 50 % относително отклонение от обявената стойност до най-много
2,0 процентни пункта по абсолютна стойност;
Съдържание на сухо вещество: ± 5,0 процентни
пункта по абсолютна стойност;
Количество: - 5 % относително отклонение
от обявената стойност.
3. Неорганичен тор:
3.1. Неорганичен тор с макроелементи:
Допуски за обявеното съдържание на формите
на макроелементи
N

P 2O5 K 2O MgO CaO

± 25 % от обявената стойн о с т д о н а йм ног о 2 п ро центни пункта
по абсолютна
стойност

SO3

Na 2O

± 25 % от обявената стойност
до най-много 1,5
процентни пункта по абсолютна
стойност

± 25 % от
обявената
стойност до
най-много
0,9 процентни пункта по
абсолютна
стойност
Зърнометричен състав ± 10 % относително
отклонение, приложимо към обявеното процентно съдържание на материал, преминаващ през
сито с определен размер на отвора;
Количество: ± 5 % относително отклонение
от обявената стойност
3.2. Неорганичен тор с микроелементи:
Торове с микро
елементи

Допуски за обявеното
съдържание на формите
на микроелемент

Концентрация, по-нис ± 2 0 % о т о бя в ен ат а
ка или равна на 2 % стойност
Концентрация между ± 0,3 процентен пункт
2,1 % и 10 %
по абсолютна стойност
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4. Подобрител на почвата:
Форми на обявения
хранителен елемент и
други обявени критерии за качество
pH

Допуски за обявения
параметър

± 0,7 към момента на
производство;
± 1,0 в който и да било
момент във веригата на
дистрибуция

Органичен въглерод ± 10 % относително от(С)
к лонение от обявената
стойност до най-много
1,0 процентен пункт по
абсолютна стойност
Общ азот (N)

± 20 % относително отк лонение от обявената
стойност до най-много
1,0 процентен пункт по
абсолютна стойност

Общ фосфорен пента ± 20 % относително отоксид (P 2O5);
к лонение от обявената
стойност до най-много
1,0 процентен пункт по
абсолютна стойност
Общ к а л иев окси д ± 20 % относително от(К 2O);
к лонение от обявената
стойност до най-много
1,0 процентен пункт по
абсолютна стойност
Сухо вещество

± 10 % относително отк лонение от обявената
стойност

Количество

- 5 % о т носи т елно о тк лонение от обявената
стойност към момента на
производство;
- 25 % относително отк лонение от обявената
стойност в който и да
било момент във веригата
на дистрибуция

Въглерод (C) org/Азот ± 20 % относително от(N) org
к лонение от обявената
стойност до най-много
2,0 процентни пункта по
абсолютна стойност
Зърнометричен
състав

Концентрация, по-го- ± 1,0 процентен пункт
ляма от 10 %
по абсолютна стойност
Количество: ± 5 % относително отклонение
от обявената стойност
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± 10 % относително отк лонен ие, п ри лож и мо
към обявеното процентно
съдържание на материал,
преминаващ през сито
с определен размер на
отвора
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МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА
НАРЕДБА № РД-04-02
от 25 ноември 2016 г.

за условията и реда за използването на информационна система за техническото състояние
на язовирните стени и съоръженията към
тях, предоставена от Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. (1) С наредбата се определят условията и редът за използването на информационната система за техническото състояние
на язовирните стени и съоръженията към тях
(ИС), предоставена от Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор (ДАМТН).
(2) Целта на наредбата е да се осигури
получаването и поддържането на актуална
информация за дейностите по техническата и
безопасната експлоатация на язовирните стени
и съоръженията към тях и за осъществяване
на контрола върху техническото им състояние.
Чл. 2. (1) Информационната система е
електронна база от данни за:
1. техническото състояние при експлоатацията на язовирните стени и на съоръженията
към тях;
2. осъществявания контрол на техничес
кото състояние на язовирните стени и на
съоръженията към тях.
(2) Информационната система осигурява:
1. информация за техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към
тях и за осъществявания контрол върху тях;
2. свободен достъп до данните в публичната
част на информационната система;
3. еднократно попълване на едни и същи
данни, които се използват многократно;
4. въвеждане на данни само от надлежно
оправомощени лица.
Чл. 3. (1) Информационната система се
поддържа от ДАМТН.
(2) Държавната агенция за метрологичен
и технически надзор оказва методическа помощ на собствениците на язовирните стени
и съоръженията към тях при въвеждане на
информацията и при стандартизираното и
качествено поддържане на данните.
Чл. 4. Публичният достъп до ИС се осигурява през интернет страницата на ДАМТН.
Чл. 5. (1) На въвеждане в информационната
система подлежат предвидените в наредбата
данни и последвалите промени в тях.
(2) В ИС не се въвеждат данни, които
представляват класифицирана информация.
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(3) Собствениците на язовирните стени
и/или съоръженията към тях
осигуряват
необходимите условия за извършването на
вписванията в информационната система.
Чл. 6. (1) Действията по въвеждането на
данните в ИС по чл. 2, т. 1 се извършват от
служители, определени със заповед на собственика на язовирната стена и/или съоръженията към нея.
(2) В случаите по чл. 138б от Закона за
водите (ЗВ) областният управител със своя
заповед определя служител от администрацията, който да извършва вписванията в ИС.
(3) Операторът на язовирната стена и на
съоръженията към нея може със своя заповед
да определя свой служител, който въвежда
данните в ИС, когато това е предвидено в
договора за възлагане на стопанисването,
поддържането и осъществяването на техническата експлоатация на язовирната стена и
на съоръженията към нея.
(4) Органите на управление на юридическите лица, на които със Закона за водите е
възложено стопанисването на комплексните
и значими язовири по приложение № 1 към
чл. 13, т. 1 ЗВ, със своя заповед определят
служителите, които да извършват въвеждането
на данните в ИС съгласно наредбата.
(5) Алинеи от 1 до 4 се прилагат и когато
се налага промяна на лицата, отговорни за
въвеждането на данните.
Чл. 7. Действията по въвеждане в ИС на
данните по чл. 12, ал. 1 се извършват от служители на ДАМТН, определени със заповед
на председателя на агенцията.
Чл. 8. Собствениците на язовирните стени
и/или съоръженията към тях и лицата по
чл. 6, ал. 1 – 4 и чл. 7 отговарят за достоверността и пълнотата на предвидените за
въвеждане в наредбата данни и последвалите
промени.
Чл. 9. (1) За всеки собственик на язовирна
стена и/или съоръжения към нея се генерира
автоматично индивидуален идентификаци
онен номер.
(2) Новите данни се въвеждат така, че да
не бъде засегната информацията, съдържаща
се в данните от предходните въвеждания.
(3) Заличаването на предвидените в наредбата данни и поправката на допуснати
грешки се извършват по начин, който не
води до унищожаване или повреждане на
информацията.
(4) Данните в ИС се систематизират и
организират хронологично с възможност за
проследяване на историята на въвеждането
и заличаването им.
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Г л а в а

в т о р а

ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ В ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА
Раздел I
Подлежащи на въвеждане данни за язовирните
стени и съоръженията към тях
Чл. 10. (1) Лицата по чл. 6, ал. 1 – 4 въвеждат за всеки язовир:
1. наименование на язовира, номер на
имотите по КВС или КК, в които е изградена
язовирната стена, землище, местност, населено
място, община, област;
2. номер на акта за собственост;
3. воден обект/река;
4. наименованието и адреса на собственика,
ЕИК (код по БУЛСТАТ), адреса на страницата
в интернет, адреса на електронната поща и
телефон за връзка, имената на лицето, представляващо собственика;
5. наименованието и адреса на оператора,
ЕИК (код по БУЛСТАТ), адреса на страницата в интернет, адреса на електронната
поща и телефон за връзка, имената на лицето,
представляващо оператора; трите имена на
хидроспециалиста, с който разполага юридическото лице – оператор на язовирната стена
и съоръженията към нея;
6. номер и дата на сключване на договора
за възлагане на стопанисването, поддържането
и осъществяването на техническата експло
атация на язовирната стена и на съоръженията
към нея или на договора за концесия;
7. основните технически характеристики
на язовира:
а) височина на стената (m);
б) дължина по короната (m);
в) широчина на короната (m);
г) характерни коти;
д) общ обем (m 3):
.
е) полезен обем (m 3):
ж) мъртъв обем (m 3);
з) данни за преливника – тип, размери
(m), оразмерително водно количество (m 3/s);
и) данни за основен изпускател и водна
кула – размери (m), затворни органи (тип),
оразмерително водно количество (m 3/s);
к) данни за водовземните съоръжения – размери (m), затворни органи (тип), оразмерително
водно количество (m 3/s);
л) данни за противофилтрационни и дренажни системи;
м) данни за машинно оборудване;
н) данни за електрическо оборудване;
8. номер и дата на протокола за установяване
на годността за ползване на строежа – приложение № 16 към чл. 7, ал. 3, т. 16 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и
протоколи по време на строителството (ДВ,
бр. 72 от 2003 г.);
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9. протокол за проведена 72-часова проба
при експлоатационни условия – приложение
№ 17 към чл. 7, ал. 3, т. 17 от Наредба № 3 от
2003 г. за съставяне на актове и протоколи
по време на строителството;
10. данни за експлоатационното състояние
на язовирната стена и съоръженията към нея;
11. наличие на проект за експлоатация и
поддържане;
12. наличие на програма за технически
контрол;
13. наличие на контролно-измервателна
система;
14. номер и дата на протоколи за проведени единични и/или комплексни изпитвания;
15. наличие на актуален авариен план на
обекта съгласно Закона за защита при бедствия;
16. протокол от извършен периодичен
технически преглед – сканиран и прикачен
оригинал на документа;
17. информация за извършени основни
ремонти и реконструкции;
18. номер и дата на протоколи на експертни
технически съвети за приемането на анализи
за техническото състояние на язовирните
стени и съоръженията към тях.
(2) Информацията по т. 1 – 5 е публична.
Чл. 11. За ежегодните обследвания на техническото и експлоатационното състояние на
язовирните стени и съоръженията към тях,
извършени от комисиите по чл. 138а, ал. 3
ЗВ, лицата по чл. 7 въвеждат в ИС сканирани
протоколи за всеки обследван обект.
Чл. 12. (1) За извършените проверки от
ДАМТН лицата по чл. 7 въвеждат следните
данни:
1. дата на проверката;
2. описание на обекта;
3. номер на констативния протокол, съставен при проверката;
4. резюме на констатираните факти и обстоятелства;
5. дадени предписания и срок за изпълнение;
6. данни за изпълнение на дадени предписания;
7. наличие на установени нарушения;
8. наложени наказания.
(2) Информацията по ал. 1 е публична.
Чл. 13. (1) Лицата по чл. 7 въвеждат и
следните данни:
1. номер и дата на издаване на решението
или заповедта за налагане на принудителна
административна мярка, както и наименованието на административния орган, издал акта;
2. вида на наложената принудителна административна мярка;
3. номер и дата на разрешението за извеждане от експлоатация и/или ликвидация на
язовирните стени и съоръженията към тях.
(2) Информацията по ал. 1 е публична.
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Раздел II
Ред за предоставяне на достъп и въвеждане
на данни в информационната система
Чл. 14. (1) Председателят на ДАМТН чрез
упълномощено от него лице предоставя потребителско име и парола на оправомощените
лица по чл. 6 и 7 за осъществяване на достъп
чрез дистанционна пряка връзка в реално
време до информационната система по чл. 1.
(2) За предоставяне на потребителско име
и парола собственикът на язовирните стени и
съоръженията към тях, операторът или областният управител в 7-дневен срок от издаване на
заповедта по чл. 6 подава писмено заявление
по образец до председателя на ДАМТН.
(3) Към заявлението по ал. 2 се прилагат
копия от заповедите, с които са определени
или променени лицата, отговорни за извършването на вписванията, както и доказателства
за обстоятелствата по чл. 6, ал. 3.
(4) Потребителското име и паролата по ал. 1
се предоставят не по-късно от 3 работни дни
от постъпването на заявлението за тяхното
предоставяне в ДАМТН.
Чл. 15. Въвеждането на данни в информационната система се осъществява от лицата
по чл. 6 и 7, получили потребителско име и
парола.
Чл. 16. (1) След първоначалното въвеждане
в информационната система на данните лицата
по чл. 6 въвеждат всяка настъпила промяна:
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1. в 7-дневен срок – за данните по чл. 10,
т. 1, 2 и 3;
2. в 14-дневен срок – всички останали
данни.
(2) Лицата по чл. 7 въвеждат данните по:
1. член 11 – в 7-дневен срок от изготвянето
на протокола от проверката на КОТЕСЯС;
2. член 12, т. 1 – 6 – в 7-дневен срок от
приключването на проверката;
3. член 12, т. 7 – в 7-дневен срок от влизане
в сила на наказателното постановление, с което
е наложено административното наказание;
4. член 14 – в 3-дневен срок от издаването
на акта.
(3) За новоизградените язовирни стени и
съоръженията към тях срокът за въвеждане
на данните по чл. 10, т. 1 – 9 е едномесечен
от съставянето на протокола за проведена
72-часова проба при експлоатационни условия.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредбата се издава на основание
чл. 141, ал. 1, т. 3 от Закона за водите.
§ 2. Указания по прилагане на наредбата
се дават от председателя на ДАМТН.
§ 3. Наредбата влиза в сила шест месеца
от датата на обнародването є в „Държавен
вестник“.
Министър:
Божидар Лукарски
9578
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-16-22
от 25 октомври 2016 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри за землището на
гр. Елена, община Елена, област Велико Търново – без територията на поземлените имоти,
за които кадастралната карта и кадастралните
регистри са одобрени със заповеди на началника
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „Рила Инфотех“ – ЕООД,
вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със
Заповед № 300-2-49 от 28.03.2003 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография и
кадастър – Велико Търново, и в Община Елена.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни
да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на
района, в съответствие с актовете за собственост.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
9417
ЗАПОВЕД № РД-16-23
от 25 октомври 2016 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри на урбанизираната
територия в землището на гр. Сливница, община
Сливница, област София.
1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и
кадастралните регистри, е „Джи М Инженеринг“ – ООД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 8
ЗКИР със Заповед № РД-15-112 от 10.09.2012 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Софийска област, и в Община
Сливница.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни
да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на
района, в съответствие с актовете за собственост.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
9418

ЗАПОВЕД № РД-16-24
от 25 октомври 2016 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри за землищата на
гр. Долни Дъбник и с. Горни Дъбник, община
Долни Дъбник, област Плевен – без територията
на поземлените имоти, за които кадастралната
карта и кадастралните регистри са одобрени със
Заповед № РД-18-15-1 от 17.01.2005 г. и Заповед
№ РД-18-15-2 от 15.02.2005 г. на началника на
Службата по кадастъра – Плевен.
1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и
кадастралните регистри, е „Джи М Инженеринг“ – ООД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 8
ЗКИР със Заповед № РД-15-112 от 10.09.2012 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Плевен, в съответната община и
кметство.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ собствениците са
длъжни да означат на свои разноски границите
на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете
за собственост.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
9419
ЗАПОВЕД № РД-16-25
от 26 октомври 2016 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на с. Алдомировци,
с. Извор и с. Бахалин, община Сливница, Софийска област.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „Мапекс“ – АД, вписано
в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед
№ 300-2-121 от 2.04.2002 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Софийска област, в Община Сливница и в съответните кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ собствениците са
длъжни да означат на свои разноски границите
на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете
за собственост.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
9420
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ЗАПОВЕД № РД-16-26
от 26 октомври 2016 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри за землищата на:
с. Млечево и с. Дисманица; с. Столът и с. Боазът;
с. Стоките и селата Валевци, Купен, Попска,
Селище, Тумбалово, Угорелец; с. Кръвеник и
селата Войнишка, Табашка, Шопите, община
Севлиево, област Габрово – без територията
на поземлените имоти, за които кадастралната
карта и кадастралните регистри са одобрени със
заповеди на началника на Службата по геодезия,
картография и кадастър – Габрово.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „Геотехинженеринг“ – ООД,
вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със
Заповед № 300-2-316 от 12.11.2002 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Габрово, в Община Севлиево и в
съответните кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ собствениците са
длъжни да означат на свои разноски границите
на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете
за собственост.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
9421
ЗАПОВЕД № РД-16-27
от 26 октомври 2016 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам
производство по създаване на кадастрална карта
и кадастрални регистри за землищата на: с. Долна Василица и гр. Костенец, гр. Момин проход
(без територията, за която кадастралната карта и
кадастраните регистри са одобрени със Заповед
№ РД-18-90 от 11.12.2015 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър), с. Горна Василица, с. Костенец (без
територията, за която кадастралната карта и
кадастралните регистри са одобрени със Заповед
№ 300-5-11 от 18.02.2003 г. и Заповед № РД-18-13
от 10.05.2005 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по кадастъра), с. Очуша, с. Подгорие,
с. Пчелин (без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са
одобрени със Заповед № 300-5-38 от 19.06.2003 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
кадастъра), община Костенец, Софийска област.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „Геотехинженеринг“ – ООД,
вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със
Заповед № 300-2-316 от 12.11.2002 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография и
кадастър – Софийска област, в Община Костенец
и в съответните кметства.
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3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ собствениците са
длъжни да означат на свои разноски границите
на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете
за собственост.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
9422
ЗАПОВЕД № РД-16-28
от 26 октомври 2016 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри за землищата на
с. Батулци, с. Брестница, с. Голяма Брестница,
с. Добревци, с. Дъбравата, с. Златна Панега,
с. Малък извор, с. Орешене, община Ябланица,
област Ловеч.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „Геотехинженеринг“ – ООД,
вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със
Заповед № 300-2-316 от 12.11.2002 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Ловеч, в Община Ябланица и в
съответните кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ собствениците са
длъжни да означат на свои разноски границите
на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете
за собственост.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
9423
ЗАПОВЕД № РД-16-29
от 26 октомври 2016 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри за землищата на
с. Бежаново, с. Беленци, с. Карлуково, с. Петревене, с. Ъглен, община Луковит, област Ловеч.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „Геотехинженеринг“ – ООД,
вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със
Заповед № 300-2-316 от 12.11.2002 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Ловеч, в Община Луковит и в съответните кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ собствениците са
длъжни да означат на свои разноски границите
на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете
за собственост.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
9424
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ЗАПОВЕД № РД-16-30
от 31 октомври 2016 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам
производство по създаване на кадастрална карта
и кадастрални регистри за землищата на: с. Станчов хан и селата Бахреци, Велчовци, Власатили,
Гайдари, Горни Дамяновци, Горяни, Иринеци,
Конарското, Креслювци, Кръстец, Малчовци,
Мръзеци, Неновци, Планинци, Радоевци, Руевци,
Ралевци, Свирци, Сливово, Фъртуни; с. Белица
и селата Армянковци, Глутниците, Димиевци,
Драндарите, Дъскарите, Иван Димов, Маневци,
Раевци, Райнушковци, община Трявна, област
Габрово – без територията на поземлените имоти,
за които кадастралната карта и кадастралните
регистри са одобрени със заповеди на началника на Службата по геодезия, картография и
кадастър – Габрово.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е СД „Геоид – 93 – Колев и
сие“, вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР
със Заповед № 858 от 25.09.2001 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Габрово, в Община Трявна и в
съответните кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ собствениците са
длъжни да означат на свои разноски границите
на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете
за собственост.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
9425
ЗАПОВЕД № РД-16-31
от 1 ноември 2016 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри за землищата на
с. Бъркач, с. Градина, с. Крушовица, с. Петърница, с. Садовец, община Долни Дъбник, област
Плевен.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е ЕТ „Румен Георгиев – Глобал
Гео“, вписан в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със
Заповед № 650 от 19.07.2001 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Плевен, в Община Долни Дъбник
и в съответните кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ собствениците са
длъжни да означат на свои разноски границите
на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете
за собственост.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
9426
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ЗАПОВЕД № РД-16-32
от 1 ноември 2016 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри за землищата на:
гр. Бойчиновци, община Бойчиновци, област
Монтана; с. Боровци, с. Замфирово, община
Берковица, област Монтана.
1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и
кадастралните регистри, е „Геохайд“ – ООД,
вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със
Заповед № 577 от 11.07.2001 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Монтана, в съответните общини
и кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ собствениците са
длъжни да означат на свои разноски границите
на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете
за собственост.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
9427
ЗАПОВЕД № РД-16-33
от 1 ноември 2016 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри за землищата на
с. Страхилово, с. Обединение (без територията,
за която кадастралната карта и кадастралните
регистри са одобрени със заповед на началника на Службата по геодезия, картография и
кадастър – Велико Търново), община Полски
Тръмбеш, област Велико Търново.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „Строител“ – ООД, вписано
в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед
№ 300-2-72 от 15.07.2004 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография и
кадастър – Велико Търново, в Община Полски
Тръмбеш и в съответните кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ собствениците са
длъжни да означат на свои разноски границите
на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете
за собственост.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
9428
ЗАПОВЕД № РД-16-34
от 1 ноември 2016 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри за землищата на:
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с. Български извор (без територията, за която
кадастралната карта и кадастралните регистри
са одобрени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра), с. Бабинци,
с. Галата, с. Глогово, с. Гложене (без територията,
за която кадастралната карта и кадастралните
регистри са одобрени със заповед на началника
на Службата по кадастъра – Ловеч), с. Голям
извор (без територията, за която кадастралната
карта и кадастралните регистри са одобрени със
заповеди на началника на Службата по геодезия,
картография и кадастър – Ловеч), с. Градежница,
с. Малка Желязна, община Тетевен, област Ловеч.
1. Правоспособните лица, на които се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, са: „Геоинженеринг“ – ООД,
вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със
Заповед № РД-15-37 от 21.06.2006 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра,
и „Зенит – Гео“ – ЕООД, вписано в регистъра
по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № 300-2-277
от 18.09.2002 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Ловеч, в Община Тетевен и в съответните кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ собствениците са
длъжни да означат на свои разноски границите
на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете
за собственост.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
9429
ЗАПОВЕД № РД-16-35
от 2 ноември 2016 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри за землищата на:
гр. Неделино и с. Крайна, община Неделино,
област Смолян; с. Грохотно, община Девин,
област Смолян; с. Забърдо, община Чепеларе,
област Смолян.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „Рила Инфотех“ – ЕООД,
вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със
Заповед № 300-2-49 от 28.03.2003 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Смолян, в съответните общини и
кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ собствениците са
длъжни да означат на свои разноски границите
на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете
за собственост.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
9430
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ЗАПОВЕД № РД-16-36
от 2 ноември 2016 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри за землищата
на с. Научене, община Нова Загора, и с. Тича,
община Котел, област Сливен.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „Рила Инфотех“ – ЕООД,
вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със
Заповед № 300-2-49 от 28.03.2003 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Сливен, в съответните общини и
кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ собствениците са
длъжни да означат на свои разноски границите
на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете
за собственост.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
9431
ЗАПОВЕД № РД-16-37
от 9 ноември 2016 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на с. Горни Окол,
с. Гуцал, с. Долни Окол, с. Марица, с. Широки
дол, община Самоков, област София.
1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и
кадастралните регистри, е „ГБС – Имоти“ – АД,
вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със
Заповед № РД-15-33 от 10.04.2013 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография и
кадастър – Софийска област, в Община Самоков
и в съответните кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ собствениците са
длъжни да означат на свои разноски границите
на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете
за собственост.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
9432
ЗАПОВЕД № РД-16-38
от 9 ноември 2016 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри за землищата на:
гр. Грамада, община Грамада, област Видин;
с. Чупрене, община Чупрене, област Видин.
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1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и
кадастралните регистри, е „Геопрециз – Инженеринг“ – ООД, вписано в регистъра по чл. 12,
т. 8 ЗКИР със Заповед № 797 от 31.08.2001 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Видин, и в съответните общини.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ собствениците са
длъжни да означат на свои разноски границите
на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете
за собственост.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
9433
ЗАПОВЕД № РД-16-39
от 9 ноември 2016 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри за землището на
с. Константиново, община Варна, област Варна.
1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и
кадастралните регистри, е „Геопрециз – Инженеринг“ – ООД, вписано в регистъра по чл. 12,
т. 8 ЗКИР със Заповед № 797 от 31.08.2001 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография и
кадастър – Варна, в Община Варна и в кметството.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ собствениците са
длъжни да означат на свои разноски границите
на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете
за собственост.
4. С настоящата заповед отменям Заповед
№ РД-16-10 от 19.12.2013 г. (ДВ, бр. 6 от 2014 г.)
на изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър за откриване
на производство по създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри за землището на
с. Константиново, община Варна, поради прекратяване на договор № КД-1-82 от 16.12.2013 г.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
9434
ЗАПОВЕД № РД-16-40
от 9 ноември 2016 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри за землищата
на: с. Кайнарджа, община Кайнарджа, област
Силистра; с. Ситово, община Ситово, област
Силистра.
1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и
кадастралните регистри, е „Геопрециз – Инже-
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неринг“ – ООД, вписано в регистъра по чл. 12,
т. 8 ЗКИР със Заповед № 797 от 31.08.2001 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография и
кадастър – Силистра, и в съответните общини.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ собствениците са
длъжни да означат на свои разноски границите
на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете
за собственост.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
9435
ЗАПОВЕД № РД-16-41
от 9 ноември 2016 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри за землищата на
с. Дъбен, с. Дерманци, с. Тодоричене, с. Торос,
с. Пещерна, с. Румянцево (без територията, за
която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със Заповед № РД-18-11-22 от
9.06.2005 г. на началника на Службата по кадастъра – Ловеч), община Луковит, област Ловеч.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „Инвестиционно проектиране“ – ЕООД, вписано в регистъра по чл. 12,
т. 8 ЗКИР със Заповед № РД-15-16 от 1.03.2012 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Ловеч, в Община Луковит и в съответните кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ собствениците са
длъжни да означат на свои разноски границите
на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете
за собственост.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
9436
ЗАПОВЕД № РД-16-42
от 9 ноември 2016 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри за землището на
гр. Ябланица, община Ябланица, област Ловеч.
1. Правоспособните лица, на които се възлага изработването на кадастралната карта и
кадастралните регистри, са: ЕТ „Геоинженеринг – Николай Киров“, вписан в регистъра по
чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № 714 от 6.08.2001 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
кадастъра; „Геобиб“ – ООД, вписано в регистъра
по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № 300-2-284
от 18.09.2002 г. на изпълнителния директор на
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Агенцията по кадастъра; „Пазарджишки териториален кадастър“ – ЕООД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № 882
от 25.09.2001 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография и
кадастър – Ловеч, и в Община Ябланица.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ собствениците са
длъжни да означат на свои разноски границите
на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете
за собственост.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
9437
ЗАПОВЕД № РД-16-43
от 9 ноември 2016 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри за землището на
гр. Кнежа, община Кнежа, област Плевен – без
територията, за която кадастралната карта и
кадастралните регистри са одобрени със Заповед № 300-5-76 от 17.09.2003 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по кадастъра.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „Гео 2000“ – ООД, вписано
в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед
№ 300-2-117 от 15.12.2004 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Плевен, и в Община Кнежа.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ собствениците са
длъжни да означат на свои разноски границите
на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете
за собственост.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
9438
ЗАПОВЕД № РД-18-95
от 9 ноември 2016 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на гр. Оряхово, община Оряхово,
област Враца.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 6.11.2015 г. на
Службата по геодезия, картография и кадастър – Враца.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР кадастралната
карта и кадастралните регистри не подлежат
на обжалване.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
9439
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 387
от 9 юни 2016 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) на Столична община (СО) е постъпило заявление вх. № ГР-94-И-145/20.12.2008 г. от
Искра Боянова Йосифова с искане за разрешаване
изработването на проект за подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация и застрояване
(ПРЗ) на поземлен имот с пл. № 472, к.л. Г-105-В, планоснимачен район с. Панчарево, район
„Панчарево“.
Към заявлението са приложени мотивирано
предложение за ПРЗ, нотариален акт № 68, том
XXVIII, дело № 4609 от 29.12.1974 г., скица за
поземлен имот с пл. № 472, издадена от Дирекция
„Софийски кадастър“ и пълномощно.
Заявлението с приложените към него доказателства е разгледано от отделите на НАГ и е
издадено разрешение № ГР-94-И-145/17.03.2009 г.
от главния архитект на Столична община, с което
е допуснато изработването на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване.
Със заявление вх. № ГР-94-И-145/2.09.2009 г. е
внесен проект за одобряване на ПУП – изменение на план за регулация и план за регулация и
застрояване на поземлен имот с пл. № 472, к.л.
Г-10-5-В и прилежащата улица, с обяснителна
записка и извадка от действащия ПУП.
Със заявление вх. № ГР-94-И-145/19.10.2009 г.
допълнително са представени данни за предварително проучване № ТУ-4753/3.09.2009 г. от
„Софийска вода“ – АД, съгласуван проект от „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, на 28.09.2009 г.
и контролно заснемане и експертна оценка на
съществуваща висока дървесна растителност,
заверени от Дирекция „Зелена система“ – СО,
на 14.10.2009 г.
С писмо изх. № Г Р-94-И-145/27.11.20 09 г.
проектът е изпратен в район „Панчарево“ за
съобщаване по реда на чл. 128, ал. 3 ЗУТ, като
съгласно писмо изх. № 6602-155/7/6.01.2011 г.
на главния архитект на район „Панчарево“ са
постъпили три възражения. Възраженията заедно с проекта са разгледани от ОЕСУТ, като
с решение по протокол № ЕС-Г-27/29.03.2011 г.,
т. 33, същият е върнат за корекции по уваженото
възражение.
Със заявление вх. № ГР-94-И-145/5.03.2012 г.
в съответствие с решение на ОЕСУТ е внесен
за одобряване коригиран проект, който е обявен
на заинтересуваните лица, като съгласно писмо
№ 6602-155/11/29.05.2013 г. на кмета на район
„Панчарево“ в законоустановения срок няма
постъпили възражения.
Със заявление вх. № ГР-94-И-145/5.03.2012 г. са
представени преписи от решение № 3211/2002 г.
на СГС и решение № 1038/2004 г. на ВКС в съответствие с изискване на отдел „Правен“ – НАГ.
С писмо изх. № ГР-94-И-145/6.06.2013 г. заявителят е уведомен да отстрани нередовностите по
преписката, като във връзка с одобрената със
Заповед № РД-18-24 от 2.03.2012 г. кадастрална
карта представи скица от СГКК за имота – предмет на ПУП, цветна комбинирана скица за
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идентичност по чл. 16 ЗКИР, както и проект,
изготвен върху действащата кадастрална карта.
Със заявление вх. № ГР-94-И-145/20.06.2013 г.
са внесени скица за поземлен имот с идентификатор 55419.6704.472 по КККР на с. Панчарево
и скица по чл. 16 ЗКИР.
Със заявление вх. № ГР-94-И-145/26.11.2013 г. е
внесен проект за ПУП, преработен върху одобрената кадастрална карта на с. Панчарево. Същият
е съобщен по реда на чл. 128, ал. 10 ЗУТ, като
съгласно писмо изх. № 6602-155/18/10.11.2014 г. на
кмета на район „Панчарево“ в законоустановения
срок възражения не са постъпили.
Проектът е съгласуван от отделите на НАГ.
Същият е разгледан и приет от ОЕСУТ по реда
на чл. 128, ал. 7 ЗУТ с решение по протокол
№ ЕС-Г-1/6.01.2015 г., т. 13, със служебно предложение да се представи становище на началника
на СРИОСВ за необходимостта от извършване
на екологична оценка, като след неговото изпълнение проектът да бъде изпратен в СОС за
одобряване на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС.
С ъ с з а я в лен ие в х . № С А Г16 -Г Р 0 0 -114 6/
26.02.2016 г. от Георги Стоименов Мендов и
Орлин Стоименов Мендов е внесено становище № 94-00-11114/10.12.2015 г. на началника на
СРИОСВ за преценяване на необходимостта от
извършване на оценка на въздействието върху
околната среда. Към заявлението са приложени съгласно нотариален акт № 112, том I, рег.
№ 1000, дело № 93 от 30.10.2014 г. и скица от
СГКК № 15-247385/16.06.2015 г., които легитимират заявителите като собственици на поземлен
имот с идентификатор 55419.6704.472 по КККР
на с. Панчарево.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Производството е по реда на § 124 ПЗРЗИДЗУТ.
Искането за одобряване на проект за подробен устройствен план е направено от заинтересуваните лица по смисъла на чл. 124, ал. 3
във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ, а
именно Георги Стоименов Мендов и Орлин
Стоименов Мендов, собственици на поземлен
имот с идентификатор 55419.6704.472 по КККР
на с. Панчарево – предмет на плана, което се
установява от представените в производството
документ за собственост и скица от СГКК.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересувани
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец и приложено мотивирано предложение,
допуснато е изработването на проект за ПУП
от компетентния за това орган, внесеният проект е съобщен на всички заинтересовани лица,
разгледан е и е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действаща кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ. Имотът
се урегулира за първи път и регулационните
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граници следват имотните такива на същия по
кадастралната карта в съответствие с чл. 17,
ал. 1 ЗУТ.
Изменението на плана за регулация се състои
в изменение на улица между о.т. 74а и о.т. 84
с оглед урегулиране на задънена улица от о.т.
84а – о.т. 84б до о.т. 84в с цел осигуряване на
лице (изход) към улица на новообразувания УПИ
в съответствие с чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
Предвид горното е доказано основанието за
одобряване на ИПР по чл. 134, ал. 2 във връзка с
ал. 1, т. 1 и чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ относно
изменението на уличната регулация.
Улицата се одобрява при спазване изискванията на чл. 81, ал. 1 ЗУТ за ширина, като лицето на
УПИ отговаря на размерите по чл. 81, ал. 3 ЗУТ.
Съгласно чл. 81, ал. 4 ЗУТ отчуждаванията
за прокарване на нова задънена улица в урегулирана територия по искане на собственици на
поземлени имоти са за тяхна сметка.
Предвиденото с проекта урегулиране на улица
е мероприятие от публичен характер съгласно
чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен
да одобри проекта за ИПР и ПРЗ в случая на
основание чл. 21, ал. 7 ЗОС е Столичният общински съвет.
Ново о бра з у ва н и я т У П И ще позвол и на
собствениците му да го използват съгласно инвестиционните си намерения в съответствие с
предвижданията на зоната по ОУП на СО.
По действащия ОУП на СО имотът попада
в устройствена зона „Вилна зона“ (Жв). Предвиденото застрояване на жилищна сграда е
допустимо в тази устройствена зона съгласно
приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО. Показателите на застрояване, отразени в матрицата върху
плана, отговарят на предвидените в ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
С плана за застрояване в нови УПИ се предвижда 2-етажно ниско като характер и свободностоящо като начин жилищно застрояване.
Планът се одобрява при спазване изискванията
на чл. 34 ЗУТ по отношение изискуемите разстояния на жилищни сгради до вътрешните
граници на УПИ във вилни зони.
Предвид горното с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Изпълнени са изискванията в мотивираното
предписание за съгласуване на проекта с „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, и „Софийска
вода“ – АД.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
което се установява от представените геодезическо заснемане и експертна оценка на съществуващата висока дървесна растителност, заверена
от Дирекция „Зелена система“ – СО.
Изпълнено е изискването на чл. 125, ал. 6 ЗУТ,
което се установява от представеното становище
на РИОСВ за преценка на необходимостта от
извършване на оценка на въздействието върху

БРОЙ 96

ДЪРЖАВЕН

околната среда, от което е видно, че липсва
необходимост от извършването на оценка на
въздействието върху околната среда.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС, § 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 136, ал. 1
във връзка с чл. 134, ал. 2, ал. 1, т. 1, чл. 14, ал. 3,
т. 1 и ал. 4, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 17, 34, чл. 81,
ал. 1, 3 и 4, чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2
ЗУТ, т. 8 от приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО
и протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-27/29.03.2011 г.,
т. 33, и № ЕС-Г-1/6.01.2015 г., т. 13, Столичният
общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на план за
регулация на улица между о.т. 74а и о.т. 84. Откриване на нова задънена улица от о.т. 84а – о.т.
84б до о.т. 84в по кафявите линии, цифри, букви
и зачертавания с корекциите във виолетов цвят
съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за план за регулация
за създаване на нов УПИ I-472, кв. 9а, м. в.з.
Градище, по червените линии, цифри и букви и
сини цифри съгласно приложения проект.
3. Одобрява проект за план за застрояване на
нов УПИ I-472, кв. 9а, м. в.з. Градище, съгласно
приложения проект без допускане на намалени
отстояния към съседни имоти и/или сгради,
включително през улица.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofla-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
9413
РЕШЕНИЕ № 649
от 16 септември 2016 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление вх. № ГР-94-Н-18/8.07.2015 г. от Николай
Алексиев Табаков, собственик на поземлен имот
с идентификатор 68134.1940.126 по кадастрална
карта, с искане за разрешаване изработването
на подробен устройствен план – изменение на
плана за регулация за УПИ Х-272 за създаване
на УПИ за имот с идентификатор 68134.1940.126
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по имотните му граници и свързаното с това
създаване на задънена улица, кв. 31, в.з. Беловодски път, район „Витоша“.
Към заявлението са приложени следните
документи: мотивирано предложение; нотариален акт № 092, том I, рег. № 3808, дело № 080
от 9.04.2014 г., за сградата с идентификатор
68134.1940.126.1 и правото на строеж върху имот,
общинска собственост – парцел Х-272; договор
№ СО15-РД-561-149/22.06.2015 г., по силата на
който Столична община продава на Николай
Алексиев Табаков правото на собственост върху имот с идентификатор 68134.1940.126 – том
LXXXV 175, вх. рег. № 36221 от 22.06.2015 г.;
скица от СГКК – София, за поземлен имот с
идентификатор 68134.1940.126 по КККР на район
„Витоша“, комбинирана скица за пълна или
частична идентичност.
Мотивираното предложение е разгледано
от отделите в НАГ, като са представени техни
становища.
Със Заповед № РД-09-50-767 от 1.10.2015 г. на
главния архитект на Столична община е разрешено да се изработи проект за ПУП – изменение
на план за улична регулация и изменение на
план за регулация в следния териториален обхват: УПИ Х-272, кв. 31, м. в.з. Беловодски път;
поземлен имот с идентификатор 68134.1940.126
по КККР на район „Витоша“.
С писмо изх. № ГР-94-Н-18-[1]/1.10.2015 г. на
началник-отдел „ПУП“ заповедта е изпратена
до кмета на район „Витоша“ за сведение и изпълнение и на заявителя.
Със заявление вх. № ГР-94-Н-18-[2]/27.10.2015 г.
е внесен за одобряване проект за ПУП – ИПР
з а н о в и У П И Х-1 2 6 – з а ж с, X X I I I- 678 и
XVIII – СГНС – за специални нуж ди и прокарване на задънена улица от о.т. 149а до о.т.
149б, кв. 31, м. в.з. Беловодски път.
Към проекта са приложени: обяснителна
записка; документи за собственост; скица от
кадастрална карта, издадена от СГКК – София;
комбинирана скица.
На основание чл. 128, ал. 3 ЗУТ проектът
е изпратен за съобщаване в район „Витоша“
с писмо изх. № ГР-94-Н-18-[3]/30.10.2015 г. на
началник-отдел „ПУП“.
Съобщеният проект е върнат с писмо изх.
№ 6 6 0 2 -395 -[3]/14.03.2 016 г. н а гл а вн и я ар х и т ек т н а ра йон „Ви т ош а“ (вх . № С А Г16 Г Р0 0 -1373/15.03.2 016 г. в Н А Г), с ко е т о с е
удостоверява, че в законоустановения срок са
постъпили 3 бр. възражения. Приложено е съобщение по чл. 128, ал. 3 ЗУТ с подписите на
заинтересуваните лица.
Проектът заедно с постъпилите възражения
е разгледан на заседание на ОЕСУТ с протокол
№ ЕС-Г-28 от 12.04.2016 г., т. 10, с решение: след
корекциите на проекта по уважените възражения
и служебни предложения същият да се съобщи
по реда на чл. 128, ал. 10 ЗУТ.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-1373-[1]/
30.05.2016 г. от вносителя на проекта Никола й А лексиев Табаков е п ри ложена ск ицакопие от коригирания проект с подписи на
възразителите по обявения проект и заявле-
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ние, че са запознати и са съгласни с коригирания такъв, с което е изпълнено изискването на
чл. 128, ал. 10 ЗУТ.
Коригираният проект е разгледан и приет
от ОЕСУТ в условията на чл. 128, ал. 13 ЗУТ с
протокол № ЕС-Г-42/7.06.2016 г., т. 13, с решение
да се изпрати за одобряване в СОС на основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС.
При горната фактическа обстановка се установи от правна страна следното:
Ис к а н е т о з а о д о б р я в а н е н а п р о е к т з а
ПУП – ИПР е направено от заинтересовано
лице по смисъла на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1
ЗУ Т – Николай А лексиев Табаков, като собственик на поземлен имот с идентификатор
68134.1940.126 по КККР на район „Витоша“ и
сградата в него, попадащ в границите на УПИ
Х-272 – предмет на изменението, което се установява от приложените документ за собственост
и скица от СГКК – София.
Съгласие с проекта е изразено и от Володя
Андреев Сираков като собственик на имот с
идентификатор 68134.1940.678 и от Илия Калоферов Георгиев и Даниела Славчева Георгиева
като собственици на имот с идентификатор
68134.1940.125.
Действащият подробен устройствен план за
УПИ Х-272, кв. 31, м. в.з. Беловодски път, район
„Витоша“, е одобрен със заповеди № 1224 от
16.03.1959 г. и № 179 от 24.06.1965 г.
Кадастралната карта за територията е одобрена със Заповед № РД-18-68 от 2.12.2010 г. на
изпълнителния директор на АГКК, като в границите на УПИ Х-272, кв. 31, в.з. Беловодски път,
е създаден нов поземлен имот с идентификатор
68134.1940.126, което представлява изменение в
устройствените условия, при които е одобрен
действащият ПР.
С проекта се предвижда изменение на плана за регулация за УПИ Х-272 за създаване на
нов УПИ Х-126 – за жс, по границите на имот
с идентификатор 68134.1940.126 и нов У ПИ
XXIII-678 по границите на имот с идентификатор
68134.1940.678 и свързаното с това създаване на
задънена улица за достъп до УПИ XXIII от о.т.
149а до о.т. 149б.
С горното е спазено изискването на чл. 17,
ал. 1 и чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Урегулирането по имотни граници на имоти
с идентификатори 68134.1940.126 и 68134.1940.678
налага изменение на общата регулационна граница на УПИ XVIII – СГНС – за специални
нужди. Останалите регулационни граници и
предназначението на УПИ XVIII не се изменят,
тъй като по отношение на него не е направено
искане от собствениците при започване на административното производство и същият не е
включен в обхвата на разрешението по чл. 135,
ал. 3 ЗУТ.
Основание за одобряване на проекта за ИПР
са нормите на чл. 15, ал. 1, изр. 2 във връзка с
чл. 134, ал. 1, т. 1 и с ал. 2 и ал. 2, т. 2 и 6 ЗУТ.
Ново с ъ зда ден и т е У П И Х-12 6 – за жс, и
XXIII-678 попадат в устройствена зона: „Жилищна зона с малкоетажно застрояване с допълнителни, специфични изисквания“ (Жм2), в която
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съгласно приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО,
т. 6, е допустимо конкретното предназначение
да бъде „За жилищно строителство“.
Изменението на ПР не противоречи на ОУП
на СО, с което е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
Достъпът до новообразувания УПИ Х-126 – за
жс, е по улица, предвидена с действащия план за
регулация на местността, одобрен със заповеди
№ 1224 от 16.03.1959 г. и № 179 от 24.06.1965 г.,
а до новосъздаден УПИ XXIII-678 по новопредвидена задънена улица от о.т. 149а до о.т. 149б.
Новопредвидената задънена улица отговаря на
изискванията на чл. 81, ал. 1, изр. 1 и ал. 3 ЗУТ.
С оглед горното е спазено изискването на
чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовано
лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец, разрешено е изработването на проект
за ИПР от компетентния за това орган, внесен е проект и са изпълнени предписанията в
разрешението, проектът е съобщен на всички
заинтересовани лица, разгледан е и е приет от
ОЕСУТ.
Проектът за ИПР е в съответствие с изискванията на материалноправните разпоредби на
ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му и е
спазена процедурата по разрешаване, съобщаване
и одобряването му.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда
отчуждаване на част от недвижим имот – собственост на физическо лице, за изграждане на
обект – задънена улица – публична общинска
собственост – основание по чл. 21, ал. 7 във
връзка с ал. 1 ЗОС.
На основание чл. 81, ал. 4 ЗУТ „Отчуждаванията за прокарване на задънена улица в урегулирана територия по искане на собственици на
поземлени имоти са за тяхна сметка.“
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 135, ал. 6 във връзка
с чл. 15, ал. 1, изр. 2 и чл. 134, ал. 1, т. 1 с ал. 2
и ал. 2, т. 2 и 6, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 81,
ал. 1, изр. 1, ал. 3 и 4, чл. 103, ал. 4 и чл. 104,
ал. 1, чл. 115, ал. 1 и 2, чл. 108, ал. 5 ЗУТ, т. 7
от приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-28/12.04.2016 г., т. 10,
и № ЕС-Г-42/7.06.2016 г., т. 13, Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за изменение на плана за
регулация на м. в.з. Беловодски път, кв. 31,
У ПИ Х-272 и X V III – СГНС – за специални
нужди за създаване на нови УПИ Х-126 – за жс,
XVIII – СГНС – за специални нужди, и XXIII-678
и изменение на плана за улична регулация на
улица от о.т. 149 до о.т. 336 за създаване на задънена улица от о.т. 149а до о.т. 149б по кафявите
и зелените линии, цифри, зачертавания и щрихи
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с корекциите в оранжев и лилав цвят съгласно
приложения проект.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столичната община – Направление „Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.
com), на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Витоша“ и се изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
Председател:
Е. Герджиков
9337

ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ
РЕШЕНИЕ № 259
от 29 ноември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Чепеларе, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект: Система за изкуствено заснежаване на писта „Мечи чал“ в ски зоната на
гр. Чепеларе, община Чепеларе, с трасе, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори
80371.0.544, 80371.0.566, 80371.0.625, 80371.0.626,
80371.0.885, 80371.0.555, 80371.133.47, 80371.133.49,
80371.145.1, 80371.145.14. 80371.145.39, 80371.145.41,
80371.145.47, 80371.145.55, 80371.145.56, 80371.209.11,
8 0371.2 0 9.12 , 8 0371.2 4 0.1339, 8 0371.2 4 0.1853,
80371.240.1864, 80371.240.1865, 80371.240.1948,
80371.240.1949, 80371.240.9026, 80371.240.9027,
80371.240.9028, 80371.240.9140 и 80371.240.9141 по
кадастралната карта на гр. Чепеларе, землище на
гр. Чепеларе, община Чепеларе.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – гр. Чепеларе, пред Административния
съд – Смолян.
Председател:
Р. Черпокова
9625
РЕШЕНИЕ № 260
от 29 ноември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 62а, ал. 4, чл. 131, ал. 2,
т. 1, чл. 134, ал. 2, т. 6, чл. 136, ал. 1 ЗУТ във връзка
със заявление с вх. № 39-00-22 от 18.08.2016 г. от
ГПК „Пампорово“ – Чепеларе, и Решение ІІ.№ 1,
взето с протокол № 14 на заседание на ОЕСУТ – Чепеларе, проведено на 4.11.2016 г., Общинският
съвет – гр. Чепеларе, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване за част от поземлен имот с идентификатор
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80371.244.84, попадащ в УПИ Х – „За озеленяване“, УПИ XI – „Сладкарница“, и УПИ – За СБХ
за нуждите на ОНС – Смолян, в кв. 8 по плана
на к.к. Пампорово, одобрен със Заповед № 82 от
17.01.1966 г. на Държавния комитет по строителство
и архитектура, София, с обособяване на урегулиран
поземлен имот XVI – „За общественообслужващи
дейности и трафопост“, с устройствени параметри:
устройствена зона „Об“ с височина на застрояване
до ≤ 2 етажа (7 метра) спрямо прилежащата улица,
плътност на застрояване ≤ 30 %, Кинт.=1,0, озеленяване ≥ 50 %; УПИ XVII – „За озеленяване“,
УПИ XVIII – „За озеленяване“, УПИ XIX – „За
озеленяване“, и УПИ XX – „За озеленяване“, с
устройствени параметри: устройствена зона „Оз“
с озеленяване – 100 %, показани с червен, кафяв
и син цвят на графичната част на представения
ПУП, отговарящи на параметрите на застрояване по одобрения със Заповед № РД-02-14-1968 от
3.11.2009 г. на министъра на регионалното развитие
и благоустройството проект за изменение на ОУП
на к.к. Пампорово в частта на община Чепеларе.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – гр.
Чепеларе, пред Административния съд – Смолян.
Председател:
Р. Черпокова
9626

С ЪД И Л И Щ А
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 АПК съобщава, че е постъпила жалба от
Сдружението на пострадалите от недобросъвестността на Община Кюстендил (СПИНОК),
представлявано от председателя Ангел Иванов
Ангелов, и от сдружение „Възраждане – 2015“,
представлявано от председателя Иван Порфиров
Мишков, против Решение № 260 от 31.08.2016 г.
на Общ и нск и я с ъве т – г р. К ю с т ен д и л. По
жалбите е образувано адм. д. № 651/2016 г. по
описа на Административния съд – Благоевград,
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 19.12.2016 г. от 11 ч.
9499
Административният съд – Кърджали, на основание чл. 137, ал. 4 АПК призовава Адем Йозкан,
Шефкет Чалъшкан, Мюзейен Йозтюрк и Исмет
Генчай, всички без регистриран постоянен адрес в
Република България, с настоящо местоживеене в
Република Турция, да се явят в Административния
съд – Кърджали, на 16.01.2017 г. от 10,30 ч. като
заинтересовани лица по адм. дело 110/2016 г. по
описа на съда, образувано по жалба на Буран
Богданов Харалампиев от с. Опълченско, община
Кърджали, срещу Заповед № 151 от 9.02.2009 г.
на кмета на община Кърджали.
9501
Административният съд – Русе, на основание
чл. 188 във връзка чл. 181, ал. 2 и 3 АПК съобщава, че е постъпил протест от прокурор от РОП
срещу Наредбата за поддържане и осигуряване на
обществения ред, безопасността на движението,
опазване на общественото и личното имущество
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и чистотата на територията на община Бяла,
приета с Решение № 118 по протокол № 6 от
10.05.1996 г. на Общинския съвет – гр. Бяла,
и изменена и допълнена с решения № 111 от
17.12.1997 г.; № 75 от 9.06.2000 г.; № 103 от 2004 г.;
№ 31 от 26.04.2006 г.; № 2 от 31.01.2007 г.; № 33
от 11.04.2007 г.; № 83 от 16.06.2008 г.; № 54 от
23.03.2009 г.; № 113 от 31.07.2009 г.; № 71 от
2012 г.; № 145 от 2012 г.; № 132 от 2014 г.; № 113
от 2015 г.; № 57 от 2016 г.; № 137 от 2016 г. и
№ 171 от 2016 г. само по отношение на разпоредбата на чл. 22, ал. 3 – само в санкционната
є част, и на разпоредбата на чл. 76а – само в
санкционната є част, по който е образувано
адм. дело № 379/2016 г. по описа на Административния съд – Русе, V състав, насрочено за
11.01.2017 г., 10 ч.
9504
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181 АПК съобщава, че е постъпила жалба от сдружение с нестопанска цел
„Български правозащитен алианс“, Пловдив, с
която се оспорват като нищожни или незаконосъобразни разпоредбите на чл. 4, ал. 1, т. 4
и 5 и чл. 45 от Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Мъглиж,
приета от Общинския съвет – гр. Мъглиж. По
оспорването е образувано адм. д. № 527/2016 г.,
насрочено за 19.01.2017 г. от 15 ч.
9536
Бургаският районен съд, гражданска колегия,
36 състав, призовава Питър Якобус Ван Дер
Стийковън Жерардус с ЛН 1001939829, роден
на 2.07.1945 г., гражданин на Нидерландия, с
последен адрес: област Бу ргас, гр. Несебър,
извън регулацията № 1, сега с неизвестен адрес,
да се яви в съда на 19.01.2017 г. в 13,30 ч. като
ответник по гр.д. № 5561/2016 г., заведено от
Банка „ДСК“, за връчване на исковата молба
и приложенията. В случай на неявяване следва
назначаване на особен представител.
9534
Бургаският районен съд, гражданска колегия,
36 състав, призовава Питър Якобус Ван Дер
Стийковън Жерардус с ЛН 1001939829, роден
на 2.07.1945 г., гражданин на Нидерландия, с
последен адрес: област Бу ргас, гр. Несебър,
извън регулацията № 1, сега с неизвестен адрес,
да се яви в съда на 19.01.2017 г. в 13,35 ч. като
ответник по гр.д. № 5562/2016 г., заведено от
Банка „ДСК“, за връчване на исковата молба
и приложенията. В случай на неявяване следва
назначаване на особен представител.
9535

ПОК А Н И И С Ъ ОБЩ ЕН И Я
41. – Управителният съвет на сдружение
„Форум „Природа“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 20, ал. 1, изречение първо от
устава на сдружението свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 26.01.2017 г. в
18 ч. в офиса на сдружението – София, ул. Иван
Вазов 9, ет. 4, ап. 12, при следния дневен ред:
1. промени в устава; 2. промени в състава на

ВЕСТНИК

БРОЙ 96

управителния съвет на сдружението; 3. годишен
отчет за дейността на сдружението през 2016 г.
(в т.ч. и финансов отчет); 4. годишен доклад на
КС за 2016 г.; 5. промени в състава на КС; 6.
приемане на бюджет на сдружението за 2017 г.
Писмените материали, свързани с дневния ред на
общото събрание, се предоставят безплатно на
адреса на управление на сдружението – София,
ул. Иван Вазов 9, ет. 4, ап. 12. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 22 от
устава на сдружението събранието ще се проведе същия ден един час по-късно, на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите членове на сдружението.
9508
14. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза „Футболен клуб Обеля“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 27.01.2017 г. в 17 ч. на адреса на
управление на сдружението при следния дневен
ред: 1. сведение за приемане на нови членове
на сдружението; 2. сведение за прекратяване
на членството на членове на сдружението; 3.
освобождаване от длъжност на член на управителния съвет на сдружението; 4. освобождаване
от длъжност на председателя на управителния
съвет на сдружението; 5. избор на нов член на
управителния съвет на сдружението; 6. избор
на нов п редседател на у п рави телни я съвет
на сдружението; 7. приемане на нов устав на
сдружението; 8. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч. (един час по-късно),
на същото място и при същия дневен ред.
9583
30. – Управителният съвет на сдружение
„Обединен български пчеларски съюз“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно
отчетно събрание на 28.01.2017 г. в 10,30 ч. в
Съюза на запасните офицери на бул. Хр. Ботев 48
в София при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад на управителния съвет на ОБПС; 2.
отчетен доклад на контролния съвет на ОБПС;
3. основни насоки и програма за дейност; 4.
приемане на бюджет 2017 г.; 5. промени в устава на ОБПС. Поканват се всички членове
на сдружението да присъстват на събранието.
Събранието е законно, ако присъстват повече
от половината от всички членове. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
се отлага с един час и може да се проведе на
същото място и при същия дневен ред.
9614
1. – Управителният съвет на Сдружението за
развитие на европейска България – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 18 от устава на
сдружението свиква общо събрание на сдружението на 30.01.2017 г. в 8,30 ч. на адрес – София,
ж.к. Красно село, бл. 200, вх. А, ет. 3, ап. 9, при
следния дневен ред: 1. изменения и допълнения
в устава на сдружението; 2. вземане на решение
за прекратяване на Сдружение за развитие на
европейска България и откриване на производство по ликвидация; 3. определяне на срока на
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ликвидацията; 4. вземане на решение за назначаване на ликвидатор; 5. приемане на начален
ликвидационен баланс и отчет; 6. други; При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе в 9,30 ч. на същото
място, същия ден и при същия дневен ред.
9521
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „К луб – Боряна“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ кани всички членове
на сдружението да присъстват на общо събрание на сдружението на 1.02.2017 г. в 11 ч. на
адреса по седалище и управление на сдружението – София, Столична община, ул. Неофит
Рилски 61, при следния дневен ред: 1. вземане
на решение за прекратяване на сдружение с
нестопанска цел „К луб – Боряна“ и обявяване в ликвидация на основание чл. 21, т. 3 от
устава на сдружението; 2. определяне срок на
ликвидационното производство: 6 месеца от
датата на обнародване в „Държавен вестник“
на поканата до кредиторите на сдружението
за предявяване на вземанията; 3. вземане на
решение за избиране на Румяна Анастасова
Дончева-Костова за ликвидатор на сдружение
„К луб – Боряна“. В случай че в посочения час
не се събере необходимият брой членове за
провеждане на събранието (липса на кворум),
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ същото се отлага
за един час по-късно и ще се проведе в присъствието на явилите се членове.
9507
5. – Управителният съвет на Националната асоциация на председателите на общински
съвети в Република България във връзка с
решение по т. 5 (21.11.2016 г.) на УС на НАПОС
и на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 16, ал. 1 от
устава на НАПОС – РБ, свиква общо събрание
на 9.02.2017 г. в 15 ч. в заседателната зала на
Парк-хотел „Санкт Петербург“ – Пловдив, при
следния дневен ред: 1. отчет за работата на УС
на НАПОС – РБ, за 2016 г.; 2. отчет за работата
на КС на НАПОС – РБ, за 2016 г.; 3. приемане
на годишния финансов отчет на НАПОС – РБ,
за 2016 г.; 4. приемане бюджета на НАПОС – РБ,
за 2017 г.; 5. приемане на правилник за устройството и дейността на НАПОС – РБ; 6. промени
в устава на НАПОС – РБ; 7. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и
чл. 17, ал. 2 от устава на НАПОС – РБ, общото
събрание ще се проведе в 16 ч. същия ден, на
същото място и при същия дневен ред.
9616
11. – Управителният съвет на сдружение
„Национален съюз Единение“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и решение от 23.11.2016 г.
сви к ва о т че т но -изборно общо с ъбра н ие на
11.02.2017 г. в 10 ч. в залата на ансамбъл „Филип Кутев“ в София, ул. Лъчезар Станчев 7, при
следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане
на отчетите на управителния съвет и на контролно-ревизионната комисия на сдружението;
2. избор на нов състав на управителния съвет
и на контролно-ревизионната комисия; 3. приемане бюджета на сдружението; 4. приемане
на основни насоки за дейността; 5. приемане
на решения на общото събрание. Поканват се
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всички редовни членове на сдру жението да
участват в работата на общото събрание.
9585
28. – Изпълнителният комитет на сдружение
„Български национален комитет за предучилищно образование – ОМЕП“ на основание
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на сдружението на 17.02.2017 г. в 10 ч.
в сградата на ФНПП, София, ул. Шипченски
проход 69А, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на БНК – ОМЕП, за 2016 г.; 2. приемане на годишните планове на ИК и БНК – ОМЕП,
за 2017 г.; 3. организационни въпроси и обмен
на информация за световните инициативи на
ОМЕП. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
в 11 ч. на същото място.
9554
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Клуб жени в науката – Бургас“, Бу ргас, на основа н ие ч л. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на членовете
на 26.01.2017 г. в 16 ч. в Бургас, пл. Тройката
1, Дом „Н Х К“, при следни я дневен ред: 1.
промяна в устава: поканата за свикване на
общото събрание се поставя на м ястото за
обявления в сградата, където се намира управлението на сдружението, най-малко един месец
преди насрочения ден; 2. промяна на адреса
на управление на сдружението; 3. промяна в
състава на управителния съвет; 4. други. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 17 ч.,
на същото място и при същия дневен ред с
явилите се членове.
9582
2. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Варна, на основание чл. 81, ал. 1 и 2
ЗА свиква на 28 и 29.01.2017 г. редовно годишно
общо събрание на колегията при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на А двокатския съвет – Варна, през отчетната 2016 г. и приемане
на решения по него; 2. доклад на контролния
съвет; 3. отчет на дисциплинарния съд; 4. при
емане бюджет на адвокатския съвет на колегията
за финансовата 2017 г.; 5. отмяна на решение
на общото събрание от 26 и 27.01.2013 г. за
продажба на офиса на АК във Варна, ул. Пирот
8А; 6. избор на делегати за общото събрание на
адвокатите в страната. Общото събрание ще се
проведе на 28.01.2017 г. от 8 ч. в зала „Европа“
на Фестивален и конгресен център – Варна,
и на 29.01.2017 г. от 11 ч. до 14 ч. в офиса на
А двокатската колег и я – Варна, ул. Батак 7.
Поканват се всички адвокати да вземат участие в събранието. При липса на кворум на
28.01.2017 г. в 8 ч. на основание чл. 81, ал. 4 от
Закона за адвокатурата събранието се отлага с
един час по-късно и се провежда независимо
от присъстващите членове.
9509
14 . – Уп р а ви т е л н и я т с ъве т н а К л у б по
спортни танци „Яница – Т.А.“ – Нова Загора, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание в гр. Нова Загора на ул. Преображенска 2
в 9 ч. на 26.01.2017 г. при следния дневен ред:
1. отчет на дейността на клуба през 2016 г.; 2.
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избор на председател; 3. избор на управителен
съвет; 4. приемане на нови членове на клуба.
9551
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
с нестопанска цел „Автомобилен клуб Форд
Бъ лгари я“ – П ловдив, на основа н ие ч л. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 25.02.2017 г. в 10 ч. в Пловдив,
бул. А лександър Стамболийски 9, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчетен доклад за
дейността на управителния съвет на сдружение
с нестопанска цел „Автомобилен клуб Форд
България“ – Пловдив, за изминалата 2016 г.; 2.
отчет на финансовата дейност на сдружението
за 2016 г.; 3. освобождаване на членовете на
управителния съвет; 4. избор на нови членове
на управителния съвет; 5. освобождаване на
председателя на управителния съвет; 6. избор
на нов председател на управителния съвет; 7.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час
по-късно същия ден, на същото място и при
същия дневен ред.
9612
53. – Управителният съвет на Българската
асоциация на производителите на оранжерийна
продукция – Пловдив, на основание чл. 26, ал. 1
ЗЮЛНЦ свиква общо редовно годишно отчетно
събрание на асоциацията на 17.03.2017 г. в 13 ч.
в SPA хотел „Ауг уста“ в гр. Хисаря, област
Пловдив, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на управителния съвет през 2016 г.;
2. отчет на контролния съвет за дейността на
асоциацията през 2016 г.; 3. приемане на баланса
и годишния счетоводен отчет за 2016 г.; 4. предложение за освобождаване от отговорност на
членовете на управителния съвет за дейността
им през 2016 г.; 5. утвърждаване решенията на
управителния съвет през 2016 г.; 6. приемане на
план за работа на асоциацията през 2017 г.; 7.
приемане на бюджет на асоциацията за 2017 г.;
8. предложения за допълнения и промени в
устава на асоциацията; 9. определяне размера
на членския внос за 2017 г.; 10. предложение за
промяна седалището на асоциацията. Поканват
се всички членове на асоциацията да вземат
у частие в събранието. На основание чл. 27
ЗЮЛНЦ при липса на кворум събранието ще
се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите за
събранието са на разположение в седалището
на асоциацията – Пловдив, ул. Добротич 12.
9544
26. – Управителният съвет на дружество
„Тракия“ – Ямбол, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на дружеството
на 16.03.2017 г. в 18 ч. в зала „Проф. Иван Попов“ в Дома на техниката – Ямбол, ул. Джон
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Атанасов 8, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството за 2016 г.; 2. отчет на
контролния съвет за ревизиите през 2016 г.; 3.
счетоводен отчет на дружеството за 2016 г.; 4.
приемане на план за работа на дружеството за
2017 г.; 5. приемане на бюджет на дружеството
за 2017 г.; 6. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе при същия дневен ред, същия ден и
на същото място в 19 ч.
9545
АннаМария Людмилова Гюзелева – ликвидатор на „Асоциация Артемидия – клон България“ в ликвидация по ф. д. № 510/2011 г. на
СГС, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани
кредиторите на сдружението да предявят вземанията си в 6-месечен срок от обнародване
на поканата в „Държавен вестник“.
9596
Костадин Христов Чакъров – ликвидатор на
сдружение „Национално обединение „Държава
и воля“ – София, ЕИК 131372708, в ликвидация
по ф. д. № 12903/2004 на Софийския градски съд,
на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани всички
кредитори на сдружението да предявят своите
вземания в 6-месечен срок от обнародване на
поканата в „Държавен вестник“.
9549
Костадин Христов Чакъров – ликвидатор
на сдружение „Център за приложен и системен
анализ“ – София, ЕИК 131323718, в ликвидация
по ф. д. № 20323/1994 на Софийския градски съд,
на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани всички
кредитори на сдружението да предявят своите
вземания в 6-месечен срок от обнародване на
поканата в „Държавен вестник“.
9550
Людмил Грозданов Николов – ликвидатор
на сдружение „Настоятелство при ОУ „Св. св.
Кирил и Методий и ЦДГ – Гара Бов“ (в ликвидация) със седалище и адрес на управление
Гара Бов, Софийска област, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, рег. по ф. д. № 259/2004 г. на
Софийския окръжен съд, БУЛСТАТ 131226660,
кани кредиторите на сдружението да предявят
вземанията си.
9615
Ст оя н Кос т ов Ст оя нов – л и к ви дат ор на
сдружение с общественополезна дейност „Спортен к л уб по волейбол Монтана“, БУЛСТАТ
111560631, в ликвидация по ф. д. 544/2004 г. на
Окръжния съд – Монтана, на основание чл. 14,
ал. 4 3ЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението
да предявят вземанията си в 6-месечен срок
считано от датата на обнародване на поканата
в „Държавен вестник“.
9522
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