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доклад на Комисията за регулиране на
съобщенията в областта на електронните съобщения за 2015 г.
Решение за приемане на Годишния
доклад на Комисията за регулиране на
съобщенията в областта на пощенските услуги – „Анализ на пазара на
пощенските услуги за 2015 г.“
Решение за приемане на Доклад за
дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване
на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската
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от 28 февруари 2012 г. за утвърждаване на длъжностите във Въоръжените
сили на Република България и Националната служба за охрана, изискващи
висши офицерски звания
 Указ № 2 за назначаване на Валентин
Петров Модев – извънреден и пълномощен посланик на Република България
в Мексиканските съединени щати, и
за извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Република
Хондурас със седалище в гр. Мексико
 Указ № 4 за освобождаване на генерал Константин Веселинов Попов от
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длъжността началник на отбраната
и от военна служба
Указ № 5 за удостояване на комодор
Коста Генов Андреев с висше офицерско
звание „флотилен адмирал“
Указ № 6 за удостояване на комодор
Боян Кирилов Медникаров с висше офицерско звание „флотилен адмирал“
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Димитър Ангелов Ангелов с висше
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Указ № 8 за удостояване на комодор Никола Стоянов Каранов с висше
офицерско звание „флотилен адмирал“
Указ № 9 за удостояване на комодор
Мален Стефанов Чубенков с висше
офицерско звание „флотилен адмирал“
Указ № 10 за удостояване на комодор
Димитър Василев Йорданов с висше
офицерско звание „флотилен адмирал“
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Министерски съвет
Постановление № 7 от 13 януари
2017 г. за изменение и допълнение на
Наредбата за придобиване и отнемане от сдруженията за напояване правото на ползване върху обектите от
хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника на територията на сдружението, приета с Постановление № 39 на Министерския
съвет от 2002 г.
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Постановление № 8 от 13 януари
2017 г. за изменение и допълнение на
нормативни актове на Министерския
съвет
11
Постановление № 9 от 13 януари
2017 г. за изменение на нормативни
актове на Министерския съвет
13
Постановление № 10 от 16 януари
2017 г. за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на Министерството на външните работи, приет с Постановление № 202 на Министерския съвет от 2013 г.
14
Решение № 15 от 12 януари 2017 г. за
приемане на Отчета за изпълнението
на Националната статистическа про-
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грама и за дейността на Националния статистически институт през
2016 г. и за приемане на Националната
статистическа програма за 2017 г.
19
 Решение № 32 от 13 януари 2017 г.
за предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясъци и чакъли, от находище „Пиринковец“, разположено в землищата на
с. Плоски и  с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград, на „Монолит – 21 – Андонов и Захов“ – ООД,
гр. Сандански
80
Министерство
на околната среда и водите
 Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 7 от 2013 г. за реда и начина
за изчисляване и определяне размера на
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци
84
Министерство на транспорта,
информационните
технологии и съобщенията
 Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 847 от 2010 г. за въвежда-

ВЕСТНИК
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не на национална процедура за достъп
до пазара на въздушни превозвачи на
Общността, установени в Република
България, по въздушни линии, договорени съгласно международни договори
на Република България с държави извън
Европейския съюз
85
Комисия за финансов надзор
Министерство
на вътрешните работи
Министерство на транспорта,
информационните
технологии и съобщенията
 Наредба № 54 от 30 декември 2016 г.
за регистрите на Гаранционния фонд за
обмена и защитата на информацията
и за издаването и отчитането на задължителните застраховки по чл. 461,
т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането 86
Централна
избирателна комисия
 Решение № 4111-ЕП от 16 януари
2017 г. относно обявяване за член на
Европейския парламент на следващия
в листата кандидат при освобождаване мястото на член на Европейския
парламент
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за приемане на Годишния доклад на Комисията
за регулиране на съобщенията в областта на
електронните съобщения за 2015 г.
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 17 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 87, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание във връзка с чл. 38, ал. 1 от Закона
за електронните съобщения
РЕШИ:
Приема Годишния доклад на Комисията
за регулиране на съобщенията в областта на
електронните съобщения за 2015 г.
Решението е прието от 43-то Народно събрание на 12 януари 2017 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
360

обявяване на принадлежност на български
граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна
армия и чл. 87, ал. 11 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Приема Доклад за дейността на Комисията
за разкриване на документите и за обявяване
на принадлежност на български граждани
към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за
периода 20 декември 2015 г. – 20 юли 2016 г.
Решението е прието от 43-то Народно събрание на 12 януари 2017 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
361

РЕШЕНИЕ

по Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2014 г.

РЕШЕНИЕ

Народното събрание на основание чл. 84,
т. 17 от Конституцията на Република България
и чл. 87, ал. 11 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
във връзка с чл. 14 от Закона за защита на
конкуренцията

Народното събрание на основание чл. 84,
т. 17 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 87, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание във връзка с чл. 17, ал. 1 от Закона
за пощенските услуги

РЕШИ:
Приема Годишния доклад за дейността
на Комисията за защита на конкуренцията
за 2014 г.
Решението е прието от 43-то Народно събрание на 12 януари 2017 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

за приемане на Годишния доклад на Комисията
за регулиране на съобщенията в областта на
пощенските услуги – „Анализ на пазара на
пощенските услуги за 2015 г.“

РЕШИ:
Приема Годишния доклад на Комисията
за регулиране на съобщенията в областта на
пощенските услуги – „Анализ на пазара на
пощенските услуги за 2015 г.“.
Решението е прието от 43-то Народно събрание на 12 януари 2017 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
364

РЕШЕНИЕ

за приемане на Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за
обявяване на принадлежност на български
граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
за периода 20 декември 2015 г. – 20 юли 2016 г.
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 17 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на
Република България, чл. 4, ал. 6 от Закона
за достъп и разкриване на документите и за

362

РЕШЕНИЕ

по Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2015 г.
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 17 от Конституцията на Република България
и чл. 87, ал. 11 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
във връзка с чл. 14 от Закона за защита на
конкуренцията
РЕШИ:
Приема Годишния доклад за дейността
на Комисията за защита на конкуренцията
за 2015 г.
Решението е прието от 43-то Народно събрание на 12 януари 2017 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
363
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ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ

за определяне на нов срок за извършване одит
за съответствие на изпълнението на Плана
за действие към Визията за деинституционализация за периода 2009 – 2015 г., възложен
на Сметната палата с Решение на Народното
събрание (ДВ, бр. 71 от 2016 г.)
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 7, ал. 1 от Закона за
Сметната палата и Решение на Народното
събрание за възлагане на Сметната палата
да извърши одит за съответствие на изпълнението на Плана за действие към Визията
за деинституционализация за периода 2009 –
2015 г. (ДВ, бр. 71 от 2016 г.)
РЕШИ:
1. Определя 30 април 2017 г. за нов срок за
извършване одит за съответствие на изпълнението на Плана за действие към Визията
за деинституционализация за периода 2009 –
2015 г., възложен на Сметната палата с Решение
на Народното събрание (ДВ, бр. 71 от 2016 г.).
2. Новият срок за внасяне в Народното
събрание на окончателния доклад на Сметната палата за одита по т. 1 е 31 май 2017 г.
Решението е прието от 43-то Народно събрание на 13 януари 2017 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
348

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 1

ВЕСТНИК

БРОЙ 7

„Началник на Военномедицинската академия и главен лекар на въоръжените сили на
Република България – от 1 февруари 2017 г.“
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната и на началника на
Националната служба за охрана.
Издаден в София на 6 януари 2017 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
261

УКАЗ № 2
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Валентин Петров Модев – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Мексиканските съединени
щати, и за извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Република Хондурас
със седалище в гр. Мексико.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 6 януари 2017 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
262

УКАЗ № 4

На основание чл. 102, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с
чл. 136, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4,
чл. 146, т. 1 и чл. 169 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
и във връзка с подаден рапорт

ПОС ТА НОВЯВА М:
В Указ № 85 от 28 февруари 2012 г. за утвърждаване на длъжностите във Въоръжените
сили на Република България и Националната
служба за охрана, изискващи висши офицерски
звания (обн., ДВ, бр. 20 от 2012 г.; изм. и доп.,
бр. 17 и 37 от 2013 г., бр. 40 и 83 от 2014 г.
и бр. 26 и 53 от 2016 г.) се правят следните
изменения:
1. В приложението към т. 1:
а) в колона „Военни звания“ думата „Комодор“ се заменя с „Флотилен адмирал“;
б) в т. 4 „Военни академии, военни училища и Национална гвардейска част“ наименованието на длъжността на ред 28 се
изменя така:

ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам генерал Константин Веселинов Попов от длъжността началник на
отбраната и от военна служба.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 9 януари 2017 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
281
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5

УКАЗ № 5

УКАЗ № 8

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България и чл. 19, т. 4 и чл. 146,
т. 1 във връзка с чл. 138, т. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4
и чл. 146, т. 1 във връзка с чл. 138, т. 6 от
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България

ПОС ТА НОВЯВА М:
Удостоявам комодор Коста Генов Андреев с
висше офицерско звание „флотилен адмирал“.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 9 януари 2017 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
282

ПОС ТА НОВЯВА М:
Удостоявам комодор Никола Стоянов Каранов с висше офицерско звание „флотилен
адмирал“.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 9 януари 2017 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
285

УКАЗ № 6
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България и чл. 19, т. 4 и чл. 146,
т. 1 във връзка с чл. 138, т. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Удостоявам комодор Боян Кирилов Медникаров с висше офицерско звание „флотилен
адмирал“.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 9 януари 2017 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
283

УКАЗ № 9
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4
и чл. 146, т. 1 във връзка с чл. 138, т. 6 от
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Удост оявам комодор Ма лен Стефанов
Чубенков с висше офицерско звание „флотилен адмирал“.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 9 януари 2017 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7
ОТ 13 ЯНУАРИ 2017 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
придобиване и отнемане от сдруженията за
напояване правото на ползване върху обектите от хидромелиоративната инфраструктура
и обслужващата техника на територията на
сдружението, приета с Постановление № 39
на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ,
бр. 21 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2003 г.,
бр. 41 от 2010 г. и бр. 45 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1, ал. 3 думата „безвъзмездно“ се
заменя с „възмездно“.
§ 2. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. (1) За придобиване право на ползване
върху обектите по чл. 2 сдруженията за напояване подават заявление по образец съгласно
приложение № 1 до министъра на земеделието
и храните чрез областната дирекция „Земеделие“ по местонахождение на сдружението.
Заявлението се придружава от карта в мащаб
1:10 000 на територията, заета с хидромелиоративната инфраструктура – предмет на правото
на ползване, издадена от Агенцията по геодезия,
картография и кадастър.
(2) Областната дирекция „Земеделие“:
1. предоставя на сдружението за напояване
образец на договор съгласно приложение № 2
за придобиване право на ползване върху обектите от хидромелиоративната инфраструктура
и обслужващата техника на територията на
сдружението;
2. изисква служебно:
а) описание на обектите от хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника
на територията на сдружението за напояване
от търговското дружество, в чието имущество
са включени обектите по чл. 2;
б) удостоверение за вписаните в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
обстоятелства и преписи от документите, въз
основа на които са извършени вписванията
относно сдружението заявител.
(3) В 14-дневен срок от постъпването на
искането по ал. 2, т. 2, буква „а“ търговското
дружество предоставя на областната дирекция
„Земеделие“ необходимите документи.
(4) Областната дирекция „Земеделие“ създава
досие на заявителя и разглежда документите
по ал. 1 и 2 в 14-дневен срок от постъпването
им, като изготвя мотивирано становище до
министъра на земеделието и храните за предоставяне на право на ползване или за отказ.“
§ 3. Създава се чл. 3а:
„Чл. 3а. (1) Сдруженията за напояване заплащат годишна цена за правото на ползване
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на обектите от хидромелиоративната инфраструктура.
(2) Цената за правото на ползване на обектите от хидромелиоративната инфраструктура
се договаря на базата на оценка за определянето на съответствието с пазарните условия,
изготвена по методи, посочени в раздел 4.2
„Критерии на оператора в условията на пазарна
икономика“ от Известие на Комисията относно
понятието за държавна помощ, съгласно чл. 107,
параграф 1 от Договора за функционирането
на Европейския съюз (2016/С 262/01).
(3) Сдружения за напояване, които не са
съгласни с определената по ал. 2 цена, могат
да възложат определянето є на лицензиран
оценител.
(4) Оценката по ал. 3 е окончателна, като
докладът на оценителя се предоставя на търговското дружество за вписване на цената в
проекта на договор.
(5) Определената по реда на ал. 2 или 3 цена
на правото на ползване се заплаща до един
месец от сключването на договора.“
§ 4. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. (1) Мотивираното становище на
областната дирекция „Земеделие“ заедно с
досието на заявителя и попълнен проект на
договор в 3-дневен срок от изготвянето им се
изпращат в Министерството на земеделието и
храните (МЗХ).
(2) Министърът на земеделието и храните в
30-дневен срок от постъпването на документите
със заповед дава съгласие за придобиване право
на ползване от сдружението за напояване и
одобрява проекта на договор за придобиване
право на ползване върху обектите по чл. 2 или
мотивирано отказва.
(3) Заповедта за отказ по ал. 2 подлежи на
оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 5. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. (1) Договорът за придобиване право
на ползване върху обектите по чл. 2 се сключва
за срок 5 години.
(2) Три месеца преди изтичането на срока по
ал. 1 сдружението за напояване може да подаде
заявление по реда на чл. 3 за сключване на
нов договор за придобиване право на ползване
върху обектите по чл. 2 за срок 15 години.
(3) Министърът на земеделието и храните
може да предостави на сдружението ново право
на ползване за срок 15 години, ако в срока по
ал. 1 на сдружението не е отнето правото на
ползване или не му е наложено административно наказание за нарушение на закона и на
актовете по неговото прилагане съгласно чл. 47,
ал. 4 от Закона за сдружения за напояване.“
§ 6. В чл. 7 думите „сдружението за напояване“ се заменят с „областната дирекция
„Земеделие“.
§ 7. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „и чл. 49, ал. 4“ се заменят
с „от“;
б) създава се т. 4:
„4. след мотивирано предложение на директора на областната дирекция „Земеделие“, на
територията на която се намира сдружението.“
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2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Заповедта по ал. 2 се вписва в регистъра
по чл. 20, ал. 1 ЗСН.“
3. В ал. 4 думите „Закона за административното производство“ се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс“.
§ 8. Създава се приложение № 1 към чл. 3,
ал. 1:
„Приложение № 1
към чл. 3, ал. 1

ДО
МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЧРЕЗ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“

З А Я В Л Е Н И Е
от Сдружение за напояване ................................................................................................................... ,
гр./с. ............................., община ........................., област ....................., код по БУЛСТАТ ...................
ОТНОСНО: Придобиване право на ползване върху обекти от хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника, включени в имуществото на „......................“ ……………….....................
УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
С решение № .................. на ................... окръжен съд е вписано Сдружение за напояване
„........................................... “ (СН), с предмет на дейност – дейностите, посочени в чл. 3, т. 1 – 6
от Закона за сдруженията за напояване, изброени в чл. 5 от Устава на сдружението за напояване.
С това заявление Ви молим на основание чл. 47, ал. 1 от Закона за сдружения за напояване и във връзка с Наредбата за придобиване и отнемане от сдру жени ята за напояване п раво т о на ползва не върх у обек т и т е о т х и д ромелиорат ивната инфраст ру к т ура и обсл у ж ващата тех ника на тери тори я та на сд ру жението да да дете съгласието си
СН „...................................................... “ да придобие възмездно право на ползване и да сключи с
„................................................................................................................................................................... “
договор за срок …………….. години за следните обекти:
1. ............................................................................................................................................................ .
2. .............................................................................................................................................................
3. .............................................................................................................................................................
(изброява се хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника)
С уважение:
§ 9. Създава се приложение № 2 към чл. 3, ал. 2:

(председател)“
„Приложение № 2
към чл. 3, ал. 2

Д О Г О В О Р
за учредяване на възмездно право на ползване
на хидромелиоративни съоръжения, включени в капитала
на ……………………………….…………
Днес, ………… 20 …… г., в гр. София, на основание чл. 47, ал. 1 от Закона за сдружения за напояване (ЗСН) във връзка с Наредбата за придобиване и отнемане от сдруженията за напояване
правото на ползване върху обектите от хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата
техника на територията на сдружението, наричана по-нататък „Наредбата“,
между:
..................................................., със седалище и адрес на управление: гр. .......................................... ,
ул. ……………..........................................………… № .........., регистрирано по ................................................ ,
представлявано от ………………………………………….. – .................................................................................... ,
наричано за краткост „ПРАВОДАТЕЛ“, от една страна,
и
Сдружение за напояване „..................................“, със седалище и адрес на управление:
гр./с. ................................., ул. ..................................., регистрирано по ф. дело № …………… /..............г.
на Окръжния съд – гр. ....................., код по БУЛСТАТ …………………………, представлявано от
.............................................. – председател на сдружението и наричан за краткост „ПОЛЗВАТЕЛ“,
от друга страна, се сключи настоящият договор относно следното:
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І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) ПРАВОДАТЕЛЯТ учредява за
срока на договора възмездно право на ползване на хидромелиоративни съоръжени я,
включени в капитала му. ПОЛЗВАТЕЛЯТ
приема да ги ползва, което включва стопанисването, поддържането, експлоатацията и
опазването им, с цел напояване и отводняване
на земеделски земи.
(2) ПРАВОДАТЕЛЯТ предава хидромелиоративните съоръжения по ал. 1 с поименен
списък и приемателно-предавателен протокол, описващ подробно техния вид, качеството и състоянието, в което се предават, към
момента на сключване на договора.
(3) Приемателно-предавателният протокол по ал. 2 се подписва от двете страни по
договора и от упълномощено от министъра
на земеделието и храните длъжностно лице.
Чл. 2. След изтичането на срока на договора ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да върне на
ПРАВОДАТЕЛЯ обектите по чл. 1, ал. 1 във
вида, качеството и състоянието, в което ги е
получил, като се вземе предвид нормалната
степен на изхабеност за времето на ползване, заедно с подобренията и инвестициите,
които е направил, в случай че има такива.
ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 3. Настоящият договор се сключва
за срок …..….. (……………….) години и влиза в
сила от деня на подписването на приемателно-предавателния протокол за обектите по
чл. 1, ал. 1 от ПОЛЗВАТЕЛЯ.
ІІІ. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ
Чл. 4. (1) Размерът на цената, която сдружението за напояване заплаща, за правото
на ползване върху обектите по чл. 1, ал. 1
се определя по реда на чл. 3а, ал. 2 и 3 от
Наредбата.
(2) Цената се заплаща по банкова сметка
№ ……………………………………, посочена от ПРАВОДАТЕЛЯ, след приключване на активния
поливен сезон, но не по-късно от 30 ноември.
ІV. ПРАВА И ЗА ДЪЛЖЕНИЯ НА ПРАВОДАТЕЛЯ
Чл. 5. ПРАВОДАТЕЛЯТ е длъжен:
1. да предаде на ПОЛЗВАТЕЛЯ обектите
по чл. 1, ал. 1;
2. да предостави на ПОЛЗВАТЕЛЯ инструкции и норми за експлоатация и поддръжка на предадените му хидромелиоративни съоръжения, изпълнението на които
е задължително за него;
3. да оказва на ПОЛЗВАТЕЛЯ при необходимост техническа помощ срещу заплащане
за правилна и ефективна експлоатация на
хидромелиоративните съоръжения.
Чл. 6. ПРАВОДАТЕЛЯТ има право:
1. да получи обектите по чл. 1, ал. 1 при
прекратяване на договора при условията и
по реда на чл. 1, ал. 2 и 3;
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2. да прави проверка по спазването на
изискванията на този договор за правилна
експлоатация на предадените съоръжения
с участието на представители на ПОЛЗВАТЕЛЯ;
3. да упражнява контрол върху действията
на ПОЛЗВАТЕЛЯ при ремонта и възстановяването на хидромелиоративните съоръжения с цел да се гарантира нормалното
функциониране на цялата хидромелиоративна
мрежа, в рамките на която са съоръженията,
предадени на ПОЛЗВАТЕЛЯ;
4. да извършва проверки по спазването
на другите условия на договора, без да се
намесва в оперативната и счетоводната дейност на ПОЛЗВАТЕЛЯ;
5. да изисква и да получава от ПОЛЗВАТЕЛЯ докладите по чл. 7, ал. 1, т. 7.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛЯ
Чл. 7. (1) ПОЛЗВАТЕЛЯТ е длъжен:
1. да стопанисва, да поддържа, да експлоатира и да опазва за своя сметка хидромелиоративните съоръжения при условията на
този договор и да ги върне на ПРАВОДАТЕЛЯ след прекратяването му в състоянието,
в което ги е приел, като се вземе предвид
нормалната степен на изхабеност за времето
на ползване заедно с подобренията и инвестициите, в случай че има направени такива;
2. да застрахова обектите от хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата
техника – предмет на този договор;
3. да не извършва разпоредителни сделки с предоставените му за ползване обекти
от хидромелиоративната инфраструктура и
обслужващата техника – предмет на този
договор;
4. да използва предадените обекти от
х и д р омел иорат и внат а и нфрас т ру к т у ра и
обсл у ж ващата тех ника съгласно тя х ното
предназначение;
5. да експлоатира обектите от хидромелиоративната инфраструктура при спазване на
правилата по чл. 67, ал. 3 ЗСН и инструкциите
и нормите за експлоатация, представени им
от търговските дружества;
6. да използва предадените му обекти
от хидромелиоративната инфраструктура в
съответствие с изискванията за опазване на
околната среда и водите;
7. да организира ежегодните контролни
прегледи и да изготвя редовни ежегодни
доклади за състоянието на предоставените
му по този договор съоръжения за дейността
си по експлоатацията и поддържането им и
да ги представя на ПРАВОДАТЕЛЯ в срок
до 31 октомври всяка година;
8. да обезпечи безопасната работа с хидромел иорат и вн и т е с ъор ъжен и я с ъгласно
правилниците за безопасност, хигиена на
труда и пожарна безопасност;
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9. да отстранява със свои средства всички
повреди по обектите от хидромелиоративната
инфраструктура и обслужващата техника по
чл. 1, ал. 1 за срока по чл. 3, предизвикани
от природни бедствия, кражби, включително
и тези, предизвикани от неправилната им
експлоатация;
10. да положи грижата на добрия стопанин
за опазване на повереното му имущество,
сезиране органите на МВР при деликт, съдействие на застрахователя и следствените
органи, завеждане на дело и всички други действия, за да защити повереното му
имущество от посегателства върху него от
трети лица;
11. да съобщава незабавно на ПРАВОДАТЕЛЯ за посегателства върху обектите
от хидромелиоративната инфрастру кт у ра,
включени в имуществото му, а също и за
повреди, за което се съставя констативен
протокол в присъствието и на двете страни
по договора, подписан от тях и от упълномощено от министъра на земеделието и
храните длъжностно лице;
12. да организира и да реа лизира водоразпределението в рамките на площта,
стопанисвана от него, като осигури вода за
напояване на площите до всички свои членове, както и до площите на всички останали
водоползватели;
13. да извършва услугата „Доставка на
в од а з а н а поя в а не“ н а в одопо л зв ат е л и ,
стопанисващи поливни площи в рамките
на площта му, както и на нечленуващи в
неговата организация, срещу заплащане по
цени, определени по методиката съгласно
чл. 58 ЗСН;
14. да извърши съвместно с ПРАВОДАТЕЛЯ необходимите действия по прехвърлянето на абонаментните партиди в клоновете
на елек т роразп редели телни те д ру жест ва,
мобилните оператори, ВиК операторите
и други инстанции от ПРАВОДАТЕЛЯ на
ПОЛЗВАТЕЛЯ;
15. да осигури за своя сметка собствено
търговско мерене на електрическата енергия
в случаите, когато такова липсва.
(2) Когато повредите по ал. 1, т. 9 са предизвикани от неправилната експлоатация от
ПОЛЗВАТЕЛЯ и са довели до претърпени
загуби и пропуснати ползи за съоръжения,
които не са предмет на договора, но са
включени в капитала на ПРАВОДАТЕЛЯ,
ПОЛЗВАТЕЛЯТ му дължи обезщетение, освен ако докаже, че те се дължат на причина,
за която не отговаря.
Чл. 8. (1) ПОЛЗВАТЕЛЯТ няма право:
1. да прехвърля правата си по този договор
на трети лица, да отдава под наем съоръженията по договора или части от тях;
2. да изменя вида и хидравличните параметри на предадените му хидромелиоративни
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съоръжения, както и тяхното предназначение,
без предварително писмено съгласуване с
ПРАВОДАТЕЛЯ;
3. без съгласуване с ПРАВОДАТЕЛЯ да
променя съоръжения, които не са предмет
на този договор, когато тези действия могат
да доведат до нарушаване режима на експлоатация на обектите по чл. 1, ал. 1 поради
функционалната им цялост.
(2) При неспазване на изискванията по
ал. 1, т. 2 и 3 ПОЛЗВАТЕЛЯТ е длъжен да
възстанови в определен от ПРАВОДАТЕЛЯ
срок състоянието на съоръженията във вида
при приемането им.
Чл. 9. В случаите на съвместно ползване
на хидромелиоративните съоръжения между
ПРАВОДАТЕЛЯ и ПОЛЗВАТЕЛЯ условията
по отчисляването и заплащането на средствата за поддържане на съоръженията се
определят в ежегодно подписван анекс.
Чл. 10. (1) ПОЛЗВАТЕЛЯТ заплаща на
ПРАВОДАТЕЛЯ съответната част от разходите и таксите по поддържането (пропорционално на ползването) на съоръженията,
включени в капитала на ПРАВОДАТЕЛЯ,
които не са предадени по този договор, но
обслужват съоръженията по чл. 1, ал. 1.
(2) За електропреносната мрежа високо и
средно напрежение и за трансформаторните електрически подстанции с напрежение
110 000 волта, които обслужват напоителните системи и са включени в капитала на
ПРАВОДАТЕЛЯ, ПОЛЗВАТЕЛЯТ заплаща
посочените в ал. 1 разходи и такси на ПРАВОДАТЕЛЯ до момента на предаване на
горепосочените обсл у ж ващи съоръжени я
на Националната електрическа компания
по силата на § 5 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСН.
(3) Размерът на задължението на ПОЛЗВАТЕЛЯ по ал. 1 се определя допълнително
с анекс.
VІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ
Чл. 11. (1) По време на действието на този
договор ПОЛЗВАТЕЛЯТ дължи обезщетение
за всички преки и непосредствени вреди,
претърпени от ПРАВОДАТЕЛЯ, освен ако
не докаже, че вредите се дължат на причина,
за която той не отговаря.
(2) ПОЛЗВАТ Е Л Я Т но си г ра ж да нск а
отговорност за виновно причинени от него
вреди на трети лица при или по повод осъществяване дейност та на сдружението за
напояване.
Чл. 12. ПРАВОДАТЕЛЯТ дължи обезщетение за вредите, причинени на ПОЛЗВАТЕЛЯ,
освен ако не докаже, че вредите се дължат
на причина, за която той не отговаря.
VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 13. Настоящият договор се прекратява
с изтичането на уговорения срок.
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Чл. 14. (1) Договорът може да се прекрати
предсрочно в следните случаи:
1. погиване или пълно унищожение на
обек тите/съоръжени ята – предмет на договора;
2. прекратяване на сдружението за напояване на ПОЛЗВАТЕЛЯ;
3. при прекратяване на юридическото
лице на ПРАВОДАТЕЛЯ;
4. промяна на нормативната уредба;
5. по взаимно съгласие, като страните се
уведомяват за това най-малко два месеца
преди прекратяването;
6. с писмено предизвестие от ПРАВОДАТЕЛЯ, когато ПОЛЗВАТЕЛЯТ не изпълнява
задълженията си по чл. 7 – 10.
(2) В случаите по ал. 1, т. 5 и 6 прекратяването на договора става след одобрение от
министъра на земеделието и храните.
(3) Неизпълнението на задълженията на
която и да е от страните се констатира с
протокол, изготвен от страните и подписан
от тях и от упълномощено от министъра на
земеделието и храните длъжностно лице.
Чл. 15. Договорът не може да се прекрати
от която и да е от страните по него преди
приключването на поливния сезон (от април
до октомври).
Чл. 16. При прекратяването на договора се
изготвя приемателно-предавателен протокол,
подписан от двете страни по договора и от
упълномощено от министъра на земеделието
и храните длъжностно лице.
VІІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 17. При неизпълнение на условията по
настоящия договор, както и при възникнали
противоречия между страните по изпълнението му, всяка от тях е длъжна незабавно
да у ведоми минист ъра на земеделието и
храните, който се произнася в 14-дневен срок.
Чл. 18. За неуредените случаи в този договор се прилагат разпоредбите на Закона
за задълженията и договорите, Закона за
собственост та, Търговския закон и други
разпоредби на гражданското законодателство.
Чл. 19. Двете страни решават възникналите въпроси в дух на взаимно уважение и
разбирателство, а когато това е невъзможно – по реда на Гражданския процесуален
кодекс.
Чл. 20. Неразделна част от настоящия
договор са:
1. Приложение № 1 – поименен списък
на предоставените на ПОЛЗВАТЕЛЯ съоръжения съгласно чл. 1, ал. 2 (предоставя се
служебно съгласно чл. 3, ал. 3 от наредбата);
2. При ложен ие № 2 – спец иа л изи ра на
кадастрална карта в мащаб 1:10 000 на хидромелиоративната инфраструктура (издава
се от Агенцията по геодезия, картография
и кадастър);
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3. Приемателно-предавателен протокол
съгласно чл. 1, ал. 2 от договора (изготвя се в
съответствие с чл. 5, ал. 4 и 5 от Наредбата);
4. Декларация, подписана от представляващия ПОЛЗВАТЕЛЯ за това, че е инструктиран
как да експлоатира съоръженията съгласно
чл. 5, т. 2 (по образец).
Настоящи ят договор се състави в два
еднообразни екземпляра – по един за всяка
от страните, и се подписа, както следва:
ПРАВОДАТЕЛ:
ПОЛЗВАТЕЛ:
.............................
СН „........................“
…………………………..
Председател:
(…………………………)
(…….……………….)
Образец
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/та .........................................
��������������������������������������������������������������������������������� ,
л. к. № …………………………, издадена от ....................
на ………………/……… г., ЕГН (ЛНЧ) ........................ ,
в качеството на ………………………………………. (представляващ, управител) на сдружение за напояване
...................................................................................
(наименование на юридическото лице)
ДЕКЛАРИРАМ,
че представляваното и управлявано от мен сдружение за напояване, определено за извършване
на дейностите по чл. 3 ЗСН, ще управлява имуществото си при условията и по реда, предвидени
в ЗСН и Устава на сдружението, включително
съгласно Правилника за правилна и безопасна
експлоатация и поддържане на съоръженията
от хидромелиоративната инфраструктура (ДВ,
бр. 97 от 2004 г.).
Дата ........................ г.
гр./с. ..........................
Подпис: ...............................
(подпис и печат)“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 10. (1) Незавършените производства за
предоставяне право на ползване върху хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника се довършват по новия ред.
(2) Договорите за предоставяне право на
ползване върху хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника, чийто
срок не е изтекъл към датата на влизането в
сила на постановлението, се прекратяват, като
ползвателите могат да подадат заявление за
сключване на нов договор считано от датата
на прекратяването.
§ 11. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
436
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8
ОТ 13 ЯНУАРИ 2017 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Постановление № 162 на Министерския съвет от 2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението
за един студент по професионални направления
(обн., ДВ, бр. 59 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 81 от
2004 г., бр. 32 и 94 от 2005 г., бр. 49 от 2007 г.,
бр. 79 от 2009 г., бр. 6 и 62 от 2013 г., бр. 15
от 2014 г. и бр. 69 от 2016 г.), в чл. 1 се правят
следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 числото „1,60“ се заменя с „1,85“.
2. В т. 3 думите „Общо инженерство“, „Материали и материалознание“ и „Обществено
здраве“ се заменят с „Общо инженерство“ и
„Материали и материалознание“, а числото
„2,40“ се заменя с „2,80“.
3. В т. 4 числото „4,30“ се заменя с „4,80“.
4. В т. 6 думите „Теория на изкуствата“,
„Изобразителни изкуства“ и „Здравни грижи“
се заменят с „Теория на изкуствата“ и „Изобра-
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зителни изкуства“, а числото „5,00“ се заменя
с „5,30“.
5. В т. 7 думите „умножен по коефициент
7,81“ се заменят с „умножен по коефициент 2,80,
с изключение на провежданото обучение от
военните академии, висшите военни училища
и Академията на МВР, за което коефициентът
е 7,81“.
6. В т. 8 числото „9,40“ се заменя с „8,50“.
7. В т. 11 числото „1,05“ се заменя с „1,25“.
8. Създават се т. 12 и 13:
„12. „Обществено здраве“ – базовия норматив за издръжка на обучението за един студент,
умножен по коефициент 2,40.
13. „Здравни грижи“ – базовия норматив
за издръжка на обучението за един студент,
умножен по коефициент 5,00.“
§ 2. В Постановление № 328 на Министерския съвет от 2015 г. за определяне на средствата от държавния бюджет за издръжка на
обучението в държавните висши училища в
зависимост от комплексна оценка за качеството
на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда (ДВ, бр. 94 от 2015 г.)
се правят следните изменения:
1. Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2 се изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 1, ал. 2

Група индикатори
1
Учебен
процес
Научни изследвания

Реализация и връзка с пазара
на труда

Индикатор

Тежест Тежест за професионални направления „Изобразително изкуство“,
„Музикално и танцово изкуство“
и „Театрално и филмово изкуство“
2
3
4
Програмна акредитация
20 %
40 %
Институционална акредитация
5 %
10 %
Ексклузивност на преподавателския състав
5 %
8 %
Индекс на цитируемост по научна област (Scopus)
4 %
0 %
Индекс на цитируемост по научна област (Web
9 %
0 %
of Science)
Индекс на цитируемост без автоцитирания по
5 %
0 %
научна област (Scopus)
Среден брой цитирания на документ (Scopus)
1 %
0 %
Среден брой цитирания на документ (Web of
1 %
0 %
Science)
Документи, цитирани поне веднъж (Scopus)
1 %
0 %
Документи, цитирани поне веднъж (Web of Science)
1 %
0 %
Статии в научни списания (Scopus)
1 %
0 %
Статии в научни списания (Web of Science)
1 %
0 %
Докторски програми в професионалното на4 %
0 %
правление
Приложение на придобито висше образование и 10 %
10 %
реализация по призвание
Осигурителен доход на завършилите
5 %
5 %
Безработица сред завършилите
15 %
15 %
Принос към осигурителната система
5 %
5 %
Съотношение на осигурителния доход на завър7 %
7 %
шилите спрямо средната заплата за областта
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2. Приложение № 2 към чл. 2 се изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 2
Методика за определяне на коефициента на висше
училище по професионално направление
1. Определяне на коефициента на висше училище по професионално направление:
1.1. Коефициентът на всяко висше училище (i)
за всяко професионално направление (j)
Kij се изчислява по следната формула:
Kij = Ка × Кни × Kрпт × К1м × Кпнобн × Кпнппу,
където:
Ка е коефициентът за акредитационна оценка
и се определя съгласно т. 2;
Кни – коефициент за научни изследвания и се
определя съгласно т. 3;
Kрпт – коефициент за реализация на пазара
на труда и се определя съгласно т. 4;
К1м е коефициент за първо място и се определя съгласно т. 5;
Кпнобн – коефициент за професионални направления с очакван бъдещ недостиг на пазара
на труда и се определя съгласно т. 6;
Кпнппу – коефициент за професионално направление, което не е определено като приоритетно и в него се обучават повече от половината от
общия средно приравнен брой учащи във висшето
училище, и се определя съгласно т. 7.
1.2. Полученият коефициент (Kij) по формулата по т. 1.1 се закръглява до два знака след
десетичната запетая.
1.3. При стойности на получения коефициент
по формулата по т. 1.1 под 0,70 коефициентът се
приравнява на 0,70.
1.4. В случаите, в които коефициентът на висше
училище за дадено професионално направление,
получен по формулата по т. 1.1, е над 1,00 и надвишава коефициента на висшето училище, класирано по същото професионално направление едно
място по-напред, коефициентът се приравнява на
този на висшето училище, класирано едно място
по-напред, или на единица (1,00) в зависимост от
това, коя от двете стойности е по-висока.
2. Определяне на коефициент за акредитационна оценка:
2.1. Коефициентът за акредитационна оценка
(Ка) се изчислява по следната формула:
Ка = 1 + (ОПА – 8,3) × 0,07,
където ОПА е оценката от програмната акредитация за съответното висше училище по съответното професионално направление съгласно стойността по този индикатор в Рейтинговата система
на висшите училища в Република България към
30 септември на годината, предхождаща годината,
за която се определят средствата.
2.2. В случаите, в които висшето училище няма
оценка от програмна акредитация по съответното професионално направление и осъществява
обучение въз основа на положително оценен
проект, коефициентът за акредитационна оценка
се определя в размер на единица (1,00).
3. Определяне на коефициент за научни изследвания:
3.1. Коефициентът за научни изследвания (Кни)
се изчислява по следната формула:
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Кни = 1 – (53 – КОНИ)/238,
където КОНИ е комплексна оценка за научни
изследвания, формирана от индикаторите за научни изследвания и техните тежести по приложение
№ 1 и стойностите на индикаторите, определени
по методологията на Рейтинговата система на
висшите училища в Република България към
30 септември на годината, предхождаща годината,
за която се определят средствата.
3.2. При стойности на КОНИ, по-големи от 80,
за целите на определянето на коефициента за научни изследвания се използва КОНИ, равна на 80.
3.3. За професионалните направления „Изобразителни изкуства“, „Музикално и танцово изкуство“, „Театрално и филмово изкуство“, „Спорт“,
„Педагогика на обучението по…“, „Национална
сигурност“ и „Военно дело“ коефициентът за
научни изследвания се определя в размер на
единица (1,00).
4. Определяне на коефициент за реализация
на пазара на труда:
4.1. Коефициентът за реализация на пазара
на труда (Kрпт) се определя в зависимост от
стойностите по индикатори „Безработица сред
завършилите“ и „Приложение на придобитото
висше образование“ по следната матрица:
При ложение на
придобито висше
образование
(в проценти)
„Безработица сред
завършилите“
(в проценти)
под 2,00
от 2,00 до 4,00
от 4,00 до 6,00
над 6,00

Над
65

От 45
до 65

От 30
до 45

Под
30

1,10
1,05
1,00
0,96

1,05
1,02
0,98
0,92

1,02
0,98
0,96
0,91

0,99
0,95
0,94
0,90

4.2. За професионални направления във висши
училища, за които няма информация по двата
показателя поради липса на завършили студенти
и съответно на данни за реализация на пазара
на труда, коефициентът за реализация на пазара
на труда се определя в размер на единица (1,00).
5. Определяне на коефициент за първо място:
5.1. Коефициентът за първо място (К 1м) се
определя за:
5.1.1. висше училище, което е получило найвисока комплексна оценка за качеството на
обучението и съответствието му с потребностите
на пазара на труда съгласно чл. 1 по професионалното направление или е единствено, което
осъществява обучение по това професионално
направление;
5.1.2. висшите училища, получили комплексна
оценка съгласно чл. 1, която е по-ниска с две
(2,00) или с по-малко точки от оценката на висшето училище, получило най-високата оценка
по професионалното направление.
5.2. Не се определя коефициентът за първо
място в случаите, в които три или повече висши
училища по професионалното направление са
получили най-високи оценки съгласно чл. 1,
разликата между които е две (2,00) или по-малко
точки, и тези висши училища обучават над 75
на сто от студентите по това професионално
направление.
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5.3. Коефициентът за първо място е в размер на
произведението на коефициентите К1ма и К1мб (К1м =
К1ма × К1мб), които се определят, както следва:
5.3.1. К1ма = 1,10 за висши училища, определени
на първо място съгласно т. 5.1;
5.3.2. К1ма = 1,21 за висши училища, определени
на първо място съгласно т. 5.1 по професионални
направления от области на висше образование „Педагогически науки“, „Природни науки, математика
и информатика“, „Технически науки“, „Аграрни
науки и ветеринарна медицина“ и „Изкуства“ и
имат стойност по индикатор „Безработица сред
завършилите“ под 2,00 (процента) и по индикатор
„Приложение на придобитото висше образование“
над 65,00 (процента);
5.3.3. К1ма = 1,00 за всички останали случаи;
5.3.4. К1мб = 1,08 за висши училища, определени
на първо място съгласно т. 5.1 и получили комплексна оценка съгласно чл. 1, която е с повече
от четиринадесет (14) точки по-висока от оценката
на висшето училище, класирано на второ място
по професионалното направление;
5.3.5. К1мб = 1,05 за висши училища, определени на първо място съгласно т. 5.1 и получили
комплексна оценка съгласно чл. 1, която е с
повече от седем (7) точки по-висока от оценката
на висшето училище, класирано на второ място
по професионалното направление;
5.3.6. К1ма = 1,00 за всички останали случаи.
6. Коефициентът за професионални направления с очакван бъдещ недостиг на пазара на труда
(Кпнобн) се определя, както следва:
6.1. За професионални направления от области на висше образование „Хуманитарни науки“,
„Социални, стопански и правни науки“, „Здравеопазване и спорт“ и „Сигурност и отбрана“ в
размер 1,00.
6.2. За професионални направления от области
на висше образование „Педагогически науки“,
„Природни науки, математика и информатика“,
„Технически науки“, „Аграрни науки и ветеринарна
медицина“ и „Изкуства“:
6.2.1. за висшите училища, определени на първо
място съгласно т. 5.1 – 1,05;
6.2.2. за висшите училища, определени на второ
и следващо място съгласно т. 5.1 – 1,025.
7. Коефициентът за професионално направление, което не е определено като приоритетно и в
него се обучават повече от половината от общия
средно приравнен брой учащи във висшето училище (Кпнппу), се определя:
7.1. ако по професионалното направление се
обучават над 50 на сто от средно приравнения
брой учащи във висшето училище, е в размер 1,05;
7.2. ако по професионалното направление се
обучават над 70 на сто от средно приравнения
брой учащи във висшето училище, е в размер 1,15.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. Размерът на издръжката на обучението
за студентите по професионални направления,
приети преди учебната 2016/2017 г., се определя,
както следва:
1. „Социология, антропология и науки за
културата“, „Филология“, „История и археология“, „Философия“, „Религия и теология“,
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„Психология“, „Социални дейности“, „Право“,
„Обществени комуникации и информационни науки“, „Политически науки“ – базовият
норматив за издръжка на обучението за един
студент, умножен по коефициент 1,60.
2. „Математика“, „Информатика и компютърни науки“, „Биологически науки“, „Химически
науки“ , „Физически науки“, „Науки за земята“,
„Електротехника, електроника и автоматика“,
„Машинно инженерство“, „Комуникационна и
компютърна техника“, „Енергетика“, „Транспорт, корабоплаване и авиация“, „Архитектура,
строителство и геодезия“, „Проучване, добив и
обработка на полезни изкопаеми“, „Металургия“, „Химични технологии“, „Биотехнологии“,
„Хранителни технологии“, „Горско стопанство“,
„Общо инженерство“ и „Материали и материалознание“ – базовият норматив за издръжка
на обучението за един студент, умножен по
коефициент 2,40.
3. „Растениевъдство“, „Растителна защита“
и „Животновъдство“ – базовият норматив за
издръжка на обучението за един студент, умножен по коефициент 4,30.
4. „Музикално и танцово изкуство“, „Театрално и филмово изкуство“, „Теория на изкуствата“ и „Изобразителни изкуства“ – базовият
норматив за издръжка на обучението за един
студент, умножен по коефициент 5,00.
5. „Национална сигурност“ – базовият норматив за издръжка на обучението за един
студент, умножен по коефициент 7,81.
6. „Педагогика“, „Педагогика на обучението по…“, „Теория и управление на образованието“ – базовият норматив за издръжка
на обучението за един студент, умножен по
коефициент 1,05.
§ 4. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2017 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9
ОТ 13 ЯНУАРИ 2017 Г.

за изменение на нормативни актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Постановление № 155 на Министерския съвет от 2015 г. за определяне на второстепенните разпоредители по бюджета на
Министерството на правосъдието (ДВ, бр. 48
от 2015 г.), в приложението към член единствен,
ал. 2 се правят следните изменения:
1. В наименованието числото „6031“ се
заменя с „6231“.
2. На ред „Агенция по вписванията“ числото
„504“ се заменя с „522“.
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3. На ред „Главна дирекция „Изпълнение на
наказанията“ числото „4138“ се заменя с „4320“.
§ 2. В Устройствения правилник на Агенцията по вписванията, приет с Постановление № 89 на Министерския съвет от 2007 г.
(обн., ДВ, бр. 36 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 110
от 2007 г., бр. 55 от 2008 г., бр. 37 от 2010 г.,
бр. 16 и 33 от 2011 г., бр. 13 от 2013 г. и бр. 27, 30
и 48 от 2015 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 3, ал. 2 числото „504“ се заменя с
„522“.
2. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 2:
а) в наименованието числото „504“ се заменя с „522“;
б) на ред „Специализирана администрация“
числото „464“ се заменя с „482“;
в) на ред „дирекция „Длъжностни лица по
регистрация“ числото „92“ се заменя със „106“;
г) на ред „Главна дирекция „Регистри“, в
т.ч. 6 регионални дирекции“ числото „372“ се
заменя с „376“.
Заключителни разпоредби
§ 3. Постановлението се приема на основание
чл. 11, ал. 8 от Закона за публичните финанси.
§ 4. В тримесечен срок от влизането в сила на
постановлението министърът на правосъдието
и ръководителите на второстепенните разпоредители по бюджета на Министерството на
правосъдието привеждат щата на съответната
структура в съответствие с постановлението.
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10
ОТ 16 ЯНУАРИ 2017 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Министерството на външните
работи, приет с Постановление № 202 на Министерския съвет от 2013 г. (ДВ, бр. 80 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 3 се създава ал. 3:
„(3) Министърът осъществява общо ръководство, направлява дейността и утвърждава
бюджетите и плановете за работата на Дипломатическия институт и на Държавния културен
институт.“
§ 2. В чл. 5, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 6 абревиатурата „ООН“ се заменя с
„Организацията на обединените нации (ООН)“,
а след думата „организации“ съюзът „и“ се
заличава, поставя се запетая и се добавя „международни договори и международни“.
2. В т. 10 думите „Организацията на обединените нации (ООН)“ се заменят с „ООН“.
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3. В т. 11 думите „Съвета за международно
сътрудничество за развитие“ се заменят със
„Съвет „Международно сътрудничество за
развитие и регионално сътрудничество“.
4. В т. 12 думите „съгласувано със заместник министър-председателя по икономическото развитие и министъра на икономиката
и енергетиката“ се заменят със „съгласувано
със заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика
и министъра на икономиката“.
5. Създава се нова т. 15:
„15. съдейства за осъществяване на дейностите на Регионалния център за опазване
на нематериалното културно наследство в
Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО
(категория 2);“.
6. Досегашните т. 15 – 20 стават съответно
т. 16 – 21.
§ 3. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. (1) Министърът на външните работи:
1. представлява Република България на заседанията на Съвет „Външни работи“ на ЕС и
на съпътстващите ги заседания, включително
на срещите на министрите, отговарящи за
политиката на развитие;
2. представлява Република България на заседанията на Съвет „Общи въпроси“ по въпроси,
свързани с отношенията на Европейския съюз
с трети държави, включително политиката на
разширяване и процеса за стабилизиране и
асоцииране;
3. внася в Министерския съвет доклад за
резултатите от заседанията на Съвет „Външни
работи“ на ЕС и от Съвет „Общи въпроси“ по
въпросите, свързани с отношенията на Европейския съюз с трети държави, включително
политиката на разширяване и процеса за стабилизиране и асоцииране;
4. координира назначаването на национални
експерти в институциите и органите на Европейския съюз и поддържането на база данни
с информация за назначенията;
5. организира и осъществява общата координация на кореспонденцията на отделните
администрации с институциите на Европейския
съюз и с Постоянното представителство на
Република България към Европейския съюз
(ПП към ЕС).
(2) Във връзка с координацията на подготовката и провеждането на Българското
председателство на Съвета на ЕС министърът
е координатор на приоритетно направление
„Комуникационна стратегия на Председателството“.“
§ 4. В чл. 8 ал. 4 се отменя.
§ 5. В чл. 9 ал. 1 се изменя така:
„(1) Министърът създава на свое пряко
подчинение политически кабинет, който го
подпомага при формулирането и разработването на конкретни решения за провеждане на
правителствената политика и представянето
на тази политика пред обществото.“
§ 6. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. (1) Министерството е структурирано в централна администрация, наречена
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централно управление, както и задгранични
представителства.
(2) Централното управление на министерството включва организационните звена на
пряко подчинение на министъра на външните
работи, генералните дирекции и дирекциите.
(3) Числеността на персонала в централното управление на министерството и общата
численост на персонала в задграничните представителства са посочени в приложение № 1.
(4) Длъжности в дипломатическата служба,
на които могат да се назначават служители
от други ведомства, се разкриват само с акт
на Министерския съвет, който определя техния брой и необходимите за издръжката им
средства, които са за сметка на бюджетите на
съответните ведомства.“
§ 7. В чл. 14, ал. 1 основният текст се изменя така:
„Чл. 14. (1) Постоянният секретар подпомага министъра при изпълнението на неговите
правомощия, като непосредствено:“.
§ 8. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. контролира изпълнението на мерките
за сигурността на дейността и информацията
в централното управление на министерството
и в задграничните представителства;“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Главният секретар изготвя предложения
за подобряване на структурата, състава и организацията на административното осигуряване
на министерството.“
§ 9. В чл. 17, ал. 1, в чл. 18, ал. 1, ал. 3,
т. 1, 6 и 9 и ал. 6 и в чл. 21, т. 1, 3 и 6 думите
„бюджетни кредити“ се заменят с „бюджет“.
§ 10. В чл. 18, ал. 1 след думата „административен“ се добавя „и специализиран“ и пред
думите „и е на пряко“ се добавя „съгласно
Закона за администрацията и Закона за дипломатическата служба“.
§ 11. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Думата „пет“ се заменя с „шест“.
2. Точки 4 и 5 се изменят така:
„4. дирекция „Административно обслужване“;
5. дирекция „Сигурност на дейността и
информацията“;“.
3. Създава се т. 6:
„6. дирекция „Информационни и комуникационни системи“.“
§ 12. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 16 след думата „съоръженията“ се
поставя запетая, съюзът „и“ се заличава, а
след думата „оборудването“ се добавя „и движимите вещи“.
2. Създава се нова т. 17:
„17. планира и осигурява изпълнението на
дейностите и мерките, произтичащи от Закона
за енергийната ефективност, по отношение на
административните сгради на министерството;“.
3. Досегашните т. 17 – 22 стават съответно
т. 18 – 23.
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4. Досегашната т. 23 става т. 24 и се изменя
така:
„24. изготвя и предлага процедури, анализи
и правни становища, свързани с провежданите
в министерството и в задграничните представителства обществени поръчки по реда на
Закона за обществените поръчки;“.
5. Досегашните т. 24 – 26 стават съответно
т. 25 – 27.
6. Досегашните т. 27 и 28 стават съответно
т. 28 и 29 и се изменят така:
„28. организира и осъществява транспортното обслужване, включително доставка на
автомобили за нуждите на министерството и
на задграничните представителства;
29. осигурява поддръжката и застраховането
на служебните моторни превозни средства в централната администрация на министерството;“.
7. Досегашната т. 29 става т. 30 и в нея след
думата „министерството“ се поставя точка и
текстът до края се заличава.
§ 13. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст думите „и информационно“ се заличават.
2. Точка 1 се изменя така:
„1. осъществява административно-техническото обслужване на министерството, организира, осъществява и контролира движението
на кореспонденцията в министерството посредством автоматизирана деловодна система,
с изключение на кореспонденцията на дирекция „Човешки ресурси“, на Инспектората, на
дирекция „Консулски отношения“ и на отдел
„ЮНЕСКО“ в дирекция „Права на човека“;“.
3. В т. 3 след думите „Човешки ресурси“ се
поставя запетая и се добавя „Инспектората,
дирекция „Консулски отношения“.
4. Създават се нови т. 8 – 14:
„8. предоставя справки за състоянието на
преписките и движението на документите;
9. осигурява достъп до архивния фонд на
министерството;
10. организира и осъществява обучения на
служителите на министерството за работа с
автоматизираната деловодна система;
11. съхранява оригиналите на международните договори с участието на Република България и определените за дългосрочно запазване
документи на министерството;
12. осигурява достъп на български и чуждестранни граждани и институции до архивния фонд на министерството при стриктно
съблюдаване на нормите за гарантиране на
сигурността на информацията;
13. изготвя вътрешни административни
актове, свързани с организацията на документооборота и съхранението на документите в
министерството и задграничните представителства;
14. поддържа регистър на официалните и
гербовите печати, използвани в министерството
и в задграничните представителства.“
5. Досегашните т. 8 – 18 се заличават.
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§ 14. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 основният текст се изменя така:
„Чл. 24. (1) Дирекция „Сигурност на дейността и информацията“:“.
2. Точки 1 и 2 се изменят така:
„1. съдейства на Държавна агенция „Нацио
нална сигурност“ (ДАНС) при изпълнение на
задълженията є за пренос и защита на класифицирана информация по чл. 42, ал. 1, т. 3
от Закона за Държавна агенция „Национална
сигурност“;
2. организира и контролира работата с документите и информационните масиви, съдържащи национална класифицирана информация и
класифицирана информация на НАТО и ЕС;“.
3. Създава се нова т. 4:
„4. извършва проверки по компетентност
на кандидатстващи за работа в задграничните
представителства стажанти и местни лица;“.
4. Досегашните т. 4 – 9 стават съответно
т. 5 – 10.
5. В ал. 2 и 3 думите „дирекция „Сигурност“
се заменят с „дирекция „Сигурност на дейността
и информацията“.
§ 15. Създава се чл. 24а:
„Чл. 24а. (1) Дирекция „Информационни и
комуникационни системи“:
1. изпълнява задачите, свързани с прилагането на Закона за електронното управление,
и осигурява изпълнението на националните
приоритети за прилагане на информационните
и комуникационните технологии;
2. разработва и прилага политики, стандарти, правила и процедури по отношение на
дейностите в областта на информационните
и комуникационните технологии в министерството за осъществяване на Стратегията
за развитие на електронното управление в
Република България;
3. планира, организира и осигурява в програмно, материално-техническо и технологично
отношение функционалността и интеграцията
на различните програмни средства и информационно-технически ресурси, използвани в
министерството;
4. планира, организира и осигурява дейностите по предоставяне на публични електронни
услуги от министерството и задграничните
представителства в съответствие с принципите за електронното управление, а за тези по
чл. 43 – след съгласуване с дирекция „Консулски отношения“;
5. администрира, поддържа и развива национални и ведомствени информационни системи
и комуникационно-информационната инфраструктура на министерството, като осигурява
взаимодействието им с аналогичните системи,
функциониращи в Европейския съюз, както и
със системите, функциониращи в други държавни органи и институции, с оглед извършването
на комплексното административно обслужване,
с изключение на функциите по чл. 43, т. 13;
6. подготвя техническите параметри и
функционалните изисквания за провеждане на
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обществени поръчки в областта на информационните технологии и осъществява контрол
върху сключването и изпълнението на свързаните с тях договори;
7. осъществява дейностите, свързани с
постигането на мрежова и информационна
сигурност на министерството;
8. планира и осъществява общо управление
и контрол върху наличностите, придобиването и
ползването на хардуерни и софтуерни продукти
и услуги в областта на информационните технологии в министерството, както и на средствата
за мобилна комуникация; прави технологични
и пазарни проучвания на възможностите за
придобиване на приложен софтуер и технологии
въз основа на заявки на структурните звена в
министерството;
9. координира администрирането на интернет сайтовете на министерството и задграничните представителства и извършва техническите дейности по цялостното присъствие на
министерството в дигиталните информационни
платформи;
10. организира условията и подпомага експлоатацията от служителите на министерството
на мобилни телефонни мрежи, компютърни
системи и мрежи със специализирани софтуерни
продукти, които изграждат информационнокомуникационната инфраструктура на министерството и задграничните представителства;
11. изпълнява функциите на Орган по развитие и експлоатация (ОРЕ) на автоматизирани
информационни системи и мрежи (АИС/М),
в които се създава, обработва, съхранява и
пренася класифицирана информация, и във
връзка с това координира дейността на министерството за взаимодействие със звената
за експлоатация на Единна защитена комуникационно-информационна система (ЕЗКИС) и
Единна криптографска мрежа (ЕКМ);
12. участва в организацията и оказва експертно и техническо съдействие при изграждането,
развитието и поддръжката на информационните
и комуникационните системи на министерството, включително на:
а) системата за електронен документооборот;
б) комуникационните канали за електронен
обмен на данни на министерството със структурите на държавната и общинската администрация и задграничните представителства;
13. осигурява в координация с дирекция
„Консулски отношения“ необходимите технически условия, компютърни конфигурации и базов
софтуер за работата на Националната визова
информационна система, както и поддръжката
на техниката, гарантираща функционирането
на основната и резервната є сървърна система,
с цел непрекъснатост на нейната работа;
14. осигурява обучение на служителите
на министерството за използването на програмните продукти и техническите средства с
изключение на тези по чл. 43, т. 13.
(2) Дирекция „Информационни и комуникационни системи“ осъществява функциите си
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въз основа на Секторна стратегия „е-Външна
политика, консулски услуги и българска диаспора“, хармонизирана със Стратегията за
електронно управление на Република България, както и въз основа на годишен план за
дейността си. Дирекцията представя ежегодно
отчет за изпълнението на годишния план.“
§ 16. В чл. 25, ал. 3, т. 5, в чл. 30, ал. 3 и в
чл. 33, в основния текст думите „НАТО и регионална сигурност“ се заменят с „Политика
за сигурност“.
§ 17. В чл. 29 се създава ал. 5:
„(5) Генерална дирекция „Политически
въпроси“ организира изготвянето на анализи,
становища и позиции по въпроси на разоръжаването, неразпространението на оръжия
за масово унищожение (ОМУ) и контрола на
въоръженията, в това число в контекста на
ОВППС и участието в ООН, НАТО и ОССЕ,
както и по въпроси на експортния контрол.“
§ 18. В чл. 30 ал. 4 се изменя така:
„(4) Политическият директор в сферата на
своята компетентност наблюдава и координира
дейността на ПП към ЕС, на Постоянната делегация към НАТО, на Постоянното представителство към ООН в Ню Йорк, на Постоянното
представителство към ООН, ОССЕ и другите
международни организации във Виена, на Постоянното представителство към Службата на
ООН и другите международни организации в
Женева, както и на посолството на Република България в Хага по въпросите, свързани
с Организацията за забрана на химическите
оръжия (ОЗХО).“
§ 19. В чл. 33 се създават т. 12 – 19:
„12. участва в подготовката на национални
позиции и координира участието и изпълнението на ангажиментите на Република България
по Виенския документ за мерките за укрепване
на доверието, както и като страна по Договора
за установяване на режим „Открито небе“,
Договора за обикновените въоръжени сили в
Европа (ДОВСЕ) и участието в консултациите
и преговорите по модернизиране на режима
за контрол на обикновените въоръжени сили
в Европа;
13. осигурява подготовката и участието в
работни групи на Съвета на ЕС по въпроси
на разоръжаването, неразпространението, контрола на въоръженията и експортния контрол;
14. координира участието на Република
България в ОЗХО и в Международната агенция
за атомна енергия (МААЕ);
15. участва в подготовката на национални
позиции и координира участието и изпълнението на ангажиментите на Република България в многостранни споразумения в областта
на разоръжаването, неразпространението и
контрола на въоръженията, международни
режими и инициативи за неразпространение
на ОМУ и експортен контрол върху търговията
с оръжие и с изделия и технологии с двойна
употреба (Васенаарската договореност, Групата
на ядрените доставчици, Комитет „Цангер“,
Австралийската група, Режима за контрол на
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ракетните технологии, Хагския кодекс на поведение в областта на ракетните технологии,
Глобалната инициатива за борба с ядрения
тероризъм, Инициативата за защита от разпространението на ОМУ, Конференцията за
ядрена сигурност и безопасност);
16. изготвя становища и позиции по участието
и изпълнението на ангажиментите на Република България по многостранни и регионални
инициативи в областта на малките оръжия и
леките въоръжения (МОЛВ);
17. изготвя анализи, становища и позиции
по предложения, консултации и преговори за
нови многостранни споразумения, режими и
инициативи в областта на разоръжаването, контрола на въоръженията, неразпространението
на ОМУ и експортен контрол и възможното
участие на Република България в тях;
18. изготвя и съгласува национални позиции
по участието на Република България в Първия комитет (Разоръжаване и международна
сигурност) на Общото събрание на ООН, Комисията по разоръжаване и Конференцията по
разоръжаване в Женева;
19. изготвя анализи и становища за участието
на министерството в националните механизми
за експортен контрол на оръжия и на изделия
и технологии с двойна употреба (Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия
и сигурност на доставките към Министерския
съвет, Междуведомствената комисия по експортен контрол и неразпространение на оръжията
за масово унищожение).“
§ 20. В чл. 36 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „неразпространението на
ОМУ, контрола на въоръженията и експортния
контрол“ се заличават;
б) в т. 2 думите „Организацията за забрана
на химическите оръжия (ОЗХО)“ се заличават;
в) в т. 3 думите „контрола на въоръженията“
се заличават.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Генералният директор по глобалните
въпроси в сферата на своята компетентност
наблюдава и координира дейността на постоянните представителства на Република България
в Ню Йорк, Женева и Виена и на посолството
на Република България в Париж по въпросите,
свързани с ЮНЕСКО и Постоянното представителство към Съвета на Европа.“
3. Създава се ал. 4:
„(4) Координира участието на Република
България в политиката за развитие на Европейския съюз, в т.ч. участието в заседанията
на Съвет „Външни работи/Развитие“.“
§ 21. В чл. 37 ал. 2 се изменя така:
„(2) Дирекция „ООН и сътрудничество
за развитие“ съдейства за провеждането на
единна и съгласувана политика на Република
България в рамките на Европейския съюз по
въпросите на политиката за развитие и хуманитарните въпроси. В изпълнение на тези
функции дирекцията:
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1. координира подготовката на позиции и
други материали по политиката за развитие и
хуманитарните въпроси във връзка с участието на Република България във формалните
и неформалните заседания на Съвета на ЕС
„Външни работи/Развитие“;
2. координира подготовката и осигурява
участието на Република България в двете
работни групи към Съвета на ЕС – работна
група „Развитие“ (КОДЕВ) и работна група
„Хуманитарни и продоволствени въпроси“
(КОХАФА), занимаващи се с политиката на
развитие и хуманитарните въпроси, и наблюдава и дава принос за подготовката на участието в работната група „Африка, Карибите и
Тихоокеанския регион“ (АКТБ) по въпроси от
компетентност на министерството;
3. координира подготовката и осигурява
участието на Република България в комитетите,
механизмите и фондовете на ЕС, свързани с политиката на развитие и хуманитарната помощ;
4. информира Пoстоянното представителство
към ЕС за приетите позиции по въпросите на
политиката на развитие и хуманитарната помощ
във връзка с участието на страната в Съвета
на ЕС „Външни работи/Развитие“, срещите във
формат „Генерални директори по развитието“ и
в работните групи КОДЕВ и КОХАФА и дава
съответни указания.“
§ 22. В чл. 43 се правят следните изменения:
1. Точка 12 се изменя така:
„12. изпълнява функциите на Национален
визов център и ръководи взаимодействието му
с консулските служби на Република България
в чужбина;“.
2. Точка 13 се изменя така:
„13. управлява, контролира и администрира
Националната визова информационна система,
другите консулски информационни системи и
достъпа до данните в тях; организира дейността
по интеграцията им със съответните системи
на ЕС; изготвя и предлага функционалните
изисквания за развитието им;“.
§ 23. В чл. 49, ал. 1 и в чл. 52, ал. 2 думите
„и информационно“ се заличават.
§ 24. В чл. 55, ал. 1 думите „и информационно осигуряване“ се заменят с „обслужване“.
§ 25. Приложение № 1 към чл. 13, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 13, ал. 3
Обща численост на персонала в организационните структури и административните звена в
Министерството на външните работи, в т.ч. в
задграничните представителства – 1380
I. Численост на персонала в организационните
звена на централно управление на Министерството
на външните работи – 660 щатни бройки, в т.ч.:
Политически кабинет, включително
съветници, експертни и технически
сътрудници
14
Постоянен секретар
1
Главен секретар
1
дирекция „Вътрешен одит“
10
Инспекторат
8
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Обща администрация
212
в т.ч.:
дирекция „Човешки ресурси“
35
дирекция „Бюджет и финанси“
38
дирекция „Управление на собствеността
и материално-техническо осигуряване“
59
дирекция „Административно обслужване“
31
дирекция „Сигурност на дейността и
информацията“
32
дирекция „Информационни и комуникационни системи“
17
Специализирана администрация
414
в т.ч.:
Генерална дирекция „Политически
въпроси“
2
Генерална дирекция „Двустранни
отношения“
2
Генерална дирекция „Глобални въпроси“
4
Генерална дирекция „Европейски
въпроси“
4
дирекция „Обща външна политика и
политика за сигурност на ЕС“
13
дирекция „Политика за сигурност“
25
дирекция „ООН и сътрудничество за
развитие“
30
дирекция „Права на човека“
25
дирекция „Америка“
13
дирекция „Азия, Австралия и Океания“
16
дирекция „Близък изток и Африка“
15
дирекция „Политики и институции на
Европейския съюз“
29
дирекция „Двустранно европейско
сътрудничество“
19
дирекция „Югоизточна Европа“
22
дирекция „Източна Европа и Централна
Азия“
14
дирекция „Международно право и
право на ЕС“
26
дирекция „Правна“
15
дирекция „Консулски отношения“
63
дирекция „Външнополитическо планиране, информация и координация“
17
дирекция „Външноикономически
отношения“
11
дирекция „Ситуационен център“
15
дирекция „Пресцентър“
11
дирекция „Държавен протокол“
23
II. Общата численост на персонала в задграничните представителства на Република България
е 720 щатни бройки.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 26. В Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въп
росите на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 35
от 2007 г.; изм. и доп., бр. 53 и 64 от 2008 г.,
бр. 34, 71, 78 и 83 от 2009 г., бр. 4, 5, 19, 65 и
66 от 2010 г., бр. 2 и 105 от 2011 г., бр. 68 от
2012 г., бр. 62, 65 и 80 от 2013 г., бр. 53, 76, 94
и 101 от 2014 г., бр. 6 от 2015 г. и бр. 36 и 79 от
2016 г.) в чл. 18, ал. 3, т. 1 думите „чл. 31“ се
заменят с „чл. 28 или чл. 35“.
§ 27. В Постановление № 221 на Министерския съвет от 1999 г. за приемане на Устройствен
правилник на Министерството на външните
работи и за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на
външните работи (обн., ДВ, бр. 105 от 1999 г.;
изм. и доп., бр. 7, 12 и 16 от 2000 г., бр. 97 от
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2001 г., бр. 85 от 2002 г., бр. 76 и 86 от 2003 г.,
бр. 10, 49 и 84 от 2005 г., бр. 19 от 2006 г., бр. 83
от 2009 г., бр. 105 от 2011 г. и бр. 80 от 2013 г.)
се правят следните изменения:
1. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. (1) Министърът на външните работи
е първостепенен разпоредител с бюджет.
(2) Ръководителите на задграничните представителства на Република България в чужбина
са второстепенни разпоредители с бюджет.
(3) Директорът на Дипломатическия институт е второстепенен разпоредител с бюджет
към министъра на външните работи.
(4) Директорът на Държавния културен институт е второстепенен разпоредител с бюджет
към министъра на външните работи.
(5) Общата численост на персонала на
структурите по ал. 2, 3 и 4 е посочена в приложение № 2.“
2. Приложение № 2 към чл. 5, ал. 3 се изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 5, ал. 5
Обща численост на персонала в структурите
към министъра на външните работи
1. Задгранични представителства – общо
720
2. Дипломатически институт
21
3. Държавен културен институт
10“

§ 28. В Постановление № 109 на Министерския съвет от 2005 г. за създаване на Държавен културен институт към министъра на
външните работи (обн., ДВ, бр. 49 от 2005 г.;
изм. и доп., бр. 19 и 71 от 2006 г.) в чл. 1 ал. 2
се изменя така:
„(2) Държавният културен институт е юридическо лице към министъра на външните работи
на бюджетна издръжка със седалище София.“
§ 29. Министърът на външните работи
утвърждава ново единно длъжностно разписание, преназначава и привежда трудовите и
служебните правоотношения на служителите
в Министерството на външните работи в съответствие с постановлението в срок един месец
от влизането му в сила.
§ 30. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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РЕШЕНИЕ № 15
ОТ 12 ЯНУАРИ 2017 Г.

за приемане на Отчета за изпълнението на
Националната статистическа програма и за
дейността на Националния статистически
институт през 2016 г. и за приемане на Националната статистическа програма за 2017 г.
На основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл.
9, т. 6 от Закона за статистиката

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 9

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема Отчета за изпълнението на
Националната статистическа програма и за
дейността на Националния статистически
институт през 2016 г.
2. Приема Националната статистическа
програма за 2017 г. съгласно приложението.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към т. 2
НАЦИОНАЛНА СТАТИСТИЧЕСКА
ПРОГРАМА ЗА 2017 Г.
СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА
АМ
Агенция „Митници“
БВП
Брутен вътрешен продукт
БНД
Брутен национален доход
ГД „ГРАО“	Главна дирек ци я „Гра ж данска
регистрация и административно
обслужване“
ДМА	Дълготрайни материални активи
ДНМА	Дълготрайни нематериални активи
ДП „РВД“	Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“
Евростат	Статистическа служба на Европейския съюз
ЕК
Европейска комисия
ЕСГРАОН	Единна система за гражданска
регистрация и административно
обслужване на населението
ЕСНС	Европейска система от национални
сметки
ИС
Информационна система
ИСБС	Информационна система „Бизнес
статистика“
КОФОГ	Класификация на функциите на
държавното управление
КИД-2008	Класификация на икономическите
дейности – 2008
МВФ	Международен валутен фонд
МЗ	Министерство на здравеопазването
МЗХ	Министерство на земеделието и
храните
МИ	М и н и с т е р с т в о н а и к о н о м и ката
МО
Министерство на отбраната
МОН	Министерство на образованието
и науката
МОСВ	Министерство на околната среда
и водите
МРРБ	Министерство на регионалното
развитие и благоустройството
МТ
Министерство на туризма
МТИТС	М и н ис т ерс т во на т ра нспор та,
информационните технологии и
съобщенията
МФ	Министерство на финансите
АГКК	Агенция по геодезия, картография
и кадастър
НАП	Национална агенция за приходите
НЗОК	Национална здравноосигурителна
каса

С Т Р. 2 0
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НИРД	Научноизследователска и развойна
дейност
НОИ	Национален осигурителен институт
НЦОЗА	Национален център по обществено
здраве и анализи
ОИСР	Организаци я за икономическо
сътрудничество и развитие
ПРОДПРОМ	Номенклатура на промишлената
продукция
РЗИ	Регионални здравни инспекции
РСЕ	Рег ис т ър н а с т ат ис т и че с к и т е
единици
СЗО	Световна здравна организация
ТР
Търговски регистър
ФАО	Организация на ООН за прехрана
и земеделие
ХИПЦ	Хармонизиран индекс на потребителските цени
COMEXT	Хармонизирана и сравнима статистическа база данни за търговския
обмен (вътрешен и външен на
стоки в ЕС)
FACEPA	Farm Accountancy Cost Estimation
and Policy Analyses of European
Agriculture
NAMEA	Национална матрица по съставяне
на сметки за околната среда
SDMX	Стандарт за обмен на статистически данни и метаданни
ВЪВЕДЕНИЕ
Националната статистическа програма за
2017 г. е разработена в съответствие с глава трета
от Закона за статистиката. Програмата включва
плана за дейността на Националния статистически
институт (НСИ) и плановете за статистическите
дейности на органите на статистиката.
Развитието на методологията, производството и
разпространението на статистическа информация в
Националната статистическа система на Република България се осъществява на базата на приети
единни европейски стандарти и хармонизирани
методи. Включените нови изследвания и дейности
в националната програма за 2017 г. са свързани
с нуждите на потребителите и с приоритетите,
заложени в Годишната европейска статистическа
програма за 2017 г. Новите изследвания и дейности
в НСП 2017 са:
– Годишни разходи на работодателите за труд
и техните основни компоненти;
– Дейност на нефинансовите предприятия,
които са задължени да съставят консолидирани
финансови отчети в съответствие с действащото
законодателство;
– Регионална бизнес демография;
– Регистрации и банкрути;
– Дейност на финансовите предприятия, които са задължени да съставят консолидирани
финансови отчети в съответствие с действащото
законодателство;
– Районни отоплителни и охладителни системи;
– Статистическа система от индикатори за
устойчиво развитие;
– Пространствени данни за населението в
грид формат;
– Внедряване и поддръжка на ИС „Автоматично
консолидиране на бизнес показатели“;
– Продуктови класификации – разработване
на нови версии на ПРОДПРОМ (структура и
кореспондиращи таблици);
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– Разработване на самообяснителни текстове
към Комбинирана номенклатура 2017;
– Структура на насаждения с определени
овощни видове през 2017 г.
НСИ ще участва в следните нови проекти на ЕК:
– Наблюдение на работната сила – допълнителен модул през 2017 г. за самостоятелна заетост;
– Подготовка за ревизия на изследването
SILC – Тестване на подвижния модул Здраве
(втори приоритет) в SILC 2017;
– Подобряване на Статистиката на социалната
защита (ESSPROS);
– Осигуряване на макроикономически сметки
и агрегати, съпроводени от сателитни сметки, и на
измерители на постиженията в социалната сфера:
Дейност 1 „Статистика на цените – методологични
и практически подобрения и усъвършенствания“
и Дейност 2 „Показатели за продажбите на недвижимите имоти“;
– Прог рама за европейск и сравнени я
(2017 – 2018 г.);
– Свързване на бизнес демографията към
данните за търговията чрез характеристиките на
предприятията;
– Дейности за модернизация при съставянето
на PRODCOM статистика;
– Установяване на процеса по производството
на новия показател Индекси на производството
в услугите – внедряване в краткосрочната бизнес
статистика;
– Стъпки към прилагане на дефиницията за
статистическите единици в бизнес статистиката и
профилиране в рамките на ESS.VIP ESBRs проект;
– Субсидии за околната среда и подобни
трансфери.
Резултатите от статистическите изследвания,
включени в Националната статистическа програма, са достъпни за всички. Сроковете, формата
и видът, в които се предоставят резултатите, са
съобразени с изискванията на Евростат.
Във връзка с оптимизирането на разходите
и намаляване натоварването на респондентите
са направени промени в организацията на някои изследвания и съкращаване на сроковете за
предоставяне на статистическата информация на
потребителите.
Съгласно чл. 16, ал. 1 от Закона за статистиката
средствата, необходими за изпълнението на Националната статистическа програма, се осигуряват
целево от държавния бюджет, както и от безвъзмездни целеви средства от Евростат и други органи
и организации и се посочват отделно от средствата
за издръжка на НСИ. Със Закона за държавния
бюджет на Република България за 2017 г., обнародван в „Държавен вестник“, бр. 98 от 9.12.2016 г., са
определени 19 591 400 лв., от които 17 267 400 лв.
т е к у щ и р а з ход и п о б юд ж е т а н а НС И з а
2 017 г. Ф и н а н с и р а н е т о н а п р о в е ж д а н и т е
от НСИ рег ул ярни изследвани я възлиза на
16 256 284 лв., за включените нови изследвания и
дейности ще са необходими 661 116 лв., a съфинансирането на проекти по договори за субсидии
с ЕК е 350 000 лв.
Плановете за статистическите дейности на
органите на статистиката през 2017 г. се финансират от бюджетите на съответните институции.

1

3

4

5

Брачност и бра- Брой сключени и прекратекоразводност
ни юридически бракове и
характеристики на лицата;
национално ниво, статистически райони, областно и
общинско ниво и населени
места

4.

И з ч е р п а - Данни от административтелно
на система ЕСГРАОН –
Месечно и ГД „ГРАО“ в МРРБ
годишно

И з ч е р п а - Данни от административтелно
на система ЕСГРАОН –
Месечно и ГД „ГРАО“ в МРРБ
годишно

Задължително
За месечните
данни до 15-о
число на следващия месец

Задължително
За месечните
данни до 15-о
число след отчетния месец

Задължително
За месечните
данни до 15-о
число след отчетния месец

6

Начин на
Задължение
провежна респондане на Източници и форма на
дентите по
изследвасъбиране на данните
предоставяне
нето/дейна данни
ността

Годишни данни:
Окончателни данни – 12.04.2017 г.
Тримесечни данни:
IV тр. на 2016 г. –
22.02.2017 г.;
I тр. на 2017 г. –
19.05.2017 г.;
II тр. – 22.08.2017 г.;
III тр. – 21.11.2017 г.

Общи таблици –
12.05.2017 г.

Годишни данни:
Окончателни данни – 12.04.2017 г.
Тримесечни данни:
IV тр. на 2016 г. –
22.02.2017 г.;
I тр. на 2017 г. –
19.05.2017 г.;
II тр. – 22.08.2017 г.;
III тр. – 21.11.2017 г.

Годишни данни:
Окончателни данни – 12.04.2017 г.
Тримесечни данни:
IV тр. на 2016 г. –
22.02.2017 г.;
I тр. на 2017 г. –
19.05.2017 г.;
II тр. – 22.08.2017 г.;
III тр. – 21.11.2017 г.
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срок

Интернет;
Общи печатни и електронни публикации;
Специализирана електронна публикация: „Население
и демографски процеси“;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка
Интернет;
Общи печатни и електронни публикации;
Специализирана електронна публикация: „Население
и демографски процеси“;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка
Интернет;
Специализирана електронна публикация: „Население
и демографски процеси“;
Прессъобщение;
Информационна услуга по
заявка
Интернет;
Общи печатни и електронни публикации;
Специализирана електронна публикация: „Население
и демографски процеси“;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

8

форма на
предоставяне

Задължения по предоставяне на статистическа
информация на потребителите

57247

14551

57247

14551

57247

57247

11

Бюджет
(лв.)

55775

10

ЕК
(лв.)

55775

9

държавен
бюджет
(лв.)

Източник на
финансиране

ДЪРЖАВЕН

з а Изчисляване на таблици за И з ч е р п а - Статистически данни
смъртност общо за страната телно
на НСИ от ИС „Демопо пол и местоживеене; по Годишно
графия“
области и по пол

Та б л и ц и
смъртност

3.

Брой и структури на умрелите лица на национално
ниво, статистически райони,
областно и общинско ниво и
населени места. Показатели
за равнището на смъртността
на национално ниво, статистически райони и области

Смъртност

2.

1.

2

№

Описание на
изследването/
дейността

ОБЛАСТ 1. ДЕМОГРАФСКА И СОЦИАЛНА СТАТИСТИКА
ТЕМА 1.1. ДЕМОГРАФСКА СТАТИСТИКА
Раждаемост
Брой и структури на новоро- И з ч е р п а - Данни от административдените деца на национално телно
на система ЕСГРАОН –
ниво, статистически райони, Месечно и ГД „ГРАО“ в МРРБ
областно и общинско ниво годишно
и населени места. Показатели за равнището на раждаемостта на национално
ниво, статистически райони
и области

Тема на изследването/
дейността

І. ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА НСИ ЗА 2017 Г.

БРОЙ 7
ВЕСТНИК
С Т Р. 2 1

Разрешения за Брой издадени, подновени и И з ч е р п а - Данни от МВР
пребиваване на отнети разрешения за преби- телно
чужденци в Репу- ваване по основания
Годишно
блика България
(съгласно чл. 6
от Регламент
862/2007, Директива 2009/50/EC
и чл. 15 от Директива 2011/98/EU)
ТЕМА 1.2. ПАЗАР НА ТРУДА

Годишна статистика на заетостта
и разходите за
труд

8.

9.

Брой наети лица по класове И з ч е р п а професии, пол и режим на телно
работно време; отработени Годишно
дни и часове; разходи за
труд; национално ниво, статистически райони, областно
и общинско ниво

7

8

Специализирана електронна публикация: „Население
и демографски процеси“;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка
Интернет;
Общи печатни и електронни публикации;
Специализирана електронна публикация: „Население
и демографски процеси“;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка
Задължител- Окончателни дан- Въпросник за Евростат
но до края на ни – 30.06.2017 г.
м. юни след
отчетната година

Интернет;
Обща печатна и електронна
публикация;
Специализирана електронна публикация: „Население
и демографски процеси“;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации; Информационна услуга по заявка

11

425497

6039

425497

6039

60375

60375

33691

20441

10

20441

33691

9

ДЪРЖАВЕН

Чрез формуляр на харти- Задължително Окончателни данни – Интернет;
ен носител или чрез он- 31.03.2017 г. 30.11.2017 г.
Общи печатни и електронлайн въвеждане на данни публикации;
ните в ИСБС от предВъпросник за Евростат и
приятия, фирми и оргамеждународни организации;
низации от всички инИнформационна услуга по
ституционални сектори
заявка

Население, демографски процеси и демографски прогнози

Изчерпателно за административните
източници
Извадково
изследване
на ГКПП
Годишно
Развитие на демографските И з ч е р п а процеси, брой и структури телно
на населението; национално Годишно
ниво, статистически райони,
областно и общинско ниво
и населени места

6
Задължително
За месечните
данни до 15-о
число след отчетния месец

Годишни данни:
Окончателни данни – 12.04.2017 г.
Тримесечни данни:
IV тр. на 2016 г. –
22.02.2017 г.;
I тр. на 2017 г. –
19.05.2017 г.;
II тр. –
22.08.2017 г.;
III тр. –
21.11.2017 г.
Д а н н и о т а д м и н и - Задължително Окончателни данс т р а т и в н а с и с т е м а за админис– ни – 12.04.2017 г.
ЕСГРАОН – ГД „ГРАО“ тративни изв МРРБ; МВР;
точници до
Държавна агенция за 1 5 - о ч и с л о
бежанците;
с л е д о т ч е тНАП;
ния месец;
Анкетно изследване
Доброволно
за лицата
Статистически данни
Годишни данни:
на НСИ от ИС „ДемоОкончателни данграфия"
ни – 12.04.2017 г.
Тримесечни данни:
IV тр. на 2016 г. –
22.02.2017 г.;
I тр. на 2017 г. –
19.05.2017 г.;
II тр. – 22.08.2017 г.;
III тр. – 21.11.2017 г.

5
Данни от административна система
ЕСГРАОН – ГД „ГРАО“
в МРРБ

7.

4

Изчерпателно
Месечно и
годишно

Външна мигра- Оценка на размера и струкция
турите на външномиграционните процеси; национално
ниво

3

6.

2

Вътрешна миг- Брой и структура на миграция
риралите лица между населените места на страната;
национално ниво, статистически райони, областно и
общинско ниво и населени
места

1

5.

С Т Р. 2 2
ВЕСТНИК
БРОЙ 7

2

3

4

5

7

Тримесечни данни:
IV тр. на 2016 г. –
14.02.2017 г.;
І тр. на 2017 г. –
15.05.2017 г.;
II тр. – 14.08.2017 г.;
ІІІ тр. – 14.11.2017 г.
Годишни резултати за
2016 г. – 15.03.2017 г.

Чрез формуляр на хар- Задължително Данни за 2017 г. –
тиен носител от всички 08.12.2017 г. 27.04.2018 г.
видове детски градини
(включително училища,
провеждащи предучилищна подготовка)

Доброволно. 31.05.2018 г.
Анкетирането
се извършва
непрекъснато

Доброволно. 30.05.2017 г.
Анкетирането
се извършва
непрекъснато

Доброволно.
Анкетирането
се извършва
непрекъснато

8

Интернет;
Общи печатни и електронни публикации;
Специализирана електронна публикация: „Образование в Република България“;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Доклад;
Микроданни за Евростат

Интернет;
Общи печатни и електронни публикации;
Специализирана годишна
електронна публикация:
„Заетост и безработица –
годишни данни“;
Дипляна „Наблюдение на
работната сила“;
Прессъобщение;
Микроданни за Евростат;
Информационна услуга по
заявка
Доклад;
Микроданни за Евростат

Интернет;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

65854

10

32218

43826 102259

28223

1254383

30000

9

11

32218

146085

94077

1254383

30000

ДЪРЖАВЕН

13. Детски градини Брой записани деца, групи, И з ч е р п а (предучилищно персонал в детските градини телно
образование)
(детски учителки, директори Годишно
и друг персонал); национално ниво, статистически
райони, областно и общинско ниво

6

Чрез формуляр на хар- Задължително 29.06.2018 г.
тиен носител или чрез 31.03.2017 г.
онлайн въвеждане на
данните в ИСБС от
предприятия, фирми и
организации от всички
институционални сектори

Извадково Персонално интервю на
Текущо
лицата (на възраст 15 и
повече навършени години), от домакинствата
включени в извадката,
чрез анкетна карта

Изчерпателно на
четири години

11. Младите хора Допълнителна информация Извадково Персонално интервю
н а п а з а р а н а за образованието на младите Еднократ- на лицата (на възраст
труда – допъл- хора и процеса на намиране но
15 – 34 навършени гонителен модул на работа
дини) от домакинствата,
към наблюдевключени в извадката,
ние на работначрез анкетна карта
та сила – проект
на ЕК
12. Н а б л ю д е н и е Детайлни данни за формите Извадково Персонално интервю
н а р а б о т н а т а на самостоятелна заетост и Еднократ- на лицата (на възраст
с и л а – д о п ъ л - професионалната структура но
15 – 64 навършени гонителен модул на самостоятелно заетите
дини) от домакинствата,
през 2017 г. за лица
включени в извадката,
самостоятелна
чрез анкетна карта
заетост – проект
на ЕК
ТЕМА 1.3. ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Годишни разходи на работодателите за труд и техните
основни компоненти; общ
брой платени и отработени
часове от наетите на пълно
и непълно работно време,
структура на разходите за
труд за сметка на работодателите по видове; национално ниво
10. Наблюдение на Икономическа активност на
работната сила населението на 15 и повече
навършени години (заети
лица, безработни лица, лица
извън работната сила) по
пол, възраст, образование и
други характеристики; национално ниво, статистически
райони

1

БРОЙ 7
ВЕСТНИК
С Т Р. 2 3

Обучение на лица на 16 и по- И з ч е р п а вече години за придобиване телно
на професионална квалифи- Годишно
кация – записани курсисти и
придобили професионална
квалификация по пол, възраст и специалности, както
и всички квалификационни
курсове за възрастни по част
от професията; национално
ниво

17. П р о ф е с и о н а л но обучение в
центровете за
професионално
обучение (ЦПО)
и в професионалните гимназии и
колежи

5

6

7

Задължително 30.10.2017 г.
12.09.2017 г.

Задължително Данни за 2016 г. –
30.01.2017 г. за 28.04.2017 г.
образователните институции;
15.02.2017 г. за
административни данни
от НАПОО

Чрез електронен фор- Задължително Данни за 2016 г. –
муляр от всички обра- 30.01.2017 г. 28.04.2017 г.
зователни институции,
подготвящи докторанти

Чрез електронен форму- Задължително Данни за 2017 г. –
ляр от всички държавни 05.12.2017 г. 27.04.2018 г.
и частни университети,
специализирани висши
училища и колежи

Ч р е з ф о р м у л я р н а Задължително Данни за 2017 г. –
електронен и хартиен 10.10.2017 г. 27.04.2018 г.
носител от всички видове училища: общообразователни, специални и професионални

8

Интернет;
Въпросник за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Общи печатни и електронни публикации;
Специализирана електронна публикация: „Образование в Република България“;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка
Интернет;
Общи печатни и електронни публикации;
Специализирана електронна публикация: „Образование в Република България“;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка
Интернет;
Общи печатни и електронни публикации;
Специализирана електронна публикация: „Образование в Република България“;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка
Интернет;
Общи печатни и електронни публикации;
Специализирана електронна публикация: „Образование в Република България“;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

11

11607

22465

11607

22465

20440

20440

82827

34243

10

34243

82827

9

ДЪРЖАВЕН

Чрез електронен формуляр от професионалните
гимназии и професионалните колежи, издаващи свидетелства за професионална квалификация и удостоверения за
професионално обучение. Административни
данни от Националната
агенция за професионално образование и
обучение (НАПОО) за
дейността на ЦПО
18. Финансови таб- Разработка на таблици с И з ч е р п а - Статистически данни на
лици за образо- данни за 2015 г. по хармони- телно
НСИ; Данни от админиванието
зирана методология на Ев- Годишно
стративни източници –
ростат, ОИСР и ЮНЕСКО;
МФ и МОН
Изготвяне на метаданни;
национално ниво

Брой записани докторанти, И з ч е р п а новоприети, завършили по телно
групи специалности, пол и Годишно
възраст.
Мобилност на докторантите;
национално ниво

16. Висше образование (образователна и научна
степен „доктор“)

4

Брой записани студенти, но- И з ч е р п а воприети, завършили по пол, телно
възраст и специалности, пре- Годишно
подаватели по пол, възраст
и научни звания, персонал
по категории; национално
ниво, статистически райони
и областно ниво.
Мобилност на студентите;
национално ниво

3

15. Висше образование (степени
„професионален
бакалавър“, „бакалавър“, „магистър“)

2

Брой записани ученици, но- И з ч е р п а воприети, завършили, пара- телно
лелки, учащи по специал- Годишно
ности, персонал (учители,
директори, педагогически
специалисти и друг персонал); национално ниво,
статистически райони и областно ниво

1

14. Основно и средно образование
(начално, прогимназиално и
гимназиално)

С Т Р. 2 4
ВЕСТНИК
БРОЙ 7

2

3

4

Библиотечен фонд към 01.01.
и движение, читатели, библиотекари. Приходи и разходи
на библиотеките; национално ниво, статистически райони и областно ниво
Капацитет (места), екрани,
филми по националност,
брой филми, прожекции,
екранодни, зрители, приходи
от билети; национално ниво
и статистически райони

22. Библиотеки

7

Данни от администрати- Задължително Данни за 2016 г. –
вен източник – Нацио- 28.04.2017 г. 20.06.2017 г.
нална библиотека „Св.
св. Кирил и Методий“

Домакинства
Доброволно 15.09.2017 г.
Лица на 18 – 69 навър- н о е м в р и
шени години;
2016 г. – януАнкетна карта
ари 2017 г.

Чрез електронен фор- Задължително Данни за 2016 г. –
муляр от Националния 21.03.2017 г. 22.05.2017 г.
филмов център и частните продуценти

Чрез електронен фор- Задължително Данни за 2016 г. –
муляр от Българското 04.04.2017 г. 22.05.2017 г.
национално радио, лицензираните и регистрираните радиооператори

24. Филмово произ- Вид на произведените фил- И з ч е р п а водство
ми – пълнометражни, късо- телно
метражни и среднометраж- Годишно
ни, филми за киномрежата,
телевизионни и видеофилми;
национално ниво

25. Радиопрограмна Радиопредавания – по про- И з ч е р п а дейност
изход и функция, обща про- телно
дължителност, приходи и Годишно
разходи; национално ниво и
статистически райони

И з ч е р п а - Чрез електронен фор- Задължително Данни за 2016 г. –
телно
муляр от всички кина 16.02.2017 г. 22.05.2017 г.
Годишно

И з ч е р п а - Чрез електронен форму- Задължително Данни за 2016 г. –
телно
ляр от всички библиоте- 24.02.2017 г. 22.05.2017 г.
Годишно
ки с библиотечен фонд
над 200 хил. бр.

Издадени книги и брошури И з ч е р п а и продължаващи издания телно
по издателства, УДК (Уни- Годишно
версална десетична класификация), предназначение,
тип, годишен и еднократен
тираж; национално ниво,
статистически райони и областно ниво

Извадково
Еднократно
на
4/6 години

6
Задължително 30.06.2017 г.
май – юни
2016 г.

8

Интернет;
Общи печатни и електронни публикации;
Специализирана електронна публикация: „Книгоиздаване и печат“;
Прессъобщение;
Въпросник за международни организации;
Информационна услуга по
заявка
Интернет;
Общи печатни и електронни публикации;
Прессъобщение;
Информационна услуга по
заявка
Интернет;
Общи печатни и електронни публикации;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка
Интернет;
Общи печатни и електронни публикации;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка
Интернет;
Общи печатни и електронни публикации;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Прессъобщение;
Интернет;
Информационна услуга по
заявка;
Микроданни за Евростат

Интернет;
Информационна услуга по
заявка;
Микроданни за Евростат

9122

9122

10595

8110

12527

52047

43868

9

10

11

9122

9122

10595

8110

12527

52047

43868

ДЪРЖАВЕН

23. Кина

5

Извадково Предприятия;
Еднократ- Анкетна карта
но на 5 години

21. Издателска дейност – книги,
вестници и списания

Продължаващо професионално обучение, организирано от предприятия, фирми
и организации за техните
служители
20. Образование и Изследване на участието на
обучение на въз- лицата на възраст 18 – 69 горастни
дини в образование и обучение; участие в културни
събития; ползване на чужди
езици; характеристики на образованието или обучението
ТЕМА 1.4. КУЛТУРА

1

19. Продължаващо
професионално
обучение на заетите лица

БРОЙ 7
ВЕСТНИК
С Т Р. 2 5

1

2

3

4

5

6

7

Чрез електронен фор- Задължително Данни за 2016 г. –
муляр от Българската 04.04.2017 г. 22.05.2017 г.
национална телевизия,
лицензираните и регистрираните телевизионни оператори

8

Интернет;
Общи печатни и електронни публикации;
Специализирана публикация: „Здравеопазване“;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка
Методологична разработка
за вътрешно ползване

И з ч е р п а - Чрез електронен фортелно
муляр и формуляр на
Годишно
хартиен носител от всички лечебни и здравни
заведения; Данни от
административни източници – НЗОК и други
ведомства

Проучване и анализ на по- Еднократ- Данни на НСИ и ад- Задължително 29.12.2017 г.
тенциалните източници на но
министративни източинформация. Методологиченици – МЗ, НЦОЗА,
ска работа с цел подготовка
НЗОК и др.
за изпълнение на задълженията на страната по Регламент
на Комисията в тази област;
национално ниво и статистически райони за част от
показателите

Задължително 16.06.2017 г.
17.02.2017 г. –
лечебни и
здравни заведения;
28.03.2017 г. –
от административните
източници

Интернет;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

И з ч е р п а - Статистически данни Задължително 19.10.2017 г.
телно
на НСИ;
27.02.2017 г.
Годишно
Данни от административни източници – МЗ,
НЗОК, МФ

Интернет;
Общи печатни и електронни публикации;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Общи печатни и електронни публикации;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка
Интернет;
Общи печатни и електронни публикации;
Прессъобщение;
Информационна услуга по
заявка

9122

11151

44658

17127

10134

10134

9

10

11151

44658

17127

10134

10134

9122

11

ДЪРЖАВЕН

31. Нефинансови показатели в областта на статистика
на общественото
здравеопазване

29. С и с т е м а н а С т а т и с т и ч е с к а с и с т е м а
здравни сметки за класифициране на разходите за здравеопазване
по функции, изпълнители
и финансиращи източници – сводна разработка по
хармонизирани класификации на Евростат, ОИСР и
СЗО; национално ниво
30. Лечебни заведе- Видове заведения, леглови
ния за болнична фонд, персонал в заведенията
и извънболнична и практикуващи медицинпомощ и здравни ски специалисти съгласно
заведения
методологията на Евростат
и ОИСР; национално ниво,
статистически райони, областно и общинско ниво

27. Сценични изку- Брой сцени, места, предста- И з ч е р п а - Чрез електронен форму- Задължително Данни за 2016 г. –
ства
вления, посетители, поста- телно
ляр от театрите, оперите, 04.04.2017 г. 22.05.2017 г.
новки по националност на Годишно
оперетите, цирковете и
автора. Приходи и разходи.
музикалните колективи
Брой рецитали, концерти;
национално ниво и статистически райони
28. Музеи
Музейни фондове (движими И з ч е р п а - Чрез електронен форму- Задължително Данни за 2016 г. –
културни ценности). Персо- телно
ляр от всички открити за 24.02.2017 г. 22.05.2017 г.
нал. Приходи и разходи. Ма- Годишно
посещение музеи
териално-техническа база.
Образователни програми
и публикации; национално
ниво, статистически райони,
областно и общинско ниво
ТЕМА 1.5. ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

26. Те л е в и з и о н н а Телевизионни предавания – И з ч е р п а програмна дей- по произход и функция, при- телно
ност
ходи и разходи; национално Годишно
ниво и статистически райони

С Т Р. 2 6
ВЕСТНИК
БРОЙ 7

7

Данни за 2016 г. –
18.04.2017 г. Данни за:
ІV тр. на 2016 г. –
16.02.2017 г.;
I тр. на 2017 г. –
16.05.2017 г.;
II тр. на 2017 г. –
15.08.2017 г.;
III тр. на 2017 г. –
16.11.2017 г.

8

Интернет;
Общи печатни и електронни публикации;
Специализирани електронни публикации: „Бюджети
на домакинствата в Република България“ и „Средни
цени и купени количества
основни хранителни и нехранителни стоки от домакинствата за периода
2004 – 2015 г.“;
Дипляна „Наблюдение на
домакинските бюджети“;
Прессъобщения;
Данни и доклад за качеството на данните за Евростат;
Въпросници на Евростат и
други международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Общи печатни и електронни публикации;
Специализирана публикация: „Здравеопазване“;
Въпросник за международни организации;
Информационна услуга по
заявка
Интернет;
Общи печатни и електронни публикации;
Специализирана публикация: „Здравеопазване“;
Прессъобщение;
Въпросник за международни организации;
Информационна услуга по
заявка
Интернет;
Обща печатна и електронна
публикация;
Специализирана публикация: „Здравеопазване“;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

973138

35347

13631

12158

9

10

11

973138

35347

13631

12158

ДЪРЖАВЕН

35. Доходи, разходи Парични доходи и разходи Извадково Персонално интервю и Доброволно
и потребление на на домакинствата; Общи Тримесеч- попълване на дневници
домакинствата доходи и разходи на дома- но
и ретроспективни каркинствата; Потребление на
ти от домакинствата,
основни хранителни продукпопаднали в извадката
ти от домакинствата; национално ниво и статистически
райони

Данни от администра- Задължително 29.06.2017 г.
тивни източници – лечебни и здравни заведения, регионални здравни
инспекции, общински
администрации, както и
районните администрации на София, Пловдив и Варна (първичен
документ – съобщение
за раждане в случаите на мъртво раждане,
съобщение за смърт);
ГД „ГРАО“ в МРРБ
(електронен файл); Данни от ИС „Демография“

6

34. Ум и р а н и я п о Таблици за умиранията по И з ч е р п а причини и смърт- причини по пол и възрастови телно
ност по причини групи, разработени съгласно Годишно
Международната класификация на болестите (МКБ)
10-а ревизия; национално
ниво – за мъртворажданията
и национално ниво, статистически райони, областно и общинско ниво – за
умиранията. Смъртност по
причини на 100 хил. души от
населението – разработка по
Европейски хармонизиран
списък на причините; национално ниво, статистически
райони и областно ниво
ТЕМА 1.6. ДОХОДИ И УСЛОВИЯ НА ЖИВОТ

5

Чрез електронен фор- Задължително 12.05.2017 г.
муляр и формуляр на 13.02.2017 г.
хартиен носител от самостоятелните детски
ясли и яслените групи
в детски градини

4

Персонал, места, обслужени И з ч е р п а деца; национално ниво, ста- телно
тистически райони, областно Годишно
и общинско ниво

3

33. Детски ясли

2
Чрез формуляр на харти- Задължително 03.04.2017 г.
ен носител от домовете 13.02.2017 г.
за медико-социални грижи за деца

1

32. Домове за ме- Персонал, леглови фонд, И з ч е р п а дико-социални настанени деца по възраст телно
грижи за деца
и статус, заболявания на Годишно
децата; национално ниво

БРОЙ 7
ВЕСТНИК
С Т Р. 2 7

2

3

4

Приходи и разходи по схеми И з ч е р п а и изплатени обезщетения по телно
функции – основен модул; Годишно
Данни за бенефициентите
на пенсии по схеми и функции – модул за получателите
на пенсии; национално ниво

39. Интегрирана статистика на социалната защита
(ESSPROS) – основен модул, модул за получателите на пенсии и
модул за нетните
социални помощи и обезщетения

7
29.12.2017 г.

Начало на проекта –
1.10.2016 г.
Завършване на проекта – 31.03.2018 г.

Доброволно Данни от изследвам а р т – м а й нето, проведено през
2016 г.
2016 г. – в края на
м.юни 2017 г. (предварителни данни)
Окончателни данни –
веднага след одобрение от Евростат. Найрано м. октомври, краен срок 15.12.2017 г.

Доброволно Данни от изследвам а р т – м а й нето, проведено през
2017 г.
2017 г. – в края на
м.юни 2018 г. (предварителни данни)
Окончателни данни –
веднага след одобрение от Евростат.
Най-рано м. септември, краен срок
15.12.2018 г.

6

Данни от администра- Задължително 26.09.2017 г.
т и в н и и з т о ч н и ц и – 16.03.2017 г.
НОИ, НАП, НЗОК,
Агенция за социално
подпомагане, Агенция
по заетостта, МОН, МЗ,
МФ

Персонално интервю с
домакинствата и лицата
на 16 и повече години
чрез анкетни карти.
Допълване на липсващи
данни от административни регистри на НОИ
и НАП; използване на
данни от изследването
„Годишна статистика на
заетостта и разходите за
труд“ на НСИ
Персонално интервю с
домакинствата и лицата
на 16 и повече години
чрез анкетни карти.
Допълване на липсващи
данни от административни регистри на НОИ
и НАП; използване на
данни от изследването
„Годишна статистика на
заетостта и разходите за
труд“ на НСИ

5

8

Интернет;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Прессъобщение;
Данни за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Прессъобщение;
Данни за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

Анализ на резултатите от
експеримента и възможността за внедряване в
НДБ на смесен метод за
събиране на информация
от домакинствата

23937

45877

250000

9

10

23937

45877

250000

11

ДЪРЖАВЕН

38. П о д г о т о в к а
за ревизия на
изследването
SILC – Тестване
на подвижния
модул Здраве
(втори приоритет) в SILC
2017 – проект
на ЕК
ТЕМА 1.7. СОЦИАЛНА ЗАЩИТА

Извадково
наблюдение върху
6-годишен
ротационен панел
от домакинства
Годишно

Обработка на данните и
формиране на целеви първостепенни променливи.
Изчисляване на индикатори за бедност и социално
включване. Изготвяне на
Междинен доклад за качеството на данните от изследване 2016 г. Формиране на
лонгитудинален компонент и
изготвяне на финален доклад
за качеството
Тестване на допълнителни
въпроси, свързани със здравето, оценка на разбираемост
на въпросите, натоварване
на респондентите

Извадково
наблюдение върху
6-годишен
ротационен панел
от домакинства
Годишно

Еднократно

37. Статистика на
доходите и условията на живот
(SILC2016)

Обработка и анализ на резултатите от експеримента за
смесен метод на събиране на
информацията в Наблюдението на домакинските бюджети с хартиени и електронни
карта и дневник
36. Статистика на Подготовка и провеждане
доходите и усло- на наблюдение на домавията на живот кинствата и лицата на 16
(SILC2017)
и повече години за осигуряване на информация за
пресмятане на монетарни и
немонетарни показатели за
бедност, материални лишения и социално изключване
Променливи за модул 2017

1

С Т Р. 2 8
ВЕСТНИК
БРОЙ 7

1

3

5

ОБЛАСТ 2. МАКРОИКОНОМИЧЕСКА СТАТИСТИКА
ТЕМА 2.1. ГОДИШНИ ИКОНОМИЧЕСКИ СМЕТКИ
44. Б В П – н а ц и о - БВП по компоненти на Годишно
нално ниво
производствения метод,
метода на доходите съгласно КИД – А10; метода на
крайното използване; национално ниво

Хармонизиране на данните
от изследването „Престъпления, обвиняеми и осъдени
лица“ и данните от административен източник ЕИСПП.
Подготовка за внедряване на
системата и използването на
данните от административен
източник като единствен.
Брой и видове противооб- И з ч е р п а ществени прояви и престъ- телно
пления, извършени от ма- Годишно
лолетни и непълнолетни;
национално ниво, статистически райони, областно ниво

7
Начало на проекта –
1.10.2016 г.
Завършване на проекта – 31.12.2017 г.

Задължително Годишни данни за
всеки месец 2016 г. – 14.07.2017 г.
до 25-о число
за формуляра
на хартиен
носител, до
10-о число
след края на
тримесечието
за данните от
административен източник
Задължително 29.12.2017 г.
до 10-то число
след края на
тримесечието
за данните от
административен източник

6

Данни на НСИ и данни Задължително Предварителни данни
от административни изза 2016 г. –
точници – Консолиди07.03.2017 г.;
ран държавен бюджет
Ревизирани данни за
(МФ), Платежен ба2016 г. – 03.10.2017 г.
ланс (БНБ), Справка
за начислен и внесен
ДДС (НАП), Справка
за внесен и възстановен
акциз (АМ)

Ч р е з ф о р м у л я р н а Задължително 20.04.2017 г.
електронен носител, 10.02.2017 г.
попълван от местните
комисии за борба срещу
противообществените
прояви на малолетните
и непълнолетните

Чрез формуляр на
хартиен носител, попълван от органите на
досъдебното и съдебното производство –
следствие, прокуратура,
МВР, МО, съдилищата на територията на
страната и данни от
административен източник (отдел ЕИСПП
към администрацията
на Главния прокурор)
И з ч е р п а - Данни на НСИ и адмително
нистративен източник
Тримесеч- ЕИСПП
но

Изчерпателно
Месечно,
тримесечно и годишно

4

Интернет;
Общи електронни публикации;
Специализирана електронна публикация: „Основни
макроикономически показатели“;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Прессъобщение;
Информационна услуга по
заявка

Подготовка за използването на данните от административен източник като
единствен

Интернет;
Общи печатни и електронни публикации;
Специализирана електронна публикация: „Престъпления и осъдени лица“;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

8
8205

44548

18416

14770

97522

9

10
73842

11

44548

18416

14770

97522

82047

ДЪРЖАВЕН

43. Противообществени прояви и
престъпления на
малолетните и
непълнолетните

42. Х а р м о н и з и р а не на данните
от изследването
„Престъпления,
обвиняеми и
осъдени лица“
и данните от
ЕИСПП

41. Престъпления, Данни за обвиняемите лица,
о б в и н я е м и и престъпленията, завършили
осъдени лица
с осъждане, и осъдени лица
с влезли в сила присъди;
национално ниво, статистически райони, областно и
общинско ниво

Подобряване на процеса
за получаване и обработка на данни за целите на
статистика на социалната
защита; Развитие на софтуер
за автоматично пресмятане
на осигурителни вноски по
институционални сектори;
Въвеждане на SDMX стандарт за изпращане на данни
в Евростат
ТЕМА 1.8. ПРЕСТЪПНОСТ И ПРАВОСЪДИЕ

2

40. Подобряване на
Статистиката на
социалната защита (ESSPROS) –
проект на ЕК

БРОЙ 7
ВЕСТНИК
С Т Р. 2 9

1

2

4

50. БВП по метода на крайното
използване – детайлизирани групи разходи

49. Финансови
сметки

6

7
27.01.2017 г.

8

12158

56327

71050

25410

18048

12158

9

10

11

12158

56327

71050

25410

18048

12158

ДЪРЖАВЕН

48. Та б л и ц и „ Р е сурс – Използване“

47. Н е ф и н а н с о в и
сметки по институционални
сектори

46. Производителност на труда

5
Статистически данни
на НСИ – годишен отчет на нефинансовите
предприятия

Интернет;
Обща печатна и електронна
публикация;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка
БВП и БДС на един зает/ Го д и ш н о Статистически данни на
Тримесечни и годиш- Интернет;
отработен час – равнище Тримесеч- НСИ – тримесечна и гони предварителни Прессъобщение;
и индекси на изменение но
дишна статистическа и
данни за 2016 г. –
Информационна услуга по
по икономически дейности
счетоводна информация
ІV тр. на 2016 г. –
заявка
(годишни ревизирани данни
за дейността на про07.03.2017 г.;
съгласно КИД – ниво A3;
изводствените единици
І тр. на 2017 г. –
предварителни годишни и
07.06.2017 г.;
тримесечни данни съгласно
ІІ тр. – 05.09.2017 г.;
КИД – ниво А3); националІІІ тр. – 05.12.2017 г.
но ниво
Годишни за 2016 г. –
03.10.2017 г.
Показатели и балансови по- Годишно
Д а н н и н а Н С И – Задължително Данни за 2015 г. –
Интернет;
зиции по институционални
Годишни статистически
23.10.2017 г.
Специализирана електронсектори съгласно ЕСС' 2010:
и счетоводни отчети и
на публикация: „Основни
(производство, формиране
справки.
макроикономически покаДанни от администрана дохода, разпределение
затели“;
тивни източници – МФ,
и преразпределение на доВъпросник за Евростат
БНБ,
хода, използване на разпоСправка за начислен
лагаемия доход, капитал,
и внесен ДДС (НАП),
съставяне на интегрирани
Справка за внесен и
таблици за връзките между
институционалните сектовъзстановен акциз (АМ)
ри); национално ниво
Компоненти на производ- Годишно
Данни на НСИ; Дан- Задължително 2014 г. – 29.12.2017 г. Интернет;
ствената сметка, сметка
ни от административни
Въпросник за Евростат и
„формиране на дохода“ и
източници – БНБ, МФ
международни организации;
крайното използване на
Информационна услуга по
БВП; Разработване и базаявка
лансиране на таблиците.
Размерност А64/P64.
Pазработване на годишни И з ч е р п а - Данни на НСИ – Обоб- Задължително 2016 г. – 29.09.2017 г. Интернет;
финансови национални смет- телно
щени данни от балансисрок за Евростат; Специализирана електронки (ФНС) за наличностите Годишно
те на единиците по ин31.10.2017 г. – публи- на публикация: „Основни
и трансакциите, за преоценституционални сектори;
куване на интернет макроикономически покаките и другите изменения
Данни от администрасайта на НСИ
затели“;
в активите и пасивите по
тивни източници: „ЦенВъпросник за Евростат
финансови инструменти и
трален депозитар“ АД,
институционални сектори
регистър Булстат, БНБ,
за 2016 г. – консолидирани
МФ, Фондова борса
и неконсолидирани; национално ниво
БВП по елементарни групи Годишно
Данни на НСИ – Дома- Задължително 03.10.2017 г.
Таблици за вътрешно ползразходи на крайно използкински бюджети, ставане
ване – детайлизирани групи
тистика на продажбите
разходи по стандартна клана дребно; Данни от
сификация на разходите на
административен издомакинствата по потребиточник: Консолидиран
телско предназначение
държавен бюджет (МФ)

3

45. Б В П – р е г и о - БВП и БДС (КИД – А3) за Годишно
нално ниво
регионалните нива на NUTS

С Т Р. 3 0
ВЕСТНИК
БРОЙ 7

1

2

3

4

Дейност 1: Разработване и Го д и ш н и
внедряване на рамка за качест- данни
во за национални сметки –
БНД описания;
Дейност 2: Разработване на
таблица 29 за начислени към
момента пенсионни права
Дейност 3: Напредък по отношение на пълното прилагане на ЕСС 2010 и нейната
програма за предаване на
тримесечни и годишни национални сметки и премахване
на съответните дерогации,
пълното прилагане на SDMX
стандарта за националните сметки, разработване
и прилагане на рамка за
качеството на данните за
националните сметки

5

6

7
Начало на проекта –
01.08.2015 г.
Завършване на проекта – 31.10.2017 г.

Интернет;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Общи печатни и електронни публикации;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

8

10

76019

91529 148298

9

11

76019

239827

ДЪРЖАВЕН

52. Б В П – н а ц и о - БВП по компоненти на про- Тримесеч- Тримесечни данни на Задължително I,II, III, IV тр. на
нално ниво
изводствения метод и метода но
НСИ и от администра2015 г. и ІV тр. на
на доходите (КИД А10) и
тивни източници – Кон2016 г. –
метода на крайното използсолидиран държавен
07.03.2017 г.;
ване; национално ниво
бюджет (МФ), ПлаІ тр. на 2017 г. –
тежен баланс (БНБ),
07.06.2017 г.;
Справка за наличноІІ тр. на 2017 г. –
стите и начислените
05.09.2017 г.;
лихви по привлечени
ІІІ тр. на 2017 г. –
депозити и предоставе05.12.2017 г.
ни депозити и кредити,
Експресни оценки на БВП по
ІV тр. на 2016 г. –
разпределени по инпроизводствен метод (КИД
14.02.2017 г.;
ституционални сектори
А3) и метода на крайното
І тр. на 2017 г. –
и подсектори (БНБ),
използване
16.05.2017 г.;
Справка за начислен
ІІ тр. на 2017 г. –
и внесен ДДС (НАП),
16.08.2017 г.;
Справка за внесен и
ІІІ тр. на 2017 г. –
възстановен акциз (АМ)
14.11.2017 г.
Тримесечни данни на
НСИ и административни източници

ТЕМА 2.2. ТРИМЕСЕЧНИ СМЕТКИ

51. Напредък по отношение на пълното прилагане
на ЕСС 2010 и
нейната рамка
за качество –
блоков проект
на ЕК

БРОЙ 7
ВЕСТНИК
С Т Р. 3 1

2

3

4

5

6

7

Разработване на нефинан- Годишно
сови национални сметки за
сектор „Държавно управление“; национално ниво

11

20180

15586

20180

15586

13539

20533

16576

10

16576

13539

Интернет;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

9
20533

8
Интернет;
Въпросник за Евростат

Данни от администра- Задължително Предварителни данни Интернет;
тивни източници – Конза 2016 г. –
Специализирана електронсолидиран държавен
21.04.2017 г.
на публикация: „Основни
бюджет (МФ), ПлаА к т у а л и з и р а н и макроикономически покатежен баланс (БНБ),
данни за 2016 г. – затели“;
Справка за начислен
24.10.2017 г.
Въпросник за Евростат
и внесен ДДС (НАП),
Справка за внесен и
възстановен акциз (АМ)
56. Основни макро- Нефинансови национални Тримесеч- Данни от администра- Задължително ІV тр. на 2016 г. –
Интернет;
и к о н о м и ч е с к и сметки за сектор „Държавно но
тивни източници – Кон21.04.2017 г.;
Въпросник за Евростат
показатели за управление“; национално
солидиран държавен
І тр. на 2017 г. –
сектор „Държав- ниво
бюджет (МФ), Пла30.06.2017 г.;
но управление“
тежен баланс (БНБ),
ІІ тр. – 24.10.2017 г.;
Справка за начислен
ІІІ тр. – 29.12.2017 г.
и внесен ДДС (НАП),
Справка за внесен и
възстановен акциз (АМ)
57. Фискални дан- Фискални данни за общо Месечно
Данни от администра- Задължително 31.01.2017 г.;
Интернет;
ни за подсектори приходи и общо разходи
тивни източници – от28.02.2017 г.;
Въпросник за Евростат
„Централно дър- на подсекторите „Централчет за изпълнението на
31.03.2017 г.;
жавно управле- но държавно управление“
консолидираната фи03.05.2017 г.;
ние“ и „Социал- и „Социалноосигурителни
скална програма (МФ);
31.05.2017 г.;
ноосигурителни фондове“
Дейност на нефинансо30.06.2017 г.;
фондове“
вите предприятия
01.08.2017 г.;
31.08.2017 г.;
03.10.2017 г.;
31.10.2017 г.;
30.11.2017 г.;
03.01.2018 г.

55. Нефинансови показатели за сектор „Държавно
управление“

Нефинансови национални Тримесеч- Данни от администра- Задължително ІV тр. на 2016 г. –
сметки за сектори „Държав- но
тивни източници – Кон21.04.2017 г.;
но управление“ и „Останал
солидиран държавен
І тр. на 2017 г. –
свят“; национално ниво
бюджет (МФ), Пла30.06.2017 г.;
тежен баланс (БНБ),
ІІ тр. – 24.10.2017 г.;
Справка за наличноІІІ тр. – 29.12.2017 г.
стите и начислените
лихви по привлечени
депозити и предоставени депозити и кредити,
разпределени по институционални сектори
и подсектори (БНБ),
Справка за начислен
и внесен ДДС (НАП),
Справка за внесен и
възстановен акциз (АМ)
54. Заети лица и от- Заети лица, наети лица, са- Тримесеч- Данни на НСИ – триІV тр. на 2016 г. –
работени човеко- монаети лица, отработени но
месечно наблюдение на
07.03.2017 г.;
часове
часове (КИД – А10) като
наетите лица, отработеІ тр. на 2017 г. –
раздел в Националните сметното време, средствата
07.06.2017 г.;
ки; национално ниво
за работна заплата и
ІІ тр. на 2017 г. –
други разходи за труд;
05.09.2017 г.;
Наблюдение на работІІІ тр. на 2017 г. –
ната сила
05.12.2017 г.
ТЕМА 2.3. ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА СТАТИСТИКА

1

53. Н е ф и н а н с о в и
сметки по институционални
сектори

С Т Р. 3 2
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
БРОЙ 7

6

7

Доброволно
Задължително – за респондентите,
които предоставят стоки и услуги с
тарифни цени:
30.01.2017 г.;
24.02.2017 г.;

13.01.2017
15.02.2017
14.03.2017
12.04.2017
15.05.2017
14.06.2017
14.07.2017
14.08.2017
15.09.2017
13.10.2017

г.;
г.;
г.;
г.;
г.;
г.;
г.;
г.;
г.;
г.;

Данни на НСИ; Данни Задължително 03.10.2017 г.
от административни източници – Консолидиран държавен бюджет
(МФ), Платежен баланс (БНБ), Справка
за начислен и внесен
ДДС (НАП), Справка
за внесен и възстановен
акциз (АМ)
Данни на НСИ; Данни Задължително 25.07.2017 г.
от административни източници – НАП

63. Индекси на по- Изменение на потребител- Извадково Чрез формуляр на харт р е б и т е л с к и т е ските цени на стоките и Месечно
тиен или електронен
цени
услугите и изчисляване на
носител от магазини,
национален и на хармониателиета за услуги, зазиран индекс на потребителведения за обществено
ските цени
хранене; фирми, които
предоставят стоки и услуги с тарифни цени

62. Средно претегле- Изчисление на средно прете- Годишно
на ставка на ДДС глена ставка на ДДС за целите на собствените ресурси
ТЕМА 2.5. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ЦЕНИ

61. Брутен национа- Подготовка на БНД, БВП Годишно
лен доход (БНД) по пазарни цени – производпо пазарни цени ствен метод, метод на крайното използване, метод на
доходите; национално ниво

5
Данни от администра- Задължително Предварителни данни
тивни източници;
за 2016 г. –
Баланси на единиците
21.04.2017 г.
по подсектори на дърАктуализирани данни
жавно управление, Конза 2016 г. –
солидиран държавен
23.10.2017 г.
бюджет (МФ); Данни
от БНБ; Допълнителни
разработки на НСИ
Данни от администра- Задължително Данни за 2016 г. –
тивни източници – Кон29.12.2017 г.
солидиран държавен
(съгласно програмата
бюджет (МФ), Плаза предоставяне на
тежен баланс (БНБ),
данни на Евростат)
Справка за начислен
и внесен ДДС (НАП),
Справка за внесен и
възстановен акциз (АМ)
Данни от администра- Задължително 31.10.2017 г.
тивни източници –
НАП, МФ, НОИ

8

Интернет; Общи печатни
и електронни публикации;
Прессъобщение; Въпросник за Евростат и международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Доклад и изчислителни
таблици

Интернет;
Общи печатни и електронни публикации;
Доклад

Интернет;
Специализирана електронна публикация: „Основни
макроикономически показатели“;
Въпросник за Евростат

Специализирана електронна публикация: „Основни
макроикономически показатели“;
Въпросник за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Въпросник за Евростат

953335

22880

31298

19520

16576

19520

9

10

11

953335

22880

31298

19520

16576

19520

ДЪРЖАВЕН

ТЕМА 2.4. МОНИТОРИНГ НА СОБСТВЕНИТЕ РЕСУРСИ

Разработване на годишна Годишно
таблица за данъците и социалните осигуровки за „Държавно управление“ за 2016 г.;
национално ниво

60. Данъци и социални осигуровки
за „Държавно управление“

4

Годишни данни за разходи Годишно
на сектор „Държавно управление“ по подсектори и
функции на КОФОГ; национално ниво

3

59. Разходи на сектор „Държавно
управление“ по
функции на Класификацията на
функции на държавно управление (КОФОГ)

2

Разработване на таблици за И з ч е р п а нотифициране на дълга и де- телно
фицита на сектор „Държавно Годишно
управление“, вкл. по подсектори; национално ниво

1

58. Нотификационни таблици за
дълга и дефицита на сектор
„Държавно управление“

БРОЙ 7
ВЕСТНИК
С Т Р. 3 3

2

4

5

6

Дейност 1: Цел B: Използ- Еднократване на сканирани данни но
за регистриране на цените
на битовата електроника и/
или на дрехи и обувки; Цел
C: Осигуряване на достъп
и използване на сканирани
данни от супермаркетите;
Цел D: Използване на данни
за продажбите, различни от
сканираните данни, като източник за изчисляването на
ХИПЦ; Цел E: Използване
на електронни устройства
за регистриране на цените;

29.03.2017 г.;
26.04.2017 г.;
30.05.2017 г.;
29.06.2017 г.;
28.07.2017 г.;
25.08.2017 г.;
28.09.2017 г.;
30.10.2017 г.;
29.11.2017 г.;
28.12.2017 г.

7

Въпросник за Евростат

Въпросник за Евростат

Интернет;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

8

Период на дейността: Данни за Евростат и доклад
1.06.2016 –
30.09.2017 г.

14.11.2017 г.;
14.12.2017 г.
(Всички месечни индекси се обявяват по
окончателни данни, с
изключение на данните за месец януари,
които на 15.02.2017 г.
се обявяват като
предварителни, а на
14.03.2017 г. – като
окончателни)
Индекси на цените на жили- Извадково Чрез електронен форму- Задължител- 31.03.2017 г.;
щата (HPI): Изменение на Тримесеч- ляр и формуляр на хар- но –
30.06.2017 г.;
пазарните цени на новите но
тиен носител от агенции 31.01.2017 г.; 29.09.2017 г.;
и съществуващите жилища;
и фирми за недвижими 28.04.2017 г.; 29.12.2017 г.
национално ниво, статистиимоти
31.07.2017 г.;
чески зони, статистически
31.10.2017 г.
райони и шестте града с население над 120 хил. жители
Индекси на цените на жилиЧрез електронен формущата, обитавани от техните
ляр и формуляр на харсобственици (OOHI): Изметиен носител от агенции
нение на цените на жилищаи фирми за недвижими
та, които са нови за сектор
имоти, строители и ин„Домакинства“; на услугите,
веститори в жилищно
свързани с придобиването и
строителство, застрахособствеността на жилищата;
ватели, общински служна застраховките, свързани
би, статистически данни
с жилището; на основния
на НСИ
ремонт и поддържането на
жилищата
Текущо актуализиране на Текущо
Задължително
източниците и методите
за изчисляване на паритетите на покупателната
способност

3

8156

44548

304709

9

73413

10

81569

44548

304709

11

ДЪРЖАВЕН

65. И з т о ч н и ц и и
методи за изчисляване на
паритетите на
покупателната
способност
66. Осигуряване на
макроикономически сметки и
агрегати, съпроводени от сателитни сметки, и
на измерители на
постиженията в
социалната сфера: Дейност 1:
„Статистика на
цените – методологични
и практически подобрения

64. Статистика на
цените на жилища: Индекси на
цените на жилищата (HPI); Индекси на цените
на жилищата,
обитавани от
техните собственици (OOHI)

1

С Т Р. 3 4
ВЕСТНИК
БРОЙ 7

2

и усъвършенствания“, и Дейност 2: „Показатели за продажбите на недвижимите имоти –
най-малко с тримесечна периодичност“ – блоков проект на ЕК

67. Осигуряване на
макроикономически сметки и агрегати,
съпроводени
от сателитни
сметки, и на
измерители на
постиженията в
социалната сфера: Дейност 1
„Статистика на
цените – методологични
и практически подобрения и усъвърш е н с т в а н и я “,
и Дейност 2
„Показатели
за продажбите
на недвижимите имоти“ –
блоков проект
на ЕК
68. Програма за европейски сравнения (2015 –
2016 г.) – проект
на ЕК

1

3

4

5

6

8

Данни за Евростат;
След официалното им публикуване в изданията и
интернет страницата на
Евростат и ОИСР, се публикуват в интернет и в
общи печатни и електронни
публикации на НСИ

Период на дейността: Данни за Евростат и доклад
1.07.2017 –
30.09.2018 г.

7

5830

24654

9

57530

52465

10

82184

58295

11

ДЪРЖАВЕН

Събиране и предоставяне Извадково Ч р е з ф о р м у л я р н а Доброволно Данните се изпращат
в Евростат на основна ста- Годишно
в Евростат съгласхартиен носител от Текущо
тистическа информация за
но план-графика за
търговски обекти, дисизчисляване на паритети
2015 г.
трибутори, вносители,
на покупателна способност;
Приключване на протърговски представинационално ниво от страниекта – 31.07.2017 г.
телства, ателиета за
те – членки на ЕС
услуги, заведения за
обществено хранене,
фирми, предоставящи
стоки и услуги с тарифни цени, строителни и
инвеститорски фирми,
агенции за недвижими
имоти, МЗ, болници,
НЗОК; Статистически
данни на НСИ

Цел F: Използване на цените,
регистрирани чрез Интернет,
като източник за изчисляването на ХИПЦ; Цел I:
Подобряване на вътрешната съгласуваност на теглата, включително теглата
на покупките по интернет,
и Дейност 2: Показатели
за продажбите на жилища – най-малко с тримесечна периодичност.
Дейност 1: Цел 1.А: Авто- Еднократматично свързване на EAN/ но
GTIN кодовете или специфичните кодове, използвани
за маркиране на стоките в
магазините, с кодовете на
класификацията ECOICOP;
Цел 1.D: Използване на цените, регистрирани чрез Интернет (web-scraping), като
източник за изчисляването
на ХИПЦ.
Дейност 2: Цел 2.А: Тримесечни показатели за продажбите на жилища; Цел 2.C:
Разработване на детайлни
индекси на цените на жилищата (по-ниски нива от
национално ниво).

БРОЙ 7
ВЕСТНИК
С Т Р. 3 5

2

3

4

5

73. П р о д а ж б и н а Продажби на едро и дребно
едро и дребно по основни групи стоки, по
по групи стоки цени на реализация; национално ниво

Изчерпателно за
нефинансови предприятия,
съставящи
баланс;
Годишно

Чрез онлайн въвеждане на данните в ИСБС
от производители и
търговци, извършващи
продажби на дребно на
собствена продукция и
стоки и продажби на
едро на купени готови
стоки

Задължително 30.11.2017 г.
31.03.2017 г. –
за предприятията по
ЗКПО;
2.05.2017 г. –
за предприятията по
ЗДДФЛ, съставящи баланс

88165

117610

Предварителни
данни за 2016 г. –
31.08.2017 г.
Окончателни данни –
30.11.2017 г.

Интернет;
Прессъобщение;
Общи печатни и електронни публикации;
Годишен въпросник на
ООН и международни организации;
Данни за Евростат;
Информационна услуга по
заявка
Интернет;
Общи печатни и електронни публикации;
Информационна услуга по
заявка

431327

Окончателни дан- Интернет;
ни – 30.11.2017 г.
Общи печатни и електронни публикации;
Информационна услуга по
заявка

1277578

Окончателни дан- Интернет;
ни – 30.11.2017 г.
Общи печатни и електронни публикации;
Информационна услуга по
заявка

9
28463

8
Данни за Евростат;
След официалното им публикуване в изданията и
интернет страницата на
Евростат и ОИСР, се публикуват в интернет и в
общи печатни и електронни
публикации на НСИ

7

10
66414

11

88165

117610

431327

1277578

94877

ДЪРЖАВЕН

71. Дейност на нефинансовите
предприятия,
несъставящи баланс – за всички
отрасли
72. П р о м и ш л е ни продукти
в натурално
изражение –
по номенклатура ПРОДПРОМ
2016

6
Доброволно Начало на проекТекущо
та – 01.11.2016 г.
Завършване на проекта – 31.07.2019 г.

Задължително
31.03.2017 г. –
за предприятията по
ЗКПО;
2.05.2017 г. –
за предприятията по
ЗДДФЛ
О с н о в н и м а к р о и к о н о - И з ч е р п а - Чрез формуляр на хар- Задължително
мически показатели за телно
тиен носител или чрез 02.05.2017 г.
2016 г. – национално ниво Годишно
онлайн въвеждане на
и статистически райони
данните в ИСБС от нефинансовите предприятия, несъставящи баланс
Производство и продажби Извадково Чрез формуляр на харти- Задължително
на промишлени продукти Годишно
ен носител или чрез он- 31.03.2017 г. –
в натурално и стойностно
лайн въвеждане на дан- за предприизражение през 2016 г.; нацините в ИСБС от нефи- я т и я т а п о
онално ниво, статистически
нансовите предприятия, ЗКПО;
райони и областно ниво
включени в извадката 2.05.2017 г. –
за предприятията по
ЗДДФЛ

Събиране и предоставяне Извадково Чрез формуляр на хартив Евростат на основна ста- Годишно
ен носител от търговски
тистическа информация за
обекти, дистрибутори,
изчисляване на паритети на
вносители, търговски
покупателна способност; напредставителства, атеционално ниво от страните –
лиета за услуги, завечленки на ЕС
дения за обществено
хранене, фирми, предоставящи стоки и услуги с тарифни цени,
строителни и инвеститорски фирми, агенции
за недвижими имоти,
МЗ, болници, НЗОК;
Статистически данни
на НСИ
ОБЛАСТ 3. БИЗНЕС СТАТИСТИКА
ТЕМА 3.1. ГОДИШНА БИЗНЕС СТАТИСТИКА
ТЕМА 3.1.1. НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ
70. Дейност на нефи- О с н о в н и м а к р о и к о н о - И з ч е р п а - Чрез онлайн въвеждане
нансовите пред- мически показатели за телно
на данните в ИСБС от
приятия, съста- 2016 г. – национално ниво Годишно
нефинансовите предвящи баланс – за и статистически райони
приятия, съставящи
всички отрасли
баланс

1

69. Програма за европейски сравнения (2017 –
2018 г.) – проект
на ЕК

С Т Р. 3 6
ВЕСТНИК
БРОЙ 7

1

2

4

Чрез формуляр на хартиен носител или чрез
онлайн въвеждане на
данните в ИСБС от
предприятия – инвеститори от нефинансов
и финансов сектор, бюджетни предприятия,
специализирани инвестиционни предприятия,
застрахователи, пенсионно-осигурителни дружества и предприятия с
нестопанска цел

78. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи

Разходи за придоб ив а- И з ч е р п а не на ДМА и придобити телно
ДМА – общо, в това число: Годишно
земя, сгради, строителни
съоръжения и конструкции,
машини, производствено
оборудване и апаратура,
транспортни средства, други;
национално ниво и статистически райони

Чрез онлайн въвеждане
на данните в ИСБС от
предприятията от нефинансовия сектор с
чуждестранно участие
в капитала

Оборот на предприятията, Извадково Чрез онлайн въвеждапредоставящи бизнес услуги Годишно
не на данните в ИСБС
по видове продукти; нациоот предприятия с повенално ниво
че от 19 заети лица, с
икономическа дейност
„Бизнес услуги“

6
Задължително
31.03.2017 г. –
за предприятията по
ЗКПО;
2.05.2017 г. –
за предприятията по
ЗДДФЛ
Задължително
31.03.2017 г. –
за предприятията по
ЗКПО;
2.05.2017 г. –
за предприятията по
ЗДДФЛ,
съставящи
баланс
Задължително
31.03.2017 г. –
за предприятията по
ЗКПО;
2.05.2017 г. –
за предприятията по
ЗДДФЛ,
съставящи
баланс
Задължително
31.03.2017 г. –
за предприятията по
ЗКПО;
2.05.2017 г. –
за предприятията по
ЗДДФЛ,
съставящи
баланс
Задължително
31.03.2017 г. –
за предприятията по
ЗКПО;
2.05.2017 г. –
за предприятията по
ЗДДФЛ
Предварителни
данни за 2016 г. –
31.08.2017 г.
Окончателни данни – 30.11.2017 г.

Предварителни
данни за 2016 г. –
31.08.2017 г.
Окончателни данни – 30.11.2017 г.

Интернет;
Прессъобщение;
Общи печатни и електронни публикации;
Данни за Евростат и международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Прессъобщение;
Общи печатни и електронни публикации;
Данни за Евростат и международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Данни за 2015 г. – Данни за Евростат и меж30.06.2017 г.
дународни организации;
Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Общи печатни и електронни публикации;
Информационна услуга по
заявка

30.11.2017 г.

8
Интернет;
Общи печатни и електронни публикации;
Данни за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

7
30.11.2017 г.

101415

68105

79331

101415

68105

79331

26329

26329

11
67553

10

67553

9

ДЪРЖАВЕН

77. Ч у ж д е с т р а н н и Чуждестранни преки инвес- И з ч е р п а преки инвести- тиции в нефинансовия сек- телно
ции
тор към 31.12.; национално Годишно
ниво, статистически райони
и областно ниво

76. Бизнес услуги

75. Строителство

5

Чрез формуляр на хартиен носител или чрез
онлайн въвеждане на
данните в ИСБС от производители и търговци,
извършващи продажби
на дребно в стопанисвани от тях търговски
обекти
Приходи от строително-мон- И з ч е р п а - Чрез онлайн въвеждане
тажни работи – общо и по телно
на данните в ИСБС от
предприятията с иконовидове: ново строителство Годишно
мическа дейност „Строи ремонт; строителство на
ителство“
сгради и строителни съоръжения; национално ниво,
статистически райони и областно ниво

3

74. Търговски обек- Брой, търговска площ, вид, И з ч е р п а ти за продажби форма на организация и телно
на дребно
стокова специализация на Годишно
обектите за продажби на
дребно; национално ниво,
статистически райони и областно ниво

БРОЙ 7
ВЕСТНИК
С Т Р. 3 7

4

85. С в ъ р з в а н е н а
бизнес демографията към данните за търговията
чрез характеристиките на предприятията – проект на ЕК

84. Статистика на
фамилния бизнес

83. Регистрации и
банкрути

7

8
Интернет;
Прессъобщение;
Данни за Евростат ;
Информационна услуга по
заявка

Данни за Евростат

Интернет;
Информационна услуга по
заявка

Данни за Евростат

Данни за Евростат

Интернет;
Прессъобщение;
Данни за Евростат

Окончателни данни – Информационна услуга по
30.11.2017 г.
заявка

Предварителни данни за 2016 г. –
31.08.2017 г.
Окончателни данни – 30.11.2017 г.

26102

40000

3000

30000

27249

20000

11151

9

60904

10

11

87006

40000

3000

30000

27249

20000

11151

ДЪРЖАВЕН

82. Регионална бизнес демография

6

Задължително
31.03.2017 г. –
за предприятията по
ЗКПО;
2.05.2017 г. –
за предприятията по
ЗДДФЛ
Чрез онлайн въвеждане Задължително
на данните в ИСБС от 30.06.2017 г.
нефинансовите предприятия, които са задължени да съставят консолидирани финансови
отчети в съответствие
с действащото законодателство

5
Чрез формуляр на хартиен носител или чрез онлайн въвеждане на данните в ИСБС от нефинансовите предприятия

Данни от Регистъра на Задължително 3 0 . 0 6 . 2 0 1 7 г .
и
статистическите едини31.08.2017 г. за изци (РСЕ) на НСИ;
пращане на данните
Данни от администрана Евростат
тивен източник – Персонален регистър на
осигурените лица
Брой на активните, роде- Годишно
Данни от Регистъра на Задължително 31.10.2017 г. за изпраните, оцелелите и умрелите
статистическите единищане на данните на
предприятия; разрези по
ци (РСЕ) на НСИ и данЕвростат
икономически дейности и
ни от административен
големина на предприятието
източник – Персонален
според броя наети; региорегистър на осигурените
нално ниво
лица
Брой на регистрираните и Тримесеч- Данни от администрати- Задължително Данни за:
банкрутиралите (в „ликвида- но
вен източник – ТърговIII тр. и ІV тр. на
ция“, „несъстоятелност“ или
ски регистър към Аген2016 г. – 28.04.2017 г.;
„в производство по несъстоцията по вписванията
I тр. и II тр. на
ятелност“) правни единици;
2017 г. – 31.10.2017 г.
национално ниво
Статистическо изследване на Годишно
Чрез формуляр на хар- Задължително Данни за 2016 г. –
фамилния бизнес в България
тиен носител или чрез
30.11.2017 г.
онлайн въвеждане на
данните в ИСБС
Формиране на данни съглас- Еднократ- Данни от статистически
Начало на проекта –
но изискванията на Еврос- но
изследвания на НСИ
3.01.2017 г.
тат; национално ниво
Завършване на проекта – 03.01.2018 Г.

Брой на активните, родените, Годишно
оцелелите и умрелите предприятия; разрези по правна
форма и икономически дейности; национално ниво

Консолидирани данни по Годишно
счетоводни показатели; национално ниво

3

80. Дейност на нефинансовите предприятия, които
са задължени да
съставят консолидирани финансови отчети
в съответствие
с действащото
законодателство
81. Демография на
предприятията

2

Данни по структурни и сче- Годишно
товодни показатели за нефинансовите предприятия;
национално ниво, статистически райони

1

79. Показатели по
структурна бизнес статистика за
нефинансовите
предприятия

С Т Р. 3 8
ВЕСТНИК
БРОЙ 7

1

3

4

5

6

Чрез онлайн въвеждане
на данните в ИСБС от
финансовите и застрахователните посредници

Задължително Окончателни дан31.03.2017 г. – ни – 30.11.2017 г.
за предприятията по
ЗКПО;
2.05.2017 г. –
за предприятията по
ЗДДФЛ
Имущество, приходи, разхо- И з ч е р п а - Чрез онлайн въвежда- Задължително 31.08.2017 г.
ди и резултати от дейността телно
не на данните в ИСБС 31.03.2017 г.
на застрахователните и пре- Годишно
от застрахователните
застрахователни предприяи презастрахователни
тия; национално ниво
предприятия

Имущество, приходи, разхо- И з ч е р п а ди и резултати от дейността телно
на финансовите и застрахо- Годишно
вателните предприятия – посредници; национално ниво

7

Имущество, приходи, разхо- И з ч е р п а ди и резултати от дейността телно
на специализираните ин- Годишно
вестиционни предприятия;
национално ниво

Данни по структурни и Годишно
счетоводни показатели за
търговските банки, застрахователните предприятия
и доброволните пенсионни
фондове; национално ниво

Чрез онлайн въвеждане
на данните в ИСБС от
търговските банки
Чрез формуляр на хартиен носител или чрез
онлайн въвеждане на
данните в ИСБС от
фондации, асоциации,
съюзи, сдружeния и др.
Чрез онлайн въвеждане
на данните в ИСБС;
Данни от административни източници – БНБ

Задължително 30.11.2017 г.
31.03.2017 г.

Задължително П р е д в а р и т е л н и
31.03.2017 г. данни за 2016 г. –
31.08.2017 г.
Окончателни данни – 30.11.2017 г.

Задължително 30.11.2017 г.
31.03.2017 г.

Чрез онлайн въвежда- Задължително 31.08.2017 г.
не на данните в ИСБС 31.03.2017 г.
от специализираните
инвестиционни предприятия

Интернет;
Прессъобщение;
Общи печатни и електронни публикации;
Информационна услуга по
заявка
Интернет;
Данни за Евростат

Интернет;
Прессъобщение;
Общи печатни и електронни публикации;
Информационна услуга по
заявка
Интернет;
Прессъобщение;
Общи печатни и електронни публикации;
Информационна услуга по
заявка
Интернет;
Прессъобщение;
Общи печатни и електронни публикации;
Информационна услуга по
заявка
Информационна услуга по
заявка

Информационна услуга по
заявка

15103

152284

8110

17496

15472

23385

23385

9

10

15103

152284

8110

17496

15472

23385

23385

11

ВЕСТНИК

93. Показатели по
структурна бизнес статистика за
видовете финансови посредници

91. Дейност на тър- Имущество на търговските И з ч е р п а говските банки банки; национално ниво
телно
Годишно
92. Дейност на пред- Имущество, приходи, разхо- И з ч е р п а приятията с нес- ди и резултати от дейността телно
топанска цел
на предприятията с несто- Годишно
панска цел; национално ниво

90. Дейност на специализираните
инвестиционни
предприятия

8

Начало на проекта – Данни и доклади, предос3.01.2017 г.
тавени на Евростат
Завършване на проекта – 03.04.2018 г.

ДЪРЖАВЕН

89. Дейност на пен- Имущество, приходи и разхо- И з ч е р п а - Чрез онлайн въвеждане Задължително 31.08.2017 г.
сионните друже- ди на пенсионните дружества телно
на данните в ИСБС от 31.03.2017 г.
ства и фондове и фондове; национално ниво Годишно
пенсионните дружества
и фондове

88. Дейност на застрахователните
и презастрахователните предприятия

87. Дейност на финансовите и застрахователните
посредници

Подготовка за прилага- Извадково Чрез уеб базиран въ- Доброволно
не на новите изисквания Еднократ- просник
за PRODCOM данни във но
FRIBS: хармонизиране на
националната практика за
отчитане на производството
на ишлеме в съответствие
с новите методологични
указания
ТЕМА 3.1.2. ФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

2

86. Дейности за модернизация при
съставянето на
PRODCOM статистика – проект на ЕК

БРОЙ 7
С Т Р. 3 9

1

2

6

7

8

Изменение на цените на Извадково Чрез формуляри или
производител на вътрешния Месечно
чрез онлайн въвеждане
и международния пазар; нана данните в ИСКБС
ционално ниво
от нефинансовите предприятия, включени в
извадките

Производство и продажби на Извадково Чрез формуляр на харвътрешния пазар на основни Месечно
тиен носител или чрез
промишлени продукти; наонлайн въвеждане на
ционално и областно ниво
данните в ИСКБС от
нефинансовите предприятия, включени в
извадката

Продажби в промишленост- Извадково Чрез хартиен формуляр
та, строителството, търго- Месечно
или чрез онлайн въвията и услугите, запаси в
веждане на данните в
промишлеността, отработеИСКБС от нефинансоно време в строителството;
вите предприятия, вклюнационално ниво
чени в извадките

96. Цени на производител на вътрешния и международния пазар в
промишлеността

97. Основни промишлени продукти в натурално изражение
(извадка от
ПРОДПРОМ
2017)

98. Продажби в промишлеността,
строителството,
търговията и услугите

г.;
г.;
г.;
г.;
г.;
г.;
г.;
г.;
г.;
г.;
г.;
г.
г.;
г.;
г.;
г.;
г.;
г.;
г.;
г.;
г.;
г.;
г.;
г.
г.;
г.;
г.;
г.;
г.;
г.;

Интернет;
ИНФОСТАТ;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат
и международни организации;

Месечен въпросник на
ООН и международни организации;
Данни по споразумения;
Информационна услуга по
заявка

Интернет;
ИНФОСТАТ;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

554238

316365

230054

23385

10

11

554238

316365

230054

23385

20000

ВЕСТНИК

Задължително
18-о число на
месеца, следващ отчетния
месец

30.01.2017
28.02.2017
30.03.2017
28.04.2017
30.05.2017
30.06.2017
28.07.2017
30.08.2017
29.09.2017
30.10.2017
30.11.2017
29.12.2017
09.01.2017
07.02.2017
07.03.2017
07.04.2017
08.05.2017
07.06.2017
07.07.2017
07.08.2017
08.09.2017
09.10.2017
07.11.2017
08.12.2017
10.01.2017
08.02.2017
09.03.2017
10.04.2017
09.05.2017
08.06.2017

ІV тр. на 2016 г. –
07.03.2017 г.;
І тр. на 2017 г. –
26.05.2017 г.;
ІІ тр. – 25.08.2017 г.;
ІІІ тр. – 24.11.2017 г.

20000

9

ДЪРЖАВЕН

Задължително
15-о число на
месеца, следващ отчетния
период

Задължително
20-о число на
отчетния месец

Задължително
ІV тр. на
2016 г. –
10.02.2017 г.;
І тр. на
2017 г. –
28.04.2017 г.;
ІІ тр. –
28.07.2017 г.;
ІІІ тр. –
27.10.2017 г.

Чрез формуляр на
електронен носител от
застрахователните и
презастрахователните
предприятия

5

Застрахователни премии и И з ч е р п а обезщетения; национално телно
ниво
Тримесечно

4
Чрез онлайн въвеждане Задължително Окончателни дан- Информационна услуга по
на данните в ИСБС от 30.06.2017 г. ни – 30.11.2017 г.
заявка
финансовите предприятия, които са задължени
да съставят консолидирани финансови отчети
в съответствие с действащото законодателство

3

Консолидирани данни по Годишно
счетоводни показатели за
застрахователите, специализираните инвестиционни
предприятия и пенсионноосигурителните дружества;
национално ниво

ТЕМА 3.2. КРАТКОСРОЧНА БИЗНЕС СТАТИСТИКА

94. Дейност на финансовите предприятия, които
са задължени да
съставят консолидирани финансови отчети
в съответствие
с действащото
законодателство
95. Дейност на застрахователните
и презастрахователните предприятия

С Т Р. 4 0
БРОЙ 7

2

3

4

5

100. Дейност на нефи- Приходи и разходи на пред- Извадково Чрез хартиен формуляр
нансовите пред- приятията по видове, мате- Тримесеч- или чрез онлайн въприятия
риални запаси; национално но
веждане на данните в
ниво
ИСКБС от нефинансовите предприятия, включени в извадките
101. Разходи за при- Разходи за придоб ив а- Извадково Чрез формуляр на хардобиване на дъл- не на ДМА и придобити Тримесеч- тиен носител или чрез
готрайни мате- ДМА – общо и в т.ч. за сгра- но
онлайн въвеждане на
риални активи ди и строителни съоръжения;
данните в ИСКБС от
за машини, оборудване и
предприятия – инвестранспортни средства; натитори от нефинансов
ционално ниво
и финансов сектор, бюджетни предприятия,
специализирани инвестиционни предприятия,
застрахователи, здравноосигурителни и пенсионноосигурителни дружества и предприятия
с нестопанска цел
102. П р о д а ж б и н а Продажби на едро и дребно Извадково Чрез хартиен формуляр
едро и дребно
по цени на реализация;
Тримесеч- или чрез онлайн вънационално ниво
но
веждане на данните в
ИСКБС от производители и търговци, извършващи продажби
на дребно на собствена
продукция и стоки и
продажби на едро на
купени готови стоки

Индекс на разходите за труд;
национално ниво

99. Заетост и разходи Средна работна заплата; Извадково Чрез формуляр на харза труд
брой наети лица; движе- Тримесеч- тиен носител или чрез
ние на персонала; свободни но
онлайн въвеждане на
работни места в края на
данните в ИСКБС от
тримесечието; национално
предприятия, фирми и
ниво, статистически райони
организации от всички
и областно ниво
институционални сектори

1

Задължително
18-о число
след отчетното тримесечие

ІV тр. на 2016 г. – Интернет;
08.02.2017 г.;
Информационна услуга по
І тр. на 2017 г. – заявка
10.05.2017 г.;
ІІ тр. – 08.08.2017 г.;
ІІІ тр. – 08.11.2017 г.

Интернет;
Общи печатни и електронни публикации;
Информационна услуга по
заявка

Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Прессъобщение;
Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Обща печатна и електронна
публикация;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

8
Информационна услуга по
заявка

7
10.07.2017 г.;
08.08.2017 г.;
08.09.2017 г.;
09.10.2017 г.;
08.11.2017 г.;
08.12.2017 г.
ІV тр. на 2016 г. –
14.02.2017 г.;
Предварителни данни
за 2016 г. –
22.02.2017 г.;
І тр. на 2017 г. –
15.05.2017 г.;
ІІ тр. – 10.08.2017 г.;
ІІІ тр. – 10.11.2017 г.
ІV тр. на 2016 г. –
20.03.2017 г.;
І тр. на 2017 г. –
21.06.2017 г.;
ІІ тр. – 20.09.2017 г.;
ІІІ тр. – 20.12.2017 г.
IV тр. на 2016 г. –
23.02.2017 г.;
I тр. на 2017 г. –
25.05.2017 г.;
II тр. – 23.08.2017 г.;
III тр. – 23.11.2017 г.
IV тр. на 2016 г. –
23.02.2017 г.;
I тр. на 2017 г. –
25.05.2017 г.;
II тр. – 23.08.2017 г.;
III тр. – 23.11.2017 г.

22465

283407

283407

283407

9

10

22465

283407

283407

283407

11

ДЪРЖАВЕН

Задължително
30 дни след
отчетното
тримесечие

Задължително
30 дни след
отчетното
тримесечие

Задължително
17-о число
след отчетното тримесечие

6

БРОЙ 7
ВЕСТНИК
С Т Р. 4 1

2

3

105. Цени на производител на основен ремонт и
подобрения на
жилища и жилищни сгради
106. Цени на производител в услугите

Индекси на цените на
производител за товарен
автомобилен транспорт и
услуги по преместване; товарен морски и крайбрежен
транспорт; пътнически въздушен транспорт; услуги по
складиране и съхранение на
товари; услуги по обработка на товари; универсални
пощенски услуги; други
пощенски и куриерски услуги; далекосъобщителни
услуги; услуги в областта
на информационните технологии; услуги по наемане
и предоставяне на работна
сила; услуги по почистване;
услуги по обработка на
данни, хостинг и подобни
дейности; web портали;
други информационни услуги; дейности по охрана
и разследване; рекламна дейност и проучване
на пазари; архитектурни
и инженерни дейности;
технически изпитвания и
анализи; юридически, счетоводни и консултантски
дейности; национално ниво

Изменение на цените на
производител на извършен
основен ремонт и подобрения на жилища и жилищни
сгради; национално ниво

Издадени разрешителни за
строеж и започнато строителство на нови сгради: брой
на разрешителните, сградите
и жилищата; разгърната застроена площ; национално
ниво, статистически райони
и областно ниво
104. Разходи за стро- Изменение на разходите за
ителство
сградно строителство, за
материали и за труд при
сградното строителство; национално ниво

1

103. Издадени разрешителни за строеж и започнато
строителство

4

5

6

7

Задължително
15-о число
след отчетното тримесечие

Задължително
30 дни след
отчетното
тримесечие

ІV тр. на 2016 г. –
24.02.2017 г.;
І тр. на 2017 г. –
26.05.2017 г.;
ІІ тр. – 25.08.2017 г.;
ІІІ тр. – 24.11.2017 г.
IV тр. на 2016 г. –
02.03.2017 г.;
I тр. на 2017 г. –
02.06.2017 г.;
II тр. – 04.09.2017 г.;
III тр. – 04.12.2017 г.
IV тр. на 2016 г. –
1.03.2017 г.;
I тр. на 2017 г. –
01.06.2017 г.;
II тр. – 01.09.2017 г.;
III тр. – 01.12.2017 г.

Чрез формуляр на хар- Задължително IV тр. на 2016 г. –
тиен носител или чрез 10 дни след от- 02.02.2017 г.;
онлайн въвеждане на четния период I тр. на 2017 г. –
данните в ИСКБС от
03.05.2017 г.;
общинските админиII тр. – 02.08.2017 г.;
страции
III тр. – 02.11.2017 г.

Тримесеч- Статистически данни на
но
НСИ – тримесечна и годишна статистическа и
счетоводна информация
за дейността на строителните предприятия
Извадково Чрез формуляри или
Тримесеч- чрез онлайн въвеждане
но
на данните в ИСКБС
от нефинансовите предприятия, включени в
извадките
Извадково Чрез формуляр на харТримесеч- тиен или електронен
но
носител от предприятия,
извършващи транспортни, съобщителни и други
бизнес услуги

Изчерпателно
Тримесечно

8

Интернет;
Въпросник за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

Въпросник за Евростат

Въпросник за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

537155

34512

8662

30900

9

10

11

537155

34512

8662

30900

С Т Р. 4 2
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
БРОЙ 7

1

2

3

4

Средни цени на електрическата енергия и природния
газ по стандартни групи потребители; национално ниво

111. Цени на електрическата енергия
и природния газ
за индустрията
и домакинствата
112. Потребление на
горива и енергия

Изчерпателно
Шестмесечно

Изчерпателно
Годишно

Изчерпателно
Годишно

7

8

37556

38107

10134

15187

31082

48413

9

10

37556

38107

10134

15187

31082

48413

11

ВЕСТНИК

113. Реализация на Ресурси и реализация на И з ч е р п а - Чрез формуляр на елек- Задължително 30.11.2017 г.
енергийни про- електрическа енергия, то- телно
тронен носител от нефи- 31.03.2017 г.
дукти
плинна енергия, природен Годишно
нансовите предприятия
газ, твърди и течни горива;
национално ниво

Таблици за вътрешно ползване и съставяне на енергийни баланси и баланси
на физическите енергийни
потоци
Таблици за вътрешно ползване и съставяне на енергийни баланси и баланси
на физическите енергийни
потоци

Интернет;
Данни за Евростат

Данни за Евростат

Таблици за вътрешно ползване и съставяне на енергийни сметки

Интернет;
Прессъобщение;
Данни за Евростат и международни организации

Начало на проек- Доклад за Евростат
та – 01.08.2016 г.
Завършване на проекта – 31.01.2018 г.

Крайно енергийно и неенер- И з ч е р п а - Чрез формуляр на елек- Задължително 30.11.2017 г.
гийно потребление; нацио- телно
тронен носител от нефи- 31.03.2017 г.
нално ниво
Годишно
нансовите предприятия

Производство и продажби
на енергийни продукти в
количествено и стойностно
изражение; национално ниво
Вид, мощност и площ на
слънчевите панели

Задължително
10-о число
след отчетния
месец

6

60 дни след отчетния
месец:
30.01.2017 г.;
28.02.2017 г.;
31.03.2017 г.;
28.04.2017 г.;
30.05.2017 г.;
29.06.2017 г.;
28.07.2017 г.;
29.08.2017 г.;
29.09.2017 г.;
30.10.2017 г.;
29.11.2017 г.;
29.12.2017 г.
Чрез формуляри на Задължително 30.11.2017 г.
електронен носител от 31.03.2017 г.
нефинансовите предприятия
Чрез формуляри на Задължително 30.11.2017 г.
електронен носител 31.03.2017 г.
от производителите и
търговците на слънчеви
панели
Чрез формуляри на Задължително 02.03.2017 г.
електронен носител от 03.02.2017 г. 29.09.2017 г.
доставчици на крайни 01.08.2017 г.
потребители

Чрез формуляри на
електронен носител от
нефинансовите предприятия

5

ДЪРЖАВЕН

109. П р о и з в о д с т в о
и продажби на
енергийни продукти
110. Характеристики
на слънчевите
панели

108. Производство и Производство, внос, износ и И з ч е р п а доставки на енер- доставки на въглища и кокс, телно
гийни продукти нефт и нефтени продукти, Месечно
природен газ, електрическа
енергия (вкл. атомната); национално ниво

107. Ус т а н о в я в а н е Разработване на методона процеса по логия за изчисляване на
производството показател Индекси на прона новия пока- изводството в услугите
зател Индекси
на производството в услугите – внедряване
в краткосрочната
бизнес статистика – проект на
ЕК
ТЕМА 3.3. ЕНЕРГИЙНА СТАТИСТИКА

БРОЙ 7
С Т Р. 4 3

7

8

Извадково Чрез анкетна карта, Доброволно
Годишно
включена към изследване „Доходи, разходи
и потребление на домакинствата“

30.11.2017 г.

42516

36635

6638

20441

10

11

42516

36635

6638

20441

21912

22833

6638

15472

12527

ВЕСТНИК

Данни за Евростат

Данни за Евростат и международни организации

Задължително 30.11.2017 г.
31.03.2017 г.
Задължително 30.11.2017 г.
05.06.2017 г.

И з ч е р п а - Чрез формуляр на електелно
тронен носител
Годишно
Годишно
Чрез формуляр на
електронен носител от
доставчици на крайни
потребители

30.11.2017 г.

Ресурси, преобразуване и И з ч е р п а - Статистически данни
крайно потребление на енер- телно
на НСИ
гийни продукти; национално Годишно
ниво

21912

22833

6638

15472

12527

9

ДЪРЖАВЕН

120. Статистика на Данни относно използването
ядрената енергия на ядрена енергия за граждански цели
121. Д о с т а в к и н а Количества и фактурирана
е л е к т р и ч е с к а стойност, групирани по чеенергия, топлин- тиризначен цифров код на
на енергия, при- класа на икономическите
роден газ, твърди дейности на предприятията
и течни горива и по области
на крайни потребители
122. Потребление на Данни за потреблението
енергийни про- на енергийните продукти
дукти в домакин- в домакинствата по вид на
ствата
използването им

Интернет;
Общи печатни и електронни публикации;
Специализирана електронна публикация: „Енергийни
баланси“;
Данни за Евростат и международни организации;
Информационна услуга по
заявка
Данни за Евростат

31.10.2017 г.

Ресурси и използване на И з ч е р п а - Статистически данни
енергийни продукти; наци- телно
на НСИ
онално ниво
Годишно

118. Баланси на физическите енергийни потоци
съгласно Прил.
VI на Регламент
538/2014 г. на ЕП
и Съвета
119. Общ енергиен
баланс

И з ч е р п а - Чрез формуляр на елек- Задължително 30.11.2017 г.
телно
тронен носител от нефи- 31.03.2017 г.
Годишно
нансовите предприятия

Вложени горива за производство на електрическа енергия
и топлинна енергия, производство и мощност на съоръженията; национално ниво
Вложени горива, мощност и
производство на комбинирани съоръжения; национално
ниво

115. П р о и з в о д с т в о
на електрическа
енергия и топлинна енергия

Таблици за съставяне на
Общ енергиен баланс;
Данни за Евростат и международни организации
Данни за Евростат

6

И з ч е р п а - Чрез формуляр на елек- Задължително 30.11.2017 г.
телно
тронен носител от нефи- 31.03.2017 г.
Годишно
нансовите предприятия

5

Интернет;
Данни за Евростат

4

И з ч е р п а - Чрез формуляр на елек- Задължително 28.04.2017 г.
телно
тронен носител от нефи- 01.09.2017 г.
Годишно
нансовите предприятия

3

116. К о м б и н и р а н и
съоръжения за
електрическа
енергия и топлинна енергия
117. Доставки на био- Производство, внос, износ
горива
и доставки на биогорива;
национално ниво

2
Таблици за съставяне на
Общ енергиен баланс;
Данни за Евростат и международни организации
Таблици за съставяне на
Общ енергиен баланс;
Данни за Евростат и международни организации

1

114. Баланс на енер- Преобразуване на енергий- И з ч е р п а - Чрез формуляр на елек- Задължително 30.11.2017 г.
гопреобразува- ните ресурси по видове про- телно
тронен носител от нефи- 31.03.2017 г.
щите процеси
цеси; национално ниво
Годишно
нансовите предприятия

С Т Р. 4 4
БРОЙ 7

1

2

3

4

Дял на енергията от възобно- Годишно
вяеми източници общо за
страната и по сектори

5

6

Задължително
15-о число
след отчетното тримесечие

Изчерпателно
Тримесечно

Чрез формуляр на хартиен или електронен
носител от лицензираните железопътни превозвачи

Задължително седем дни
след отчетния
период

Извадково
Ежеседмично

Ч р е з ф о р м у л я р н а 10.03.2017 г.
електронен носител от
доставчици на крайни
потребители

Статистически данни
на НСИ

7

IV тр. на 2016 г. –
27.02.2017 г.;
I тр. на 2017 г. –
26.05.2017 г.;
II тр. – 25.08.2017 г.;
III тр.- 24.11.2017 г.

IV тр. на 2016 г. –
27.02.2017 г.;
Годишни данни за
2016 г. – 15.03.2017 г.;
I тр. на 2017 г. –
26.05.2017 г.;
II тр. – 25.08.2017 г.;
III тр. – 24.11.2017 г.

28.04.2017 г.

31.03.2017 г.

8

Интернет;
Общи печатни и електронни публикации;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Данни за Евростат

Данни за Евростат

11

37187

37187

244776

15000

15837

12158

10

12158

244776

15000

15837

9

ДЪРЖАВЕН

Общи печатни и електронни публикации;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка
Превозени товари и извър- И з ч е р п а - Чрез формуляр на хар- Задължително 30.05.2017 г. – Годиш- Общи печатни и електроншена работа от железопът- телно
тиен или електронен 27.02.2017 г. ни данни за 2016 г. ни публикации;
ния транспорт по видове Годишно
носител от лицензираПрессъобщение;
товари според Единна кланите железопътни преВъпросник за Евростат и
сификация на товарите в
возвачи;
международни организации;
т ранспорта; национа лно
Чрез справка на елекИнформационна услуга по
ниво; Железопътни протронен носител от Назаявка
изшествия, убити и ранени
ционална компания
по вид на произшествието;
„Железопътна инфранационално ниво
структура“
127. Пътнически ав- Превозени пътници и из- Извадково Чрез формуляр на хар- Задължително IV тр. на 2016 г. – Общи печатни и електронтобусен транс- вършена работа – общо и Тримесеч- тиен носител от лицен- 1 5 - о ч и с л о 27.02.2017 г.;
ни публикации;
порт
по видове превози; годиш- но
зираните превозвачи за след отчетно- I тр. на 2017 г. –
Прессъобщение;
ни данни за автобусни я
вътрешен и междунаро- то тримесечие 26.05.2017 г.;
Въпросник за Евростат и
парк , п р о б ег а на а вт о ден превоз с автобуси,
II тр. – 25.08.2017 г.; международни организации;
буси т е и под д ърж а н и т е
които са с икономическа
III тр. – 24.11.2017 г. Информационна услуга по
автобусни линии; нациодейност „Транспорт“
заявка
нално ниво

125. Товарен автомо- Превозени товари и извърбилен транспорт шена работа – общо, по
видове превози и товари
(според Единна к ласификация на товарите в транспорта); национално ниво,
статистическ и райони и
о б л а с т н о н и в о; Т р а н с портна дейност на товарните автомобили според
общото тегло; национално
ниво, статистически райони и областно ниво
126. Железопътен
Превозени товари и пътници
транспорт
и извършена работа от железопътния транспорт – общо
и по видове превози; национално ниво

Производство, мощности, И з ч е р п а използвани горива и харак- телно
теристики на разпределител- Годишно
ните мрежи за 2015 и 2016 г.
ТЕМА 3.4. ТРАНСПОРТ

123. Дял на възобнов яем ат а енер ги я в бру тното
крайно потребление на енерги я
124. Районни отоплителни и охладителни системи

БРОЙ 7
ВЕСТНИК
С Т Р. 4 5

1

2

3

Брой на пътуванията на бъл- Месечно
гарски граждани зад граница
и посещенията в страната
на чужди граждани – национално ниво

Пътуванията на български граждани зад
граница и посещенията
на граждани от ЕС –
статистически данни на
НСИ и на МВР
Посещенията в страната
на чужди граждани от
страни извън Европейския съюз – данни от
административен източник – МВР

Електронен формуляр

Задължително
20-о число
след отчетния
месец

Задължително
20-о число
след отчетното тримесечие

8

Общи печатни и електронни публикации;
Въпросник за Евростат и
международни организации

Общи печатни и електронни публикации;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка
Общи печатни и електронни публикации;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка
Общи печатни и електронни публикации;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Годишни
2016 г. –
17.03.2017
Месечни
2017 г. –
27.01.2017
28.02.2017
28.03.2017
28.04.2017
29.05.2017
27.06.2017
27.07.2017
28.08.2017
28.09.2017
27.10.2017
28.11.2017
28.12.2017

данни за Интернет;
Общи печатни и електронг.
ни публикации;
данни за Прессъобщение;
Въпросник за международг.;
ни организации;
г.;
Информационна услуга по
г.;
заявка
г.;
г.;
г.;
г.;
г.;
г.;
г.;
г.;
г.

IV тр. на 2016 г. – Общи печатни и електрон27.02.2017 г.;
ни публикации
I тр. на 2017 г. –
26.05.2017 г.;
II тр. – 25.08.2017 г.;
III тр. – 24.11.2017 г.

IV тр. на 2016 г. –
27.02.2017 г.;
I тр. на 2017 г. –
26.05.2017 г.;
II тр. – 25.08.2017 г.;
III тр. – 24.11.2017 г.

IV тр. на 2016 г. –
27.02.2017 г.;
I тр. на 2017 г. –
26.05.2017 г.;
II тр. – 25.08.2017 г.;
III тр. – 24.11.2017 г.

И з ч е р п а - Чрез формуляр на хар- Задължително
телно
тиен носител
20-о число
Тримесечслед отчетноно
то тримесечие

Задължително
16-о число
след отчетното тримесечие

7
IV тр. на 2016 г. –
27.02.2017 г.;
I тр. на 2017 г. –
26.05.2017 г.;
II тр. – 25.08.2017 г.;
III тр. – 24.11.2017 г.

IV тр. на 2016 г. –
27.02.2017 г.;
I тр. на 2017 г. –
26.05.2017 г.;
II тр. – 25.08.2017 г.;
III тр. – 24.11.2017 г.

Чрез формуляр на хартиен носител от предприятията за градски
електротранспорт

Изчерпателно
Тримесечно

6
Задължително
16-о число
след отчетното тримесечие

Задължително
15-о число
след отчетното тримесечие

Чрез формуляр на хартиен носител от предприятията с икономическа дейност „Речен
транспорт“

Изчерпателно
Тримесечно

5
Чрез формуляр на хартиен носител от предприятията с икономическа дейност „Морски
транспорт“

4

Изчерпателно
Тримесечно

23937

8110

11054

13631

12158

9

10

11

23937

8110

11054

13631

12158

ДЪРЖАВЕН

132. Пътувания на
българи в чужбина и посещения
на чужденци в
България

128. Морски транс- Превозени товари и пътнипорт
ци и извършена работа от
морския транспорт; годишни данни за наличността,
капацитета и възрастовия
състав на морските кораби;
национално ниво
129. Речен транспорт Превозени товари и пътници и извършена работа от
речния транспорт; годишни
данни за наличността, капацитета и възрастовия състав
на речните плавателни съдове; национално ниво
130. Градски електро- Превозени пътници и изтранспорт
вършена работа, пробег; годишни данни за наличността
на тролейбуси и мотриси
за градския електротранспорт – списъчен брой и пътнически места; национално
ниво
131. Тръбопроводен а) Магистрален нефтопротранспорт
дуктопровод
Транспортиран суров нефт
и нефтопродукти; товарен
капацитет и дължина на
магистралния нефтопродуктопровод; национално
ниво
б) Магистрален газопровод
Транспортиран газ от магистралния газопровод по
направления, дължина на
газопровода; национално
ниво
ТЕМА 3.5. ТУРИЗЪМ

С Т Р. 4 6
ВЕСТНИК
БРОЙ 7

1

2

3

4

5

6

Доброволно
IV тр. на 2016 г.;
2 – 16.01.2017 г.;
І тр. на
2017 г. –
3 – 18.04.2017 г.;
ІІ тр. –
3 – 17.07.2017 г.;
ІІІ тр. –
2 – 16.10.2017 г.

135. Туристически пътувания и разходи за туризъм на
населението

136. Сателитни смет- Приложение на системата Годишно
ки за туризма
на Сателитните сметки за
туризма в съответствие с
препоръките на Евростат и
Световната организация по
туризъм (СОТ); национално
ниво

Статистически данни Задължително
на НСИ;
Данни от административни източници –
БНБ, МТ

7
Годишни данни за
2016 г. –
17.03.2017 г.
Месечни данни за
2017 г. –
27.01.2017 г.;
28.02.2017 г.;
28.03.2017 г.;
28.04.2017 г.;
29.05.2017 г.;
27.06.2017 г.;
27.07.2017 г.;
28.08.2017 г.;
28.09.2017 г.;
27.10.2017 г.;
28.11.2017 г.;
28.12.2017 г.
Годишни данни за
2016 г. –
24.02.2017 г.;
Месечни данни за
2017 г. –
13.01.2017 г.;
10.02.2017 г.;
13.03.2017 г.;
11.04.2017 г.;
12.05.2017 г.;
12.06.2017 г.;
11.07.2017 г.;
10.08.2017 г.;
13.09.2017 г.;
11.10.2017 г.;
10.11.2017 г.;
12.12.2017 г.
Окончателни данни
за 2016 г. –
31.03.2017 г.
Предварителни данни –
IV тр. на 2016 г. –
20.02.2017 г.;
І тр. на 2017 г. –
23.05.2017 г.;
ІІ тр. на 2017 г. –
22.08.2017 г.;
ІІІ тр. на 2017 г. –
21.11.2017 г.
15.12.2017 г.

8

Интернет;
Въпросник за Евростат и
международни организации

Интернет;
Общи печатни и електронни публикации;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Общи печатни и електронни публикации;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Общи печатни и електронни публикации;
Прессъобщение;
Въпросник за международни организации;
Информационна услуга по
заявка

9

11607

112272

60743

183733

10

11

11607

112272

60743

183733

ДЪРЖАВЕН

Лични и професионални Извадково Персонално интервю
пътувания на населението Тримесеч- на лицата на 15 и пов страната и в чужбина; но
вече години в доманационално ниво
кинствата, включени в
извадката, чрез анкетна
карта

Задължително
10-о число
след отчетния
месец

Пътувания на български Извадково Персонално интервю Доброволно
и чуждестранни граждани, Месечно
на лицата, преминавъншномиграционни потоващи през граничните
ци, емигранти и имигранти
пунктове на Република
по различни демографски и
България
икономически характеристики; национално ниво

134. Места за наста- Материална база, пренощу- Извадково Чрез електронен и на
няване
вали лица и реализирани но- Месечно
хартиен носител
щувки и приходи от нощувки
формуляр от хотели,
в местата за настаняване;
къмпинги, хижи и други
национално и областно ниво
места за краткосрочно
настаняване с над 10
легла

133. П р е м и н а в а щ и
български и чужди граждани през
граничните пунктове на Република България

БРОЙ 7
ВЕСТНИК
С Т Р. 4 7

2

3

7

Регистър на статисти- Задължително 29.12.2017 г.
ческите единици (РСЕ)

Регистър на статисти- Задължително 29.12.2017 г.
ческите единици (РСЕ)

Регистър на статисти- Задължително 31.01.2017 г.
ческите единици (РСЕ)
31.03.2017 г.
и административни из31.05.2017 г.
точници – Търговски
30.10.2017 г.
регистър и БУЛСТАТ
30.11.2017 г.

Информационна услуга по
заявка

Данни, предоставяни на отделите в НСИ – web услуга,
електронен носител

Данни за Евростат

Актуализация на Регистъра
на статистическите единици

8

68712

68712

31599

68712

9

10

68712

68712

31599

68712

11

ВЕСТНИК

Дейности, свързани с при- Еднократ- Регистър на статистиче- Задължително Начало на проекта – Актуализация на РСЕ.
лагане на дефиницията за но
ските единици и ИСБС
м. октомври 2015 г. Данни и доклади, предосстатистическите единици
Завършване на проек- тавени на Евростат
в бизнес статистиката, съта – м. април 2017 г.
гласно Регламент 696/93
на Съвета

Обработка на масиви от дан- Месечно
ни с цел изпълнение на специфични заявки на вътрешни
и външни потребители

6

Чрез справка на хартиен Задължително 29.12.2017 г.
или електронен носител
за съответните видове
статистически единици
и данни от административни източници – Търговски регистър,
БУЛСТАТ, Персонален
регистър на осигурените лица

5

ДЪРЖАВЕН

139. Обработка на
данни от РСЕ
при формиране извадките за
статистическите
изследвания на
предприятията
140. Обработка на
данни от РСЕ с
цел изпълнение
на специфични
заявки
141. С т ъ п к и к ъ м
прилагане на
дефиницията за
статистическите
единици в бизнес статистиката: Очертаване
на статистически
единици – проект на ЕК

138. Подготовка и обмен на данни за
многонационални групи предприятия с цел
актуализация на
ЕвроГруп регистъра (ЕГР) на
Евростат

4

Методологична работа по Месечно
определяне и актуализация
на единиците от вида „предприятие“, „местна единица“ и
„група предприятия“ в РСЕ.
Изследване на качеството и
обхвата на бизнес регистъра.
Поддържане на метаданни
и обработка на данни от
административни регистри
и информационни системи
с цел актуализиране характеристиките на единиците
Предоставяне на съвкупност Годишно
от български правни единици, членове на групи предприятия на Европейско ниво.
Идентифициране на чуждите
правни единици, участващи
в многонационални групи
предприятия на национално
ниво. Формиране на съвкупности от единици, релации
и данни за тях, описващи
групите предприятия в РСЕ,
и изпращане за вписване
в ЕвроГруп регистъра на
Евростат
Дефиниране на съвкупности Месечно
и обработка на данни от РСЕ
при формиране извадките за
статистическите изследвания
на предприятията

ТЕМА 3.6. БИЗНЕС РЕГИСТЪР

137. Поддържане и
актуализация
на Регистъра на
статистическите
единици

1

С Т Р. 4 8
БРОЙ 7

1

2

3

4

5

6

7

8

Данни от административен източник – АМ – Единен
административен документ (ЕАД), на електронен носител и на хартиен
носител (при аварийна
процедура);
Статистически формуляр за някои специфични движения – на
електронен носител от
специализирани търговски фирми
146. Вътрешнообщ- Обем на реализирания сто- Извадково, Данни от Интрастат
ностна търговия кообмен със страните от Фирми над Декларации на електросъс стоки – Ин- ЕС, по вид на сделката, прага за на- нен носител от НАП
трастат
условия на доставка и др.; б л ю д е н и е
национално ниво
Месечно

145. Търговия със сто- Обем на внесените и из- И з ч е р п а ки с трети стра- несените стоки, общо и по телно
ни – Екстрастат страни – партньори, вид на Месечно
сделката, условия на доставка и др.; национално ниво

Интернет;
Прессъобщение – месечно;
Въпросник за Евростат;
База данни „СОМЕХТ“;
ИС „Външна търговия“;
Файлове за БНБ, МИ, МЗХ
и АМ;
Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Прессъобщение – месечно;
Въпросник за Евростат;
База данни „СОМЕХТ“;
ИС „Външна търговия“;
Файлове за БНБ, МИ, МЗХ
и АМ;
Информационна услуга по
заявка

Задължително 70 дни след референтдо 18-о и до ния период
28-о число на
месеца, следващ референтния период

8781

58719

60191

9

79039

10

58719

60191

87820

11

ДЪРЖАВЕН

Задължително 40 дни след референтдо 10-о чис- ния период
ло на месеца, следващ
референтния
период

Данни и доклад, предоставени на Изпълнителна
агенция за малките и средните предприятия към ЕК
(EASME)
Дейности, свързани с профи- Еднократ- Регистър на статисти- Задължително Начало на проекта – Данни и доклади, предослиране на големи мултина- но
ческите единици, Евро1.04.2017 г.
тавени на Евростат
ционални групи предприятия
Груп регистър, Интернет
Завършване на проеки валидиране на данни в
та – 28.02.2018 г.
ЕвроГруп регистъра (EGR),
чрез използване на интерактивния модул EGR IM

Статистическо изследване на Еднократ- Чрез формуляр на хар- Задължително Начало на проекта –
фамилния бизнес в България но
тиен носител или чрез
1.02.2016 г.
онлайн въвеждане на
Завършване на проекданните в ИСБС
та – 01.04.2017 г.

Дейности, свързани с профи- Еднократ- Регистър на статисти- Задължително Начало на проекта – Данни и доклади, предослиране на големи мултина- но
ческите единици, Ев1.01.2016 г.
тавени на Евростат
ционални групи предприятия
рогруп регистър, FATS,
Завършване на проеки измерване качеството на
Интернет
та – 31.03.2017 г.
данните в ЕвроГруп регистъра (EGR)

ТЕМА 3.7. ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ

144. С т ъ п к и к ъ м
прилагане на
дефиницията за
статистическите
единици в бизнес статистиката
и профилиране
в рамките на
ESS.VIP ESBRs
проект – проект
на ЕК

142. ESS.VIP ESBRs
2015 – Внедряване на оперативно съвместими
бизнес регистри – проект на
ЕК
143. Статистика на
фамилния бизнес – проект на
ЕК

БРОЙ 7
ВЕСТНИК
С Т Р. 4 9

1

2

3

4

5

7

8

Интернет;
Въпросник за Евростат;
База данни „СОМЕХТ“;
ИС „Външна търговия“;
Файлове за БНБ, МИ, МЗХ
и АМ
Интернет;
„Държавен вестник“;
НАП

Агрегирани данни – 40 дни след референтния период,
детайлни данни –
70 дни след референтния период
20.10.2017 г.

Статистически данни
на НСИ

Месечно

Съгласно графика на Файлове с данни за ЕвроЕвростат
стат

Предварителни дан- Интернет;
ни – 70 дни след Прессъобщение – месечно;
референтния период Въпросник за Евростат и;
международни организации
Информационна услуга по
заявка
Окончателни данни – Интернет;
12.09.2017 г.
Общи печатни и електронни публикации;
Въпросници за международни организации;
Бази данни на Евростат
и ООН;
ИС „Външна търговия“;
Файлове за БНБ, МИ, МЗХ
и АМ;
Информационна услуга по
заявка
95 дни след референт- Интернет
ния период

Съгласно графика на Доклад за Евростат
Евростат

Данни на НСИ от ИС
„Външна търговия“ и
данни от Бизнес регистъра

6

Еднократ- Статистически данни
но
на НСИ

Годишно

Тримесеч- Статистически данни
но
на НСИ

Статистически данни
на НСИ – Обединени
файлове Екстрастат и
Интрастат

10134

10134

8662

10134

11607

26329

9

10

11

10134

10134

8662

10134

11607

26329

ДЪРЖАВЕН

152. Прагове по сис- Определяне на праговете Еднократ- Статистически данни
темата Интра- за деклариране, праговете но
на НСИ
стат
за статистическа стойност
и праг за опростено деклариране на единични
сделки с ниска стойност
по системата Интрастат
за 2018 г.

148. Индекси на цени Изменение на цените на
на износа и вноса търгуваните стоки на външните пазари; национално
ниво
149. Външна търго- Обединяване на информавия според биз- цията за търговските потонес характерис- ци с бизнес характериститиките на пред- ките на предприятията (вид
приятията
дейност съгласно раздела
или двузначното ниво на
статистическата класификация на икономическите
дейности (NACE) и клас по
размер на предприятието)
150. Качество на вън- Подготовка на таблици за
шнотърговската оценка на качеството спостатистика
ред критериите на Евростат
151. Статистически Оценка на търговията под
оценки на липс- прага за наблюдение и на
ващите външно- неотговорилите задължени
търговски данни лица за включване към
общия масив с данни

Годишно

147. Стокообмен на Обединена информация Месечно
Рeпублика Бъл- за извършените търговски
гария
операции с трети страни и
със страни – членки на ЕС;
национално ниво

С Т Р. 5 0
ВЕСТНИК
БРОЙ 7

2

3

4

5

6

Стойност на износа и вноса Годишно
Данни на НСИ от ИС
за/от трети страни по валута
„Външна търговия“, пона фактуриране (лева, евро,
лучени от АМ от Единен
щатски долари, друга валуадминистративен докута), групирани на база на
мент (ЕАД)
SITC (Стандартна външнотърговска класификация) в
следните три групи:
1 – необработени (сурови)
материали (с изключение
на горивата) според сектори
0 – 4 от SITC, с изключение
на раздел 33,
2 – нефт и рафинирани нефтопродукти според раздел 33
от SITC,
3 – готови продукти според
сектори 5 – 8 от SITC
ОБЛАСТ 4. СТАТИСТИКА НА СЕЛСКОТО, ГОРСКОТО И РИБНОТО СТОПАНСТВО
ТЕМА 4.1. ЦЕНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ СМЕТКИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
154. Икономически Ресурси и използване на сел- Извадково Чрез електронен (off- Задължително
сметки за сел- скостопанската продукция; Тримесеч- line) или хартиен фор- за земеделското стопанство наличност и движение на но
муляр; от земеделските ските стопанселскостопанските животни;
стопанства, водещи сче- ства, водещи
разходи за селскостопантоводство
счетоводство,
ската дейност; преработена
и доброволно
селскостопанска продукция;
за домакиннационално ниво
ствата 25-о
число след отчетния период
155. Годишен отчет Ресурси и използване на сел- И з ч е р п а - Чрез електронен (off- Задължително
на земеделските скостопанската продукция; т е л н о з а line) или хартиен фор- 02.06.2017 г.
стопанства
разходи за производство на единиците муляр от земеделските
някои специфични култури; над опре- стопанства, водещи счеразпределение и реализация делен праг товодство
на продуктите от животно- Годишно
въдството, движение на младите животни и животните
за угояване и продукцията от
отглеждането им, движение
на животните от основните
стада; разходи за междинно потребление и основен
капитал; национално ниво,
статистически райони и областно ниво
156. Разработване на Крайна продукция, междин- Тримесеч- Данни на НСИ
тримесе чни и но потребление и добавена но
годишни данни стойност, второстепенни не- Годишно
за сметка „Про- селскостопански дейности (неи з в о д с т в о “ з а отделими); национално ниво

1

153. Външна търговия с трети страни по валута на
фактуриране

7

96998

9101

Информационна услуга по
заявка

ІV тр. и предварител- Таблици с данни за Нефини данни за 2016 г. – нансови национални сметки
23.02.2017 г.;
І тр. на 2017 г. –
19.05.2017 г.;

10

ВЕСТНИК
9101

96998

172084

5400

11

ДЪРЖАВЕН

31.07.2017 г.

172084

ІV тр. на 2016 г. – Таблици с данни за Нефи23.02.2017 г.;
нансови национални сметки
І тр. на 2017 г. –
19.05.2017 г.;
ІІ тр. – 23.08.2017 г.;
ІІІ тр. – 23.11.2017 г.

9
5400

8
Файлове с данни за Евростат

31.03.2017 г.

БРОЙ 7
С Т Р. 5 1

2

3

161. Цени на стоките и услугите за
текущо потребление в селското
стопанство

Дефиниране на продуктите
за наблюдение с техните
количествени и качествени
характеристики;
Изчисляване на тримесечни
и годишни цени по продукти
за 2015 и 2016 г.
Цени на стоките и услугите за текущо потребление
на „входа на земеделското
стопанство“:
а) минерални торове;
б) фуражи;
в) препарати за растителна
защита;
г) ветеринарномедицински
продукти;
д) посевен и посадъчен материал;
Изчисляване на индекси на
цените на стоките и услугите
за текущо потребление в
селското стопанство;
национално ниво

Данни от наблюдения
на НСИ и МЗХ, административни данни от
МЗХ и ДФ „Земеделие“ – Разплащателна
агенция

Годишно

6

Изчерпателно за
единиците
над определен праг
Тримесечно

Чрез електронен (online) или хартиен формуляр; данни от наблюдения, провеждани от
други отдели в НСИ

Задължително
10-о число
след отчетния
период

Еднократ- Чрез електронен (off- Задължително
но
line) формуляр
25.01.2017 г.

И з ч е р п а - Чрез електронен (on- Задължително
т е л н о з а line) или хартиен фор- 1 0 - о ч и с л о
единиците муляр
след отчетния
над опрепериод
делен праг
Тримесечно

Данни от наблюдения
на НСИ и МЗХ, административни данни от
МЗХ и ДФ „Земеделие“ – Разплащателна
агенция

5

Годишно

4

7

8

ІV тр. и годишни
данни за 2016 г. –
27.02.2017 г.;
І тр. на 2017 г. –
29.05.2017 г.;
ІІ тр. – 25.08.2017 г.;
ІІІ тр. и прогноза за
2017 г. – 27.11.2017 г.

ІV тр. и годишни
данни за 2016 г. –
27.02.2017 г.;
І тр. на 2017 г. –
29.05.2017 г.;
ІІ тр. – 25.08.2017 г.;
ІІІ тр. и прогноза за
2017 г. – 27.11.2017 г.

Интернет;
Общи печатни и електронни публикации;
Прессъобщение;
Данни за Евростат и международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Общи печатни и електронни публикации;
Прессъобщение;
Данни за Евростат и международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Общи печатни и електронни публикации;
Прессъобщение (за първата
оценка за 2017 г.);
Данни за Евростат и международни организации;
Информационна услуга по
заявка
Окончателни данни за Интернет;
2015 г. – 18.10.2017 г. Данни за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

Втора оценка за
2016 г. – 17.02.2017 г.;
Окончателни данни за
2015 г. и предварителни данни за 2016 г. –
18.10.2017 г.;
Първа оценка за
2017 г. – 19.12.2017 г.

ІІ тр. и окончателни
данни за 2016 г. –
23.08.2017 г.;
ІІІ тр. – 23.11.2017 г.
7510

131589

31599

148527

13079

9

10

131589

31599

148527

13079

7510

11
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160. Актуализиране
номенклатурата
за изследването
на цените на посевния и посадъчния материал

селското стопанство по текущи и
съпоставими цени,
вкл. експресни
оценки за БВП
157. Икономически Изчисляване на сметките
сметки за сел- „Производство“, „Формиското стопанство ране на дохода“, „Доход на
предприятието“ и „Капитал“
съгласно методологията на
Евростат EAA' 97, Rev. 1.1.
(Икономически сметки за
селското и горското стопанство); национално ниво
158. Регионални ико- Изчисляване на сметките
номически смет- „Производство“, „Формираки за селското не на дохода“, „Доход на
стопанство
предприятието“ и „Капитал“
съгласно методологията на
Евростат EAA' 97, Rev. 1.1.
(Икономически сметки за селското и горското стопанство);
ниво статистически райони
159. Цени на произво- Изчисляване на цени на
дител в селското селскостопанските продукти
стопанство
и животни на „изхода на
земеделското стопанство“;
Изчисляване на индекси на
селскостопанската продукция; национално ниво

1

С Т Р. 5 2
ВЕСТНИК
БРОЙ 7

1

2

3

4

5

Изчисляване на индекси на Тримесеч- Данни от други наблюстоките и услугите с инвес- но
дения, провеждани от
тиционно предназначение в
НСИ
селското стопанство;
Изчисляване на общ индекс
на вложенията в селското стопанство; национално
ниво

6

7
ІV тр. и годишни
данни за 2016 г. –
27.02.2017 г.;
І тр. на 2017 г. –
29.05.2017 г.;
ІІ тр. – 25.08.2017 г.;
ІІІ тр. и прогноза за
2017 г. – 27.11.2017 г.

Годишно

Годишни данни на НСИ; 13.10.2017 г.
данни на ИАГ

Интернет;
Прессъобщение;
Данни за Евростат и международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Окончателни данни за Въпросник на Евростат;
2015 г. – 31.10.2017 г. Информационна услуга по
заявка

Информационна услуга по
заявка

ІV тр. на 2016 г. и пред- Таблици с данни за Наварителни данни за ционалните нефинансови
2016 г. – 23.02.2017 г.; сметки
І тр. на 2017 г. –
19.05.2017 г.;
ІІ тр. и окончателни
данни за 2016 г. –
23.08.2017 г.;
ІІІ тр. – 23.11.2017 г.

И з ч е р п а - Чрез електронен (off- Задължително 30.06.2017 г.
телно
line) или хартиен фор- 19.05.2017 г.
Годишно
муляр от предприятията,
извършващи горскостопанска дейност

Продукция, междинно по- Тримесеч- Тримесечни данни на
требление и добавена стой- но
НСИ; административни
ност в горското стопанство;
източници – ИАГ
национално ниво

8
Интернет;
Общи печатни и електронни публикации;
Прессъобщение;
Данни за Евростат и международни организации;
Информационна услуга по
заявка

3492

5833

24305

2625

26006

9

10

5833

24305

2625

26006

3492

11
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Ресурси и използване на
продуктите от горското стопанство и дърводобива в
натура и стойност, услуги,
свързани с горското стопанство и дърводобива, разходи
за извършената горскостопанска дейност, потребление
на основен капитал; вложен труд за горскостопанска
дейност; национално ниво,
статистически райони и областно ниво
166. Икономически Изчисляване на данни за
сметки за гор- сметките „Производство“,
ското стопанство „Формиране на дохода“ и
„Доход на предприятието“ съгласно методологията на Евростат „IEEAF – Integrated
Environmental and Economic
Accountig for Forests“, национално ниво

164. Разработване на
тримесечни и годишни данни за
сметка „Производство“ за горското стопанство
по текущи и съпоставими цени,
вкл. експресни
оценки за БВП
165. Годишен отчет
на предприятия,
извършващи
горскостопанска
дейност

Брой на сделките и на склю- И з ч е р п а - Чрез електронен (off- Задължително 24.04.2017 г.
чените договори за аренда/ т е л н о з а line) формуляр от зе- 01.03.2017 г.
наем на земеделска земя; единиците меделските стопанства,
размер на продадената/арен- над опре- водещи счетоводство, и
дуваната земеделска земя; делен праг от фондовете за земеделсредни цени на сделките и Годишно
ска земя
на договорите за аренда на
земеделската земя; национално ниво, статистически
райони, области
ТЕМА 4.2. СТАТИСТИКА НА ГОРСКОТО СТОПАНСТВО

162. Индекси на стоките и услугите
с инвестиционно
предназначение
в селското стопанство;
Общ индекс на
вложенията в
селското стопанство
163. Цени на земеделската земя и
рентата в селското стопанство

БРОЙ 7
ВЕСТНИК
С Т Р. 5 3

1

2

3

4

6

7

8

Интернет;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

07.02.2017
09.05.2017
07.08.2017
06.11.2017

Чрез персонално интервю на лицата на възраст
16 и повече години чрез
анкетна карта на хартиен носител

г.;
г.;
г.;
г.

І V т р . и п р е д в а - Таблици с данни за Нацирителни данни за оналните икономически
2016 г. – 23.02.2017 г.; сметки
І тр. на 2017 г. –
19.05.2017 г.;
ІІ тр. и окончателни данни за
2016 г. – 23.08.2017 г.;
ІІІ тр. – 23.11.2017 г.

ІV тр. и годишни Интернет;
данни за 2016 г. – Информационна услуга по
27.02.2017 г.;
заявка
І тр. на 2017 г. –
29.05.2017 г.;
ІІ тр. – 25.08.2017 г.;
ІІІ тр. и прогноза за
2017 г. – 27.11.2017 г.

Данни на ИАРА, други
изследвания, провеждани от НСИ

Доброволно
11.01.2017 г.;
10.04.2017 г.;
12.07.2017 г.;
11.10.2017 г.

Задължително
Тр и м е с е ч е н
въпросник:
15-о число
след отчетното тримесечие

06.04.2017
06.07.2017
06.10.2017
29.12.2017

г.;
г.;
г.;
г.

Интернет;
Прессъобщение

10134

117711 112612

10

10134

230323

121106

2261

7834

11

ВЕСТНИК

172. Ключови показа- Основни икономически и Тримесеч- Статистически данни на
тели за България финансови показатели за но
НСИ; БНБ
България

2261

7834

121106

9

ДЪРЖАВЕН

Чрез web базирано при- Задължително 30.01.2017 г.;
Интернет;
ложение и формуляр 10-о число на 28.02.2017 г.;
Прессъобщение;
на хартиен носител от месеца
29.03.2017 г.;
Въпросник за Евростат и
промишлените, строи28.04.2017 г.;
международни организации;
телните, търговските и
30.05.2017 г.;
Информационна услуга по
предприятията от сек28.06.2017 г.;
заявка
тора на услугите
28.07.2017 г.;
28.08.2017 г.;
29.09.2017 г.;
30.10.2017 г.;
29.11.2017 г.;
29.12.2017 г.
Продължава от 2016 г.
171. Инвестиционна Инвестиционни намерения; Извадково Чрез web базирано при- Задължително 13.04.2017 г.;
Интернет;
активност в про- насоки на инвестиране; Двукратно: ложение и формуляр на 20.03.2017 г.; 14.11.2017 г.;
Прессъобщение;
мишлеността – фактори, влияещи върху м. март и хартиен носител от про- 20.10.2017 г. Продължава от 2016 г. Въпросник за Евростат и
проект на ЕК
инвестиционните решения; м. октом- мишлените предприятия
международни организации;
национално ниво
ври
Информационна услуга по
заявка
ТЕМА 5.2. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА МОНИТОРИНГ НА НАЦИОНАЛНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ

168. Разработване на Продукция, междинно по- Тримесечтримесечни и го- требление и добавена стой- но
дишни данни за ност от рибното стопанство;
сметка „Произ- национално ниво
водство“ за рибното стопанство
по текущи и съпоставими цени,
вкл. експресни
оценки за БВП
ОБЛАСТ 5. МНОГООТРАСЛОВА СТАТИСТИКА
ТЕМА 5.1. БИЗНЕС ТЕНДЕНЦИИ
169. Наблюдение на Краткосрочни икономиче- Извадково
потребителите
ски показатели за финан- Тримесечсовото състояние на дома- но
кинствата, общата икономическа ситуация в страната,
инфлацията, безработицата
и други; национално ниво
170. Наблюдение на Бизнес тенденции в пред- Извадково
бизнес тенден- приятия от промишлеността, Месечно
ц и и т е в п р о - строителството, търговията и
м и ш л е н о с т т а , сектора на услугите; нациостроителството, нално ниво
търговията и услугите – проект
на ЕК

5
Чрез електронен (online) или хартиен формуляр от предприятията,
извършващи горскостопанска дейност

ТЕМА 4.3. СТАТИСТИКА НА РИБНОТО СТОПАНСТВО

167. Цени на произво- Изчисляване на цени на И з ч е р п а дител в горското продуктите от дърводобива т е л н о з а
стопанство
и на индекси на цените на единиците
производител в горското сто- над опрепанство; национално ниво делен праг
Тримесечно

С Т Р. 5 4
БРОЙ 7

1

2

3

4

Информационната система Текущо
за мониторинг на европейски
и национални стратегии има
за основна цел разработването на статистическа рамка
и процедури за събиране на
информация с цел оптимизация на процесите на обмен
на данни и достъпност и
публичност на информацията за регулярно наблюдение
и оценка на изпълнението на
национални и европейски
стратегии с цел използването
им при вземане на управленчески решения и реализация
на политиките
Основни показатели по Годишно
стратегията Европа 2020 и
националната програма за
развитие „България 2020“

5

6

7

177. Отпадъци (селскостопански,
производствени,
общински)

Образуване, обезвреждане и Извадково Чрез формуляр на хар- Задължително 21.12.2017 г.
оползотворяване на отпадъ- Годишно
тиен или електронен 25.04.2017 г.
ци от дейността по видове
носител от стопански
и икономически дейности;
субекти, генериращи отнационално ниво
падъци от дейността си

Чрез формуляр на хар- Задължително 21.12.2017 г.
тиен или електронен 25.04.2017 г.
носител от стопански
субекти – емисионни
източници

Интернет;
Обща печатна и електронна
публикация;
Специализирана електронна публикация „Околна
среда“;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка
Интернет;
Обща печатна и електронна
публикация;
Специализирана електронна публикация „Околна
среда“;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Интернет, публикация

6039

92335

58719

11151

9

10
Оперативна
програма
„Добро
управление"

92335

58719

11151

6039

11
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176. Източници на Изчисляване на емисиите И з ч е р п а емисии
в атмосферата въз основа телно
на данните за потребените Годишно
горива и някои суровини и
произведената продукция;
национално ниво, статистически райони

8

Интернет;
Информационна услуга по
заявка

Статистически данни Задължително 0 1 . 1 2 . 2 0 1 5 г. – с ъ - Интернет
на НСИ; други адмигласно сроковете по
нистративни източници
проекта

174. Текущо поддърСтатистически данни на Задължително Текущо в съответжане на статисНСИ; други източници
ствие със сроковете
тическите данни
на статистическите
за стратегията
изследвания – краен
Европа 2020 и
срок 29.12.2017 г.
националната
програма за развитие „България
2020“
175. Статистическа Основни индикатори за ус- Текущо
Статистически данни Задължително
система от инди- тойчиво развитие
на НСИ; други адмикатори за устойнистративни източници
чиво развитие
ТЕМА 5.3. СТАТИСТИКА И СМЕТКИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

173. Изграждане на
статистическа
база и на информационна
система за мониторинг на европейски и национални стратегии
и регионална политика

БРОЙ 7
ВЕСТНИК
С Т Р. 5 5

2

180. Д в и ж е н и е н а
дълготрайните
материални активи с екологично предназначение

3

4

5

Отпадъци от селското, гор- Извадково Чрез формуляр на харското и рибното стопанство Годишно
тиен или електронен
по видове; национално ниво
носител от стопански
субекти, генериращи
отпадъци от селскостопанска дейност
Общински отпадъци и депа И з ч е р п а - Ч р е з ф о р м у л я р н а
за отпадъци; национално телно
електронен носител от
ниво, статистически райо- Годишно
общинските админини, областно и общинско
страции
ниво; данъчни приходи и
общински такси; приходи
от такси за битови отпадъци; извършени разходи за
битови отпадъци; национално ниво
Шумови нива; защитени те- И з ч е р п а - Чрез формуляр на елекритории и защитени зони от телно
тронен носител от веНационалната екологична Годишно
домства, осъществявамрежа, защитени растителщи дейности за околната
ни и животински видове и
среда
защитени вековни дървета;
контрол и предотвратяване на замърсявания на
морските води и р. Дунав;
наложени санкции и глоби;
национално ниво
Разходи за опазване и въз- И з ч е р п а - Чрез формуляр на харстановяване на околната телно
тиен или електронен
среда – разходи за придо- Годишно
носител от стопански
биване и поддържане на
субекти, извършили екоДМА и НДМА с еколологични разходи
гично предназначение и
извършени мероприятия;
национално ниво
Разходи за придобиване и И з ч е р п а - Чрез формуляр на харподдържане на дълготрайни телно
тиен, електронен номатериални и нематериални Годишно
сител или чрез онлайн
активи с екологично предвъвеждане на данни в
назначение, по направления
ИСБС от нефинансоза околната среда; нациовите предприятия, съснално ниво
тавящи баланс
Наличност и движение на И з ч е р п а - Чрез формуляр на харДМА с екологично предназ- телно
тиен или електронен
начение през 2016 г.; наци- Годишно
носител от стопански
онално ниво, статистически
субекти, имащи налични
райони и областно ниво;
или придобити през гоПо направления за околната
дината ДМА с екологичсреда; национално ниво
но предназначение

6

7

Задължително 21.12.2017 г.
12.04.2017 г.

Задължително 21.12.2017 г.
31.03.2017 г.

Задължително 21.12.2017 г.
12.04.2017 г.

Задължително 21.12.2017 г.
13.04.2017 г.

Задължително
04.04.2017 г.

Задължително
25.04.2017 г.

Интернет;
Обща печатна и електронна
публикация;
Специализирана електронна публикация „Околна
среда“;
Прессъобщение;
Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Обща печатна и електронна
публикация;
Специализирана електронна публикация „Околна
среда“;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Обща печатна и електронна
публикация;
Специализирана електронна публикация „Околна
среда“;
Информационна услуга по
заявка

8

8662

25417

45668

9

10

25417

45668

8662

11
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179. Разходи за опазване и възстановяване на околната среда

178. Ведомствени наблюдения

1

С Т Р. 5 6
ВЕСТНИК
БРОЙ 7

1

2

3

4

5

6

7

Задължително 21.12.2017 г.
31.03.2017 г. –
за предприятията по
ЗКПО;
02.05.2017 г. –
за предприятията по
ЗДДФЛ

Задължително 21.12.2017 г.
31.03.2017 г.

Задължително 21.12.2017 г.
27.02.2017 г.

8

Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Обща печатна и електронна
публикация;
Специализирана електронна публикация „Околна
среда“;
Прессъобщение;
Информационна услуга по
заявка

57799

62774

9

10

11

57799

62774

ДЪРЖАВЕН

Стопански субекти, извършващи услуги по
водоснабдяване чрез
хидромелиоративни
системи – чрез формуляр на електронен
носител
Състояние и разходи на об- И з ч е р п а - Чрез формуляр на харщинските администрации телно
тиен, електронен носиза водоснабдителна инфра- Годишно
тел или чрез онлайн
структура; национално ниво
въвеждане на данните
в ИСБС от общинските
администрации
182. Данъци и такси Данъци и такси през 2016 г. – И з ч е р п а - Чрез формуляр на харданъци и такси за превозни телно
тиен носител или чрез
средства, за замърсяване, за Годишно
онлайн въвеждане на
ползване на ресурси и други;
данните в ИСБС от
национално ниво
предприятия, фирми и
организации от всички
институционални сектори

Задължително 21.12.2017 г.
27.02.2017 г.

Задължително 21.12.2017 г.
21.03.2017 г.

Стопански субекти, Задължително 21.12.2017 г.
снабдяващи се с над 21.03.2017 г.
36 хил. куб. м вода/
год. – чрез формуляр на
хартиен или електронен
носител

И з ч е р п а - Водноелектрически центелно
трали (ВЕЦ/ПАВЕЦ) –
Годишно
чрез формуляр на електронен носител
И з ч е р п а - ВиК оператори и други,
телно
извършващи услуги по
Годишно
водоснабдяване, отвеждане и пречистване на
отпадъчните води от
населените места – чрез
формуляр на електронен
носител

Частично – чрез
изучаване
на основния масив
Годишно

Водоснабдяване, канализация и пречистване: събиране, пречистване и доставяне на вода; отвеждане и
пречистване на отпадъчни
води от населените места,
пречиствателни станции за
питейни води и отпадъчни
води; канализационна и
водопроводна мрежа; водни услуги за населението;
национално и регионално
ниво
Водоснабдяване чрез напои- И з ч е р п а телни системи: водовземане телно
и доставяне на вода; наци- Годишно
онално и регионално ниво

181. Статистика на Водопотребление по вид
водите
на водоснабдяването, отвеждане и пречистване на
отпадъчни води в производствени станции на предприятията; национално ниво,
статистически райони, областно ниво и райони за
басейново управление на
водите
Водоползване за производство на хидроенергия

БРОЙ 7
ВЕСТНИК
С Т Р. 5 7

1

2

187. Докладвания по
Регламент (ЕС)
№ 691/2011 на
Европейския
парламент и на
Съвета от 6 юли
2011 г. относно
европейските
икономически
сметки за околната среда

4

5

Чрез формуляр на хартиен, електронен носител
или чрез онлайн въвеждане на данните в ИСБС
от нефинансовите предприятия, съставящи баланс, и бюджетни предприятия, изразходвали
средства за околната
среда, получени от субсидии и други източници
Потребителски или първич- Извадково Чрез формуляр на харни опаковки, групови или Годишно
тиен или електронен
вторични опаковки, трансносител от стопански супортни опаковки или третичбекти, които произвежни опаковки, използвани за
дат опаковани стоки;
опаковане на реализираната
осъществяват пакетирапродукция; произведени и
не на стоки срещу възреализирани от производинаграждение; пакетират
теля опаковки; национално
стоки за собствена рениво
ализация; произвеждат
опаковки и прибори за
еднократна употреба
Събиране на данни за на- И з ч е р п а - Ч р е з ф о р м у л я р н а
турални и стойностни по- телно
електронен носител
казатели, характеризиращи Годишно
от стопански субекти,
подземните запаси на страосъществяващи добивна
ната по вид на запаса с
дейност, и от притежатецел съставяне на сметки за
ли на концесии за добив
подземните запаси като елена подземни богатства
мент от сметките за околната
среда; национално ниво
Събиране на данни за стой- И з ч е р п а - Чрез формуляр на харностни показатели по иконо- телно
тиен или електронен
мически променливи (при- Годишно
носител от стопански
ходи, разходи, заети, износ
субекти, производитеи др.) и по направления за
ли на стоки и услуги,
околната среда за сектосвързани с опазване на
ра на производителите на
околната среда
екологични стоки и услуги;
национално ниво
Ежегодни докладвания на Годишно
Статистически данни
данни по трите модула на
на НСИ;
Регламента:
Данни от администраа) сметки за въздуха;
тивни източници
б) сметки за материалните
потоци в икономиката;
в) сметки за екологичните
данъци и такси.
Изготвяне и представяне в
Евростат на таблици и на
доклади за качеството на
данните по модулите на Регламента; национално ниво

3

Общо изразходвани средства И з ч е р п а за опазване на околната телно
среда (инвестиции и теку- Годишно
щи), получени от субсидии
и други източници за 2016 г.;
национално ниво

6

7

8

Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Специализирана електронна публикация „Околна
среда“;
Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Информационна услуга по
заявка

Информационна услуга по
заявка

Съгласно Регламента Въпросници на Евростат

Задължително 21.12.2017 г.
19.05.2017 г.

Задължително 21.12.2017 г.
16.05.2017 г.

Задължително 21.12.2017 г.
25.04.2017 г.

Задължително 21.12.2017 г.
31.03.2017 г.

45125

83104

13079

43997

43647

9

10

11

45125

83104

13079

43997

43647

ДЪРЖАВЕН

186. Изследване на
сектора на производителите на
стоки и услуги,
свързани с околната среда

185. Наблюдение на
подземните запаси

184. Производство на
опаковани стоки
и опаковки

183. Общо изразходвани средства
за опазване на
околната среда
(инвестиции и
текущи), получени от субсидии и
други източници

С Т Р. 5 8
ВЕСТНИК
БРОЙ 7

4

5

7

Чрез формуляр на електронен носител или чрез
онлайн въвеждане на
данните от общинските
администрации и регионалните ДНСК

Статистически данни
на НСИ за жилищния
фонд от предходната година, новопостроените
и съборените жилища
през годината

193. Жилищен фонд Брой и структура на жи- И з ч е р п а лищния фонд – жилища по телно
форма на собственост, брой Годишно
на стаите, благоустроеност,
етажност, полезна площ,
конструкция и периоди на
построяване; национално
ниво, статистически райони,
области

Данни за 2016 г. –
09.05.2017 г.
Предварителни данни –
IV тр. на 2016 г. –
10.02.2017 г.;
I тр. на 2017 г. –
11.05.2017 г.;
II тр. – 08.08.2017 г.;
III тр. – 07.11.2017 г.
09.06.2017 г.

Интернет;
Общи печатни и електронни публикации;
Информационна услуга по
заявка

Интернет;
Общи печатни и електронни публикации;
Прессъобщение;
Информационна услуга по
заявка

Начало – декември Доклад
2015 г.
Приключване на
проекта – февруари
2017 г.
Начало –
Доклад
01.02.2017 г.
Приключване на проекта – 01.02.2018 г.

Статистически данни
на НСИ;
Данни от административни източници
Статистически данни
на НСИ;
Данни от административни източници

8

Съгласно Регламента Въпросници на Евростат

Начало –
Доклад;
01.02.2016 г.
Таблици
Приключване на проекта – 01.02.2017 г.

Задължително
15-о число
след отчетното тримесечие

6

Статистически данни
на НСИ;
Данни от административни източници

Статистически данни
на НСИ;
Данни от административни източници

10134

35163

28248

28275

41823

9

65911

65974

10

11

10134

35163

94159

94249

41823

ДЪРЖАВЕН

Изчерпателно
Тримесечно

189. И з г о т в я н е н а
сметки за физическите водни
потоци – проект
на ЕК
190. Изследване за съ- Образуване, обезвреждане и Еднократбиране на данни оползотворяване на отпадъ- но
за хранителните ци, които съдържат храни
отпадъци – проект на ЕК
191. С у б с и д и и з а Субсидии за околната среда Еднократоколната среда и подобни трансфери
но
и подобни трансфери – проект на
ЕК
ТЕМА 5.4. СТАТИСТИКА НА ЖИЛИЩНИЯ ФОНД

Брой и структура на новопостроените и съборените
сгради – по конструкция,
етажност, форма на собственост, площ и брой на
жилищата; национално ниво,
статистически райони, области

3

192. К р а т к о с р о ч н а
статистика на
жилищните
сгради

2

Ежегодни докладвания на Годишно
данни по два модула на
Регламента (внедряване):
а) Приложение 4 – Сметки
за разходите за опазване на
околната среда;
б) Приложение 5 – Сметки
за сектора на екологичните
стоки и услуги;
Изготвяне и представяне в
Евростат на таблици с данни
по модулите на Регламента;
национално ниво
Изготвяне на сметки за Еднократфизическите водни потоци но
(куб. м.), които са част от
сметките за водите

1

188. Докладвания по
Регламент (ЕС)
№ 53 8/ 20 14 г.
на Европейския
парламент и на
Съвета от 16 април 2014 г. относно европейските
икономически
сметки за околната среда

БРОЙ 7
ВЕСТНИК
С Т Р. 5 9

2

3

4

5

6

Растерни и векторни
цифрови данни от административни и други
източници (Агенция по
геодезия, картография и
кадастър, МЗХ, МОСВ,
ИАОС и др.)

Използване на набор от прос- Текущо
транствени данни, включващи различни административно-териториални географски
нива – национално ниво,
статистически райони, областно и общинско ниво
и населени места – за обработка и агрегиране на
статистическа информация
197. К а р т о г р а ф с к о Разработване на тематични Текущо
представяне на карти за разпространение на
с т а т и с т и ч е с к и статистическа информация
данни

Разходи за НИРД по видове и И з ч е р п а по източници на финансиране телно
и персонал, зает с НИРД, по Годишно
категории, степен на заетост
и области на науката; национално ниво, статистически
райони и областно ниво

Чрез формуляр на харти- Задължително Предварителни данни
ен носител или чрез он- 31.03.2017 г. за 2016 г. –
лайн въвеждане на дан31.10.2017 г.
ните в ИСБС от предприОкончателни данни
ятия, научни институти,
за 2016 г. –
академии, висши учи28.02.2018 г.
лища, университетски

Интернет;
Общи печатни и електронни публикации;
Прессъобщение;
Данни за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

42156

25000

Файлове съгласно утвърден
формат

Файлове съгласно утвърден
формат,
Доклад за изпълнението
на дейностите по проекта

19520

Общи печатни и електронни публикации;
Прессъобщения

22465

9582

491749

9

10

42156

25000

19520

22465

9582

491749

11

ДЪРЖАВЕН

200. Научноизследователска и развойна дейност
(НИРД)

Статистически данни
29.12.2017 г.
на НСИ;
Цифрови модели на
административно-териториалните единици
198. Пространствени Разработване на набор от Еднократ- Статистически данни на
Начало –
данни за насе- пространствени данни, пред- но
НСИ, растерни и век01.05.2017 г.
лението в грид ставящ разпределение на
торни цифрови данни
Завършване на разраформат
населението от текуща деот административни и
ботката – 01.05.2018 г.
мографска статистика към
други източници
31.12.2016 г., в координатна
мрежа за общоевропейски
пространствен анализ и докладване с резолюция 1 кв. км
199. Събиране на ста- Събиране, оценка и предос- Еднократ- Статистически данни на Задължително Начало –
тистически данни тавяне на данни за урбанизи- но
НСИ и НСОРБ, оценка
01.09.2016 г.
на субнационал- рани градски зони съгласно
на статистически данни
Завършване на проекно ниво (основно одобрена от Евростат терита – 31.08.2018 г.
градове) – про- ториална разбивка и набор
ект на ЕК
от показатели
ТЕМА 5.6. НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ

Статистически данни
на НСИ

Данни съгласно показатели- Текущо
те на Евростат

195. Актуализация на
базата с регионални данни на
Евростат
196. Система за обработка на цифрова
географска информация

8

Интернет;
Специализирана електронна публикация: „Районите,
областите и общините в
Република България“;
Информационна услуга по
заявка
Съобразно сроковете Въпросници за Евростат
на Евростат по отделните статистически
области
29.12.2017 г.
Информационна услуга

7

Статистически данни на Задължително 29.12.2017 г.
НСИ и други източници

ТЕМА 5.5. РЕГИОНАЛНА СТАТИСТИКА И ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

194. Характеристика Събиране, обобщаване и Годишно
на състоянието разпространение на данни
на регионите
за социално-демографските
и икономическите процеси
в административно-териториалните единици

1

С Т Р. 6 0
ВЕСТНИК
БРОЙ 7

2

3

4

5

6

7

Извадково Чрез формуляр на харти- Задължително 08.12.2017 г.
Годишно
ен носител или чрез он- 15.06.2017 г.
лайн въвеждане на данните от предприятията
от нефинансовия сектор

Извадково Персонално интервю на Доброволно 08.12.2017 г.
Годишно
домакинства и лица на а п р и л - м а й
възраст от 16 до 74 го- 2017 г.
дини

ОБЛАСТ 6. КАЧЕСТВО, ИКТ, СТАТИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
ТЕМА 6.1. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
205. Удовлетвореност Изследване на удовлетворе- Текущо
Анкетни карти, които се Доброволно 31.01.2017 г.
на потребителите ността на потребителите от
попълват от потребитеот предоставяни- предоставяните статистичелите на статистическа
те статистически ски информационни продуинформация – електроинформационни кти и услуги
нен вариант (в интернет
продукти и услуги
страницата на НСИ)
206. Осигуряване на Дейности по мониторинг Текущо
Въпросници
Задължително 29.12.2017 г.
к а ч е с т в о т о в прилагането на Кодекса на
Н а ц и о н а л н а т а европейската статистическа
с т а т и с т и ч е с к а практика и внедряване на
система
Общата рамка за осигуряване на качеството в НСС

Данни за използването на
информационно-комуникационните технологии (ИКТ)
от домакинствата и лицата;
национално ниво, статистически райони и областно
ниво
Данни за използването на
информационно-комуникационните технологии (ИКТ)
в предприятията; национално ниво

13079

21149

Интернет;
Доклад

11980 107823

Интернет;
Доклад

Интернет;
Прессъобщение;
Данни за Евростат;
Доклад;
Информационна услуга по
заявка

10

15549 139938

114265

Интернет;
Общи печатни и електронни публикации;
Прессъобщение;
Данни за Евростат;
Информационна услуга по
заявка
Интернет;
Прессъобщение;
Данни за Евростат;
Доклад;
Информационна услуга по
заявка

29274

9

Интернет;
Данни за Евростат;
Информационна услуга по
заявка

8

21149

13079

119803

155487

114265

29274

11

ДЪРЖАВЕН

204. Използване на
ИКТ и е-търговия в предприятията – проект
на ЕК

203. Използване на
ИКТ от домакинствата и лицата –
проект на ЕК

болници и други юридически лица, които
през отчетната година
са извършвали НИРД,
независимо от вида на
основната си дейност
201. Бюджетни разхо- Данни за разпределението И з ч е р п а - Чрез формуляр на хар- Задължително 30.06.2017 г.
ди за научноиз- на бюджетните разходи за телно
тиен или електронен 28.04.2017 г.
следователска и НИРД по социално-иконо- Годишно
носител от първостеразвойна дейност мически цели и за националпенните разпоредители
(НИРД)
ното публично финансиране
с бюджетни кредити и
на НИРД, координирана на
БАН
транснационално равнище;
национално ниво
202. И н о в а ц и о н н а Иновативни предприятия по И з ч е р п а - Чрез формуляр на хар- Задължително 29.06.2018 г.
дейност
видове иновации, оборот от телно
тиен носител или чрез 31.03.2017 г.
иновации, разходи за инова- З а в с я к а онлайн въвеждане на
ции, иновационно сътруд- ч е т н а г о - данните в ИСБС от
ничество; национално ниво дина
предприятия от нефинансовия и финансовия
сектор
ТЕМА 5.7. ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО

1

БРОЙ 7
ВЕСТНИК
С Т Р. 6 1

1

2

3

4

5

6

7

Поддържане на резервни Текущо
копия на: виртуалната среда,
приложен софтуер, бази данни, електронни документи
Първична обработка и съх- Текущо
ранение на данните

Създаване и поддържане на Текущо
среда за предаване и приемане на електронно подписани
документи
Поддържане на системи- Текущо
те за управление на бази
данни на статистическите
информационни системи и
Подпомагащия център
Поддържане и съпровождане Текущо
на техническите средства и
системния софтуер в НСИ.
Закупуване на нови апаратни
средства

Данни от администра- Задължително Съгласно сроковете Информационна услуга по
тивни източници – Перв споразуменията за заявка;
сонален регистър на
обмен на данни
Бази данни
осигурените лица, информационни системи
на МОН, Регистър по
ЗДДС и други административни регистри и информационни системи

53382

36427

71417

83747

Текущо

Текущо

9582

6039

Текущо

Отчетен доклад до Евростат

11151

Доклад

9
13286

8
Доклад

10

11

53382

36427

71417

83747

9582

6039

11151

13286

ДЪРЖАВЕН

212. Поддържане на
сървъри, комуникационна мрежа, персонални и
други технически
средства и съпровождане на системен софтуер
213. С ъ з д а в а н е н а
BackUp център
на територията
на база Сливек
214. Първична обработка и съхраняване на данни
от административни регистри и
информационни
системи

210. Поддържане на
среда за обмен
на електронни
документи
211. Поддържане и
администриране
на централизираните бази данни

207. Вътрешни одити Провеждане на вътрешни Годишно
Интервю и инструмен29.12.2017 г.
по качеството на одити по качеството на
тариум към Ръководстатистическите статистическите процеси и
ството за вътрешни
процеси и про- продукти в НСИ
одити на НСИ
дукти
208. Поддържане на Провеждане на независим Текущо
Провеждане на интер- Задължително 29.12.2017 г.
Системата за уп- външен одит на СУК
вюта
равление на качеството (СУК)
съгласно стандарта ISO 9001:
2015
209. К о о р д и н и р а н е Проследяване на изпълнени- Текущо
Задължително 29.12.2017 г.
н а д е й н о с т и - ето на предприетите дейстт е п о П л а н а вия относно препоръките
за действие по от Партньорската проверка
изпълнение на
препоръките от
Партньорската
проверка 2014 в
НСИ
ТЕМА 6.2. ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

С Т Р. 6 2
ВЕСТНИК
БРОЙ 7

1

2

215. Приложно администриране и
поддържане на
информационни
системи:
ИС „Демография“;
ИС „Бизнес статистика“;
Система за електронни формуляри;
ИС „Регистър на
статистическите
единици“;
ИС „Външна
търговия“;
ИС „Потребителски цени“;
ИС „Краткосрочна бизнес статистика“
ИС „Статистически класификации“;
ИС „Инфостат“;
ИС „Автоматично консолидиране на бизнес
показатели“
Национален регистър на населените места;
Общ регистър на
търговците
216. Разработване и
поддържане на
приложен софтуер за статистическите изследвания, разработка
на софтуер за
таблети, предназначен за анкетни
проучвания

6

7

Чрез формуляр на хар- Задължително Съгласно сроковете
тиен или електронен нона съответните стасител и данни от адмитистически изследнистративни източници
вания
Файлове с данни /Бази
данни

5

Разработване на приложен Текущо
софтуер за въвеждане, актуализация, контрол и обработка на данни от статистически
формуляри
Разработване на приложен
софтуер за извеждане на
регламентирани изходни таблици с агрегирана информация от статистическите
изследвания. Разработка на
софтуер за таблети, предназначен за анкетни проучвания

4
Статистически данни на Задължително Съгласно сроковете в Бази данни
НСИ от изследвания с
технологията за обрагодишна и друга периботка и поддържане
одичност.
на съответната ИС
Данни от административни източници –
ЕСГРАОН, Търговски
регистър, Регистър Булстат, Персонален регистър на осигурените лица,
Декларантски регистър,
Регистър по ЗДДС и др.

3

Изпълнение на технологични Текущо
процедури за поддържане актуалността на микроданните
и макроданните.
Формиране на изходни данни от поддържаните информационни системи

8

9

10

11

104037

140138
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104037

140138

БРОЙ 7
ВЕСТНИК
С Т Р. 6 3

1

2

3

4

5

6

Разработка на ИС „Макро- Текущо
икономическа статистика“ –
нефинансови и финансови
национални сметки и държавна финансова статистика

Статистически данни
на НСИ

о т База данни

Продължение
2016 г.

29.12.2017 г.

30.06.2017 г.

67687

от

Продължение
2016 г.
29.12.2017 г.

Оперативна
програма
„Добро
управление“

Оперативна
програма
„Добро
управление“

10

402198 Оперативна
програма
„Добро
управление“

18673

49401

9

Съгласно сроковете
на съответните статистически изследвания

8
20509

7
Съгласно сроковете
на постъпилите заявки

11

402198

18673

67687

49401

20509
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223. Развитие на информационните
системи
а) Разработка на
ИС „Макроикономическа статистика“

217. Реализация на Разработване на софтуерни Текущо
Файлове с данни / Бази
нерегламентира- процедури и изпълнение на
данни
ни заявки от въ- нерегламентирани заявки
трешни и външ- от вътрешни и външни пони потребители требители
218. Те х н о л о г и ч н а Кодиране, първоначален Текущо
Чрез формуляр на хар- Задължително
о б р а б о т к а н а контрол, въвеждане и обтиен или електронен ноданните от ста- работка на данни по статиссител и данни от адмитистическите из- тически изследвания
нистративни източници
следвания
219. Пилотно въвежТекущо
дане на технологията „тънки
клиенти“
220. Поддържане и Поддържане и администри- Текущо
Статистически данни
администриране ране на SPSS и SAS
на НСИ
на SPSS и SAS
221. Привеждане на Изграждане нов Data Center Еднократинформацион - на НСИ преди колокацията но
ните активи на към държавния ХЧО
НСИ в съответствие с изискванията на стандарт БДС ISO/
IEC 27001:2013
„Системи за
управление на
сигурността на
информацията“
222. П о д г о т о в к а и Разработване, изграждане Еднократсертифициране и въвеждане на Система за но
по информаци- управление на сигурността
онна сигурност в на информацията в НСИ
съответствие със
стандарт ISO/
IEC 27001:2013
„Системи за
управление на
сигурността на
информацията“
ТЕМА 6.3. РАЗВИТИЕ НА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

С Т Р. 6 4
ВЕСТНИК
БРОЙ 7

1

2

б) Реинженеринг
на ИС „Домакински бюджети“
в) Развитие на
ИС „Потребителски цени“
г) Информационна система „Бизнес статистика“
д) Присъединяване на Агенцията
по вписванията
към изградената единна входна точка между
НСИ и НАП
е) Внедряване
и поддръжка на
ИС „Автоматично консолидиране на бизнес
показатели“
ж) Развитие и
актуализация на
ИС „Регистър на
статистическите
единици“
з) Информационна система „Краткосрочна бизнес
статистика“
и) Развитие на
ИС „Външна
търговия“
й) Информационна система
„Инфостат“
к) Внедряване на
ИС „Човешки ресурси“
л) Разработване
на аналитични
приложения с
SPSS Statistics
Server с използването на централизирани Oracle,
Informix и SQL
Server Бази данни.
До края на 2017 г.

База данни

База данни

Статистически данни
на НСИ

Статистически данни
на НСИ

Усъвършенстване и акту- Текущо
ализация на ИС „Инфостат“

Продължава от 2016 г. База данни

Разработване на аналитични Текущо
приложения и технологични
процедури с използването на
статистическия пакет SPSS
Statistics Server 19.0 и превръщането му в основна
аналитична платформа.
Използване на SPSS Statistics
Server за постепенно преминаване към централизирани
системи с децентрализиранo
въвеждане на статистически
формуляри и за разработване
на Data Warehouse (DW) върху единна аналитична среда

Статистически данни
на НСИ

Развитие на Информационна Текущо
система „Външна търговия“

Продължава от 2016 г. База данни

Продължава от 2016 г. База данни

Статистически данни
на НСИ

Усъвършенстване и актуали- Текущо
зация на ИС „Краткосрочна
бизнес статистика“

Продължава от 2016 г. База данни

8

9

10

11
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Внедряване на ИС „Човешки Текущо
ресурси“

Статистически данни
на НСИ

База данни

Статистически данни
на НСИ

Развитие и актуализация на Текущо
ИС „Регистър на статистическите единици“

Продължава от 2016 г. База данни

Продължава от 2016 г. База данни

Статистически данни
на НСИ

7
Продължава от 2016 г. База данни

Усъвършенстване и акту- Текущо
ализация на ИС „Бизнес
статистика“
Намаляване натоварването
на респондентите и подобряване на съвместната работа
на институциите чрез взаимен обмен и по-пълноценно
използване на наличната
информация
Внедряване и поддръжка на Текущо
ИС „Автоматично консолидиране на бизнес показатели“

6

Статистически данни
на НСИ

5

Развитие на ИС „Потреби- Текущо
телски цени“

4
Статистически данни
на НСИ

3

Реинженеринг на ИС „До- Текущо
макински бюджети“

БРОЙ 7
ВЕСТНИК
С Т Р. 6 5

2

3

4

5

6

7

226. П р о д у к т о в и
класификации –
разработване на
нови версии на
ПРОДПРОМ
(структура и кореспондиращи
таблици)
227. Разработване на
самообяснителни текстове към
Комбинирана
номенклатура
2017
228. П о д д ъ р ж а н е
на Редактор за
метаданни като
единна точка
за предаване на
метаданни до Евростат
229. Поддържане на
данни в Специалния стандарт за
разпространение
на данни Плюс
(SDDS Plus) на
МВФ

Текущо

Предоставяне на данни и Текущо
метаданни за Електронния бюлетин на МВФ и
за Националната страница
с обобщени данни Плюс
(National Summary Data Page
Plus – NSDP Plus) на интернет страницата на БНБ

Текущо

Текущо

Поддържане на софтуерно
приложение „Редактор за метаданни“ като единна точка
за предаване на метаданни
до Евростат

Таблици с данни и метаданни

Файлове с метаданни

ПРОДПРОМ-2017 – интернет и ИС „Статистически
класификации“

Методологични материали,
свързани с прилагането на
класификациите: указания,
становища, кореспондиращи таблици; актуализиране на класификации в ИС
„Статистически класификации“

Методологични материали,
ръководства, указания и
презентационни материали

8

8110

8110

6039

11151

24857

57669

9

10

8110

8110

6039

11151

24857

57669

11
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Евростат

31.12.2017 г.

Подготовка на български Еднократ- Утвърдена европейска
вариант на самообяснител- но
класификация CN
ните текстове

Текущо

Текущо

31.12.2017 г.

Европейски и международни класификации;
нормативни документи

Съгласно Концепцията
за научноизследователска дейност на НСИ и
текущи потребности на
звената в НСИ

Утвърдената европейска
класификация CPA

По европейски регламенти
и международни
стандарти,
по зададени въпроси; чрез
статистическите изследвания
Подготвяне на българския Еднократвариант на ПРОДПРОМ, но
вкл. кореспондиращи таблици

Разработване на методологии и интердисциплинарни
анализи съобразно потребностите на НСИ, организиране
на обучения, проучване и
внедряване на специализиран статистически софтуер
225. Статистически Поддържане на стандартни
класификации
статистически класификации – макроикономически,
функционални, продуктови
и други. Поддържане на
кореспондиращи таблици

м) Актуализира- Добавяне на функционал- Текущо
Продължава от 2016 г. База данни
не, поддържане и ности, модули, типове съдърразвитие на Ин- жание, справки и др.
транет сайт
ТЕМА 6.4. МЕТОДОЛОГИЯ, СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТАДАННИ, КЛАСИФИКАЦИИ И СТАНДАРТИ

224. Методологична
помощ, анализи и обучения
по специфични
статистически
проблеми

1

С Т Р. 6 6
ВЕСТНИК
БРОЙ 7

1

2

Прилагане на методология
за отнасяне на финансови
и нефинансови предприятия към сектор държавно
управление.

При възникване на
практически казус

Статистически и административни данни

7

Постоянен

31.06.2017 г.

Данни от администра- Задължително Текущо
тивни източници – МЗХ
и Агенцията по геодезия,
картография и кадастър,
за координатите и границите на землищата на
населените места

Актуализиране на данните Текущо
за териториалните, административно-териториалните
единици и районите съгласно
нормативни и административни актове; формиране на
ЕКАТТЕ (Единен класификатор на административнотериториалните и териториалните единици)
Анализ на динамиката на Еднократдоходите, потреблението и но
спестяванията на домакинствата и сравнение с други
източници на данни: НОИ,
парична статистика и др.

Текущо

Текущо

Текущо

Текущо

Национални справочни
метаданни

6

Поддържане на база със Текущо
справочни метаданни

Актуализиране и поддържа- Текущо
не на българската част от
Европейската класификация
на териториалните единици
за статистически цели (Евростат – NUTS)
Евростат

5

Поддържане и публикуване в
интранет на ЕРСТ, ОРМ и др.

4
Национални класификации, поддържани и
използвани от НСИ и
други органи на статистиката
Национален регистър
на населените места;
официални документи

3

Статистическите класифи- Текущо
кации, които се използват
в статистическата практика

8

Решение на практически
казус

Доклади за точността на
оценките и препоръки за
подобряване на точността

Интернет;
Информационна услуга по
заявка;
База данни

Интранет на НСИ;
Файлове;
База данни
Интернет;
База данни

Национална част от номенклатурата на Евростат

Национална база данни на
ИС „Статистически класификации“
9582

8688

5000

5000

13022

10502

13999

9

10

5000

5000

13022

10502

13999

9582

8688

11
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235. Оценка на точността на статистическите изследвания, които
адресират доходи, потребление
и спестявания на
домакинствата
236. О к а з в а н е н а
методологическа помощ при
възникване на
практически
казуси: напр.
разширяване на
обхвата на държавния сектор,
прехвърляне на
активи и пасиви
от балансите на
предприятия в
баланса на държавния сектор

233. Поддържане на
база с метаданни за статистическите изследвания
234. Национален регистър на населените места

230. Поддържане на
Информационна
система „Статистически класификации“
231. Европейска класификация на
териториалните единици за
статистически
цели (Евростат – NUTS)
232. Тематични електронни речници

БРОЙ 7
ВЕСТНИК
С Т Р. 6 7

1

2

243.

242.

4

Текущо

Текущо

Текущо

Еднократно

Еднократно

Еднократно

6

7

31.03.2017 г.

31.03.2017 г.

31.01.2017 г.

31.01.2017 г.

8

Доклад

Работеща система за резервации

План за провеждане на семинари и обучения в учебна
база Сливек

Указания за провеждане
на семинари и обучения в
учебна база Сливек

Различни източници на Задължително Начало –
Файлове с данни, методо„големи данни“
01.02.2016 г.
логия и доклад
Приключване на проекта – 01.08.2017 г.

Справочни метаданни и Задължително Начало –
SDMX файлове
ИТ инфраструктура
29.09.2015 г.
Приключване на проекта – 29.09.2017 г.

Използване на налични Задължително Начало –
Доклад и файлове
данни от Преброяване
3.11.2015 г.
2011
Приключване на проекта – 03.05.2017 г.

5

5000

5000

2000

2000

3267

24727

25190

9

29399

57696

58776

10

32666

82423

83966

5000

5000

2000

2000
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241.

240.

239.

3

Дефиниране на съществени Еднократметодологически проблеми но
и свързана с това необходимост от семинари и обучения

Преценка на необходимостта
и актуалността на темата на
семинарите заедно с директорите на дирекции
Разработване на Внедряване на програмен
система за резер- продукт
вации с цел ефективно използване и планиране
на заетостта на
почивните бази
Разработване на Проучване на необходимостинвестиционен та от инвестиции и структуплан за осигуря- риране на инвестициите
ване на дейността по обучението
и квалификацията, спорта и
отдиха
С ъ б и р а н е н а Проучване на методология и
данни за суб- формиране на целеви райони
национална ста- на пазара на труда на нацитистика: Райони онално ниво (LMA)
на пазара на
труда – проект
на ЕК
Хоризонтална и Внедряване на статистически
вертикална инте- и технически SDMX станграция: прилага- дарти на национално ниво
не на технически
и статистически
стандарти в
ЕСС – проект
на ЕК
ESSnet „Големи Генериране на статистичеданни“ – проект ски данни и анализиране
на ЕК
на получените резултати
от източниците на „големи данни“. Разработване на
методология и измерване
на качеството на „големи
данни“ в официалната статистическа практика

237. Подготовка на
Указания за обученията и семинарите в учебен
център Сливек
238. Подготовка на
план за семинари
и обучения

С Т Р. 6 8
ВЕСТНИК
БРОЙ 7

2

3

4

5

Сътрудничество по поети Текущо
от НСИ ангажименти към
международни институции
и служби по предоставяне
на данни от статистически
изследвания
249. Работа с клиенти Консултации, предоставяне Текущо
в Приемната на на информация на място,
НСИ
организиране и участие в
срещи с експерти от НСИ
250. Връзки с меди- Изготвяне на съобщения за Текущо
ите
пресата;
Организиране и провеждане на пресконференции;
Координиране на връзки с
медиите на национално и
международно ниво; Организиране на радио- и телевизионни интервюта с ключови
експерти на НСИ

Обявяване на резултатите от Текущо
статистическите изследвания
Предоставяне на информация на клиенти (от страната
и чужбина) по периодични
заявки/договори
Работа по текущи заявки
на клиенти от страната и
чужбина
Контрол върху конфиденциалността на предоставяната
информация
Сътрудничество по поети Текущо
от НСИ ангажименти към
министерства и ведомства
по предоставяне на данни от
статистически изследвания

Статистически данни
на НСИ

Статистически данни
на НСИ

Статистически данни
на НСИ

Статистически данни
на НСИ

Статистически справки и
таблици на технически и
хартиен носител;
Електронна поща

Статистически справки и
таблици на технически и
хартиен носител;
Електронна поща

Съобразно Календара Интернет;
за разпространение Прессъобщения;
на резултатите от Пресконференции
статистическите изследвания

Съобразно Календара
за разпространение
на резултатите от
статистическите изследвания

Съобразно Календара
за разпространение
на резултатите от
статистическите изследвания

Съобразно Календара
за разпространение
на резултатите от
статистическите изследвания и текущите
дейности на НСИ;
Получени потребителски запитвания
за предоставяне на
информация

30746

30746

6638

22036

73442

59639

46021

9

10

30746

30746

6638

22036

73442

59639

46021

11
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247. Предоставяне на
данни на министерства и ведомства по сключени
споразумения за
информационен
обмен
248. Предоставяне на
статистическа
информация по
международни
въпросници

246. Предоставяне на
резултатите от
статистическите
изследвания на
НСИ

8

Интернет;
Общи печатни и електронни публикации;
Специализирани печатни
и електронни публикации;
Абонамент, продажба, консултации по телефона, по
имейл и на място в ЦУ
и ТСБ
Интернет;
Прессъобщения;
Статистически справки и
таблици на технически и
хартиен носител;
Електронна поща;
ИС „ Инфостат“

Съобразно сроковете
в Издателския план
на НСИ за 2017 г. и в
други документи

Статистически данни
на НСИ и органите на
статистиката;
Данни от административни източници

7
Съобразно Календара Интернет
за разпространение
на резултатите от
статистическите изследвания

Задължително
за данните от
административни източници

6

Статистически данни
на НСИ

ТЕМА 6.5. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СТАТИСТИЧЕСКАТА ИНФОРМАЦИЯ

244. Интернет сайто- Поддържане на интернет Текущо
ве на НСИ
сайтове, публикуване и обновяване на информационното
им съдържание;
Развитие и актуализиране
на Интернет сайтовете за
мобилни устройства
245. Статистически Съставителство, редакцион- Текущо
публикации
на обработка и разпространение на статистическите печатни и електронни издания,
включващи изследвания на
НСИ съгласно Издателския
план на НСИ за 2017 г.

1

БРОЙ 7
ВЕСТНИК
С Т Р. 6 9

1

2

3

И з ч е р п а - Чрез формуляр на хартелно
тиен носител или чрез
Годишно
онлайн въвеждане на
данните в ИСБС от
общинските администрации
Годишно – Търговски дружества,
по степен териториалната админа готов- нистрация и заинтереност
сованите министерства
и ведомства

8

21375

8292

55115

95526

66081

20000

9

По степен на Текущо по степен на Информационна услуга по
готовност
готовност
заявка

Интернет, телефон

Документ

Интернет

Интернет;
Достъп чрез интернет до
бази данни;
Електронен каталог на книгите и списанията;
Дигитален фонд на националните статистически
издания и редки и ценни
публикации

Печатни и електронни публикации.
Консултации по имейл, телефон и на място

27249

7

Задължително Предварителни дан- Интернет;
31.03.2017 г. ни – 31.08.2017 г.;
Информационна услуга по
Окончателни данни – заявка
30.11.2017 г.

Текущо

Европейски статистически данни

Текущо

Текущо

Текущо

Текущо

Текущо

Статистически данни и
метаданни на НСИ

Текущо

6

Текущо

Консултации с библиотеки от страната и
чужбина и доставчици
на специализирани софтуерни продукти и внедряване на съвременни
библиотечни информационни технологии

Текущо

5
Статистически печатни
и електронни публикации на НСИ и други
международни организации

4

Текущо

10

11

21375

27249

8292

55115

95526

66081

20000

ДЪРЖАВЕН

256. Възникнали кри- Специализирано статистизисни събития
ческо изследване на кризисните събития за нуждите
на управлението при кризи;
национално, областно и общинско ниво
257. Специализирана Етап на разработване на
с т а т и с т и ч е с к а единна номенклатура от поинформационна казатели за управление при
система
кризи от всякакъв характер
и определяне на основни
производители на стоки и услуги от първа необходимост

251. Библиотека на Консултации, предоставяне
НСИ
на статистически печатни
и електронни публикации
на място – в читалнята
на НСИ, организиране на
изложби и посещения на
студенти
252. Дигитална биб- Администриране и поддърлиотека на НСИ жане на информационнотърсещата библиотечна
система и предоставяне на
информационни услуги в
библиотеката на НСИ;
Управление и дигитализиране на библиотечните фондове на НСИ;
Оптично разпознаване на
символи в дигитални копия
на публикации и подготовка
на дигитални колекции за
пълнотекстово търсене
253. База данни за Конвертиране и зареждане
разпространение на данни към базата данни
за разпространение;
Управление и архивиране
на данни в базата данни за
разпространение
254. П р о е к т и р а н е , Проектиране, разработване,
р а з р а б о т в а н е , внедряване и поддръжка на
в н е д р я в а н е и електронни услуги за е-упподдръжка на равление
електронни услуги за е-управление
255. Евростат ESDS Подпомагане на потребитеHelp Desk
лите на европейска статистическа информация
ТЕМА 6.6. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

С Т Р. 7 0
ВЕСТНИК
БРОЙ 7

261.

3

съгласно годишна Планпрограма, съгласувана с
оторизираните органи за
планиране и отчитане при
кризисни ситуации. Разработване на инструментариум
и програмно осигуряване
на статистическо проучване, свързано с кризисното
планиране

4

5

6

7

8

ПЛАН ЗА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛНИ ЗДРАВНИ ДАННИ И ЕЛЕКТРОННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“
КЪМ НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И АНАЛИЗИ (НЦОЗА)
ТЕМА 1.5. ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
Лечебни заведе- Ресурси и дейност на лечеб- И з ч е р п а - Чрез формуляр на хар- Задължително 30.05.2017 г.
Доклади за Министерството
ния за извънбол- ните заведения за извънбол- телно
тиен носител от всички 10.02.2017 г.
на здравеопазването
нична помощ
нична помощ; национално и Годишно
лечебни заведения за
областно ниво
извънболнична помощ
Лечебни заведе- Ресурси и дейност на лечеб- И з ч е р п а - Чрез формуляр на хар- Задължително 30.05.2017 г.
Интернет страница на
ния за болнична ните заведения за болнична телно
тиен носител от всички 23.01.2017 г.
НЦОЗА;
помощ
помощ; национално и об- Годишно
лечебни заведения за
Публикации на НЦОЗА;
ластно ниво
болнична помощ
Специализирана печатна
и електронна публикация:
„Здравеопазване“;
Световна здравна организация – Статистическа база
данни Здраве за всички;
Въпросник за Евростат;
Информационна услуга по
заявка
П с и х и а т р и ч н и Ресурси и дейност на пси- И з ч е р п а - Чрез формуляр на хар- Задължително 28.04.2017 г.
Интернет страница на
заведения
хиатричните заведения; на- телно
тиен носител от психиа- 19.01.2017 г.
НЦОЗА;
ционално и областно ниво Годишно
тричните заведения
Публикация на НЦОЗА;
Специализирана печатна
и електронна публикация:
„Здравеопазване“;
Световна здравна организация – Статистическа база
данни Здраве за всички;
Информационна услуга по
заявка
Кожно-венеро- Ресурси и дейност на кожно- И з ч е р п а - Чрез формуляр на хар- Задължително 30.05.2017 г.
Публикация на НЦОЗА;
логични заведе- венерологични заведения; телно
тиен носител от кож- 17.02.2017 г.
Специализирана печатна
ния
национално и областно ниво Годишно
но-венерологичните
и електронна публикация:
заведения
„Здравеопазване“;
Световна здравна организация – Статистическа база
данни
Здраве за всички;
Информационна услуга по
заявка

ІІ. ПЛАН ЗА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ОРГАНИТЕ НА СТАТИСТИКАТА ЗА 2017 Г.

2

Бюджет
на
НЦОЗА

Бюджет
на
НЦОЗА

Бюджет
на
НЦОЗА

Бюджет
на
НЦОЗА

9

10

Бюджет
на
НЦОЗА

Бюджет
на
НЦОЗА

Бюджет
на
НЦОЗА

Бюджет
на
НЦОЗА

11
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260.

259.

258.

1

БРОЙ 7
ВЕСТНИК
С Т Р. 7 1

1

2

3

4

5

6

7

Чрез формуляр на харти- Задължително 28.04.2017 г.
ен носител от центрове 10.02.2017 г.
за спешна медицинска
помощ

Чрез формуляр на харти- Задължително 31.03.2017 г.
ен носител от центрове 09.01.2017 г.
за трансфузионна хематология

265. Ц е н т р о в е з а Ресурси и дейност на цен- И з ч е р п а трансфузионна тровете за трансфузионна телно
хематология
хематология; национално и Годишно
областно ниво

Заболеваемост и болестност И з ч е р п а от активна туберкулоза и телно
хронични неспецифични Годишно
белодробни заболявания;
национално и областно ниво

Заболеваемост и болестност И з ч е р п а от кожно-венерологични за- телно
болявания; национално и Годишно
областно ниво

267. Р е г и с т р и р а н и
заболявания от
активна туберкулоза и хронични
неспецифични
белодробни заболявания

268. Р е г и с т р и р а н и
заболявания от
венерически болести

Чрез формуляр на хар- Задължително 28.04.2017 г.
тиен носител от кож- 16.01.2017 г.
но-венерологичните
заведения

Чрез формуляр на хар- Задължително 28.04.2017 г.
тиен носител от пнев- 16.01.2017 г.
мофтизиатричните заведения

8
Публикация на НЦОЗА;
Специализирана печатна
и електронна публикация:
„Здравеопазване“;
Информационна услуга по
заявка
Публикация на НЦОЗА;
Специализирана печатна
и електронна публикация:
„Здравеопазване“;
Световна здравна организация – Статистическа база
данни
Здраве за всички;
Информационна услуга по
заявка
Публикация на НЦОЗА;
Специализирана печатна
и електронна публикация:
„Здравеопазване“;
Световна здравна организация – Статистическа база
данни
Здраве за всички;
Информационна услуга по
заявка
Специализирана печатна
и електронна публикация:
„Здравеопазване“;
Информационна услуга по
заявка
Специализирана печатна
и електронна публикация:
„Здравеопазване“;
Информационна услуга по
заявка
Интернет страница на
НЦОЗА;
Публикация на НЦОЗА;
Специализирана печатна
и електронна публикация:
„Здравеопазване“;
Световна здравна организация – Статистическа база
данни
Здраве за всички;
Информационна услуга по
заявка
Интернет страница на
НЦОЗА;
Публикация на НЦОЗА;
Специализирана печатна
и електронна публикация:
„Здравеопазване“;
Световна здравна организация – Статистическа база
данни
Здраве за всички

9

Бюджет
на
НЦОЗА

Бюджет
на
НЦОЗА

Бюджет
на
НЦОЗА

Бюджет
на
НЦОЗА

Бюджет
на
НЦОЗА

Бюджет
на
НЦОЗА

Бюджет
на
НЦОЗА

10

11

Бюджет
на
НЦОЗА

Бюджет
на
НЦОЗА

Бюджет
на
НЦОЗА

Бюджет
на
НЦОЗА

Бюджет
на
НЦОЗА

Бюджет
на
НЦОЗА

Бюджет
на
НЦОЗА

ДЪРЖАВЕН

266. Центрове за хе- Ресурси и дейност на цен- И з ч е р п а - Чрез формуляр на харти- Задължително 31.03.2017 г.
модиализа
тровете за хемодиализа; на- телно
ен носител от центрове 09.01.2017 г.
ционално и областно ниво Годишно
за хемодиализа

Чрез формуляр на хар- Задължително 28.04.2017 г.
тиен носител от пнев- 16.01.2017 г.
мофтизиатричните заведения

264. Пневмофтизиат- Ресурси и дейност на пнев- И з ч е р п а рични заведения мофтизиатричните заведе- телно
ния; национално и областно Годишно
ниво

263. Онкологични за- Ресурси и дейност на он- И з ч е р п а - Чрез формуляр на хар- Задължително 28.04.2017 г.
ведения
кологичните заведения; на- телно
тиен носител от онко- 16.01.2017 г.
ционално и областно ниво Годишно
логични заведения

262. Ц е н т р о в е з а Ресурси и дейност на центро- И з ч е р п а спешна медицин- вете и филиалите за спешна телно
ска помощ
медицинска помощ; нацио- Годишно
нално и областно ниво

С Т Р. 7 2
ВЕСТНИК
БРОЙ 7

1

2

3

4

5

6

7

Заболеваемост и болестност И з ч е р п а - Чрез формуляр на хар- Задължително 28.04.2017 г.
от злокачествени новообра- телно
тиен носител от онко- 16.01.2017 г.
зувания; национално и об- Годишно
логични заведения
ластно ниво

Случаи на хоспитализации И з ч е р п а по вид на заболяването (по телно
МКБ – 10-а ревизия); по Годишно
възрастови групи 0, 0 – 17,
18 – 64 и над 65 години;
национално и областно ниво
Чрез формуляр на хар- Задължително 30.05.2017 г.
тиен носител от всички 23.01.2017 г.
лечебни заведения със
стационар

8

9

Бюджет
на
НЦОЗА

Бюджет
на
НЦОЗА

Бюджет
на
НЦОЗА

Бюджет
на
НЦОЗА

Данни за бенефициентите И з ч е р п а - Информационна систе- Задължително Д а н н и з а 2 0 1 5 г. Интернет;
Бюджет
на пенсии по схеми и функ- телно
ма за социално осигуря- 04.04.2017 г. 27.10.2017 г.
Въпросник за Евростат;
на НОИ
ции – модул за получателите Годишно
ване, регистър „Пенсии“
Информационна услуга по
на пенсии; национално ниво
заявка

10

11

Бюджет
на
НОИ

Бюджет
на
НОИ

Бюджет
на
НЦОЗА

Бюджет
на
НЦОЗА

Бюджет
на
НЦОЗА

Бюджет
на
НЦОЗА

ВЕСТНИК

274. Интегрирана статистика на социалната защита
(ESSPROS) –
модул за получателите на пенсии

ПЛАН ЗА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ДИРЕКЦИЯ „АНАЛИЗ, ПЛАНИРАНЕ И ПРОГНОЗИРАНЕ“ КЪМ НОИ
ТЕМА 1.5. ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
273. Трудови злопо- Трудови злополуки, станали И з ч е р п а - Информационна систе- Задължително Данни за 2015 г. – Интернет страница на Бюджет
луки
с осигурените лица; причини телно
ма за социално осигуря18.08.2017 г.
НОИ;
на НОИ
и обстоятелства, довели до Текущо
ване на НОИ; съгласно
Общи печатни и електронтрудовата злополука; нациорегистър „Трудови злопони публикации;
нално и областно ниво
луки“ и Наредбата за усВъпросник за Евростат и
тановяване, разследване,
международни организации
регистриране и отчитане
на трудовите злополуки
ТЕМА 1.7. СОЦИАЛНА ЗАЩИТА

Интернет страница на
НЦОЗА;
Публикация на НЦОЗА;
Специализирана печатна
и електронна публикация:
„Здравеопазване“;
Световна здравна организация – Статистическа база
данни
Здраве за всички
Интернет страница на
НЦОЗА;
Публикация на НЦОЗА;
Специализирана печатна
и електронна публикация:
„Здравеопазване“;
Световна здравна организация – Статистическа база
данни
Здраве за всички
Интернет страница на
НЦОЗА;
Публикации на НЦОЗА;
Специализирана печатна
и електронна публикация:
„Здравеопазване“;
Световна здравна организация – Статистическа база
данни Здраве за всички;
Въпросник за Евростат;
Информационна услуга по
заявка
Интернет страница на
НЦОЗА;
Анализи;
Публикации

ДЪРЖАВЕН

272. Лица с трайно Брой, тежест и срок на ин- И з ч е р п а - Експертно решение на Задължително 30.05.2017 г.
намалена рабо- валидност, пол и възраст
телно
ТЕЛК
тоспособност/
Годишно
вид и степен на
увреждане

271. Х о с п и т а л и з и рани случаи в
лечебните заведения със стационар

270. Р е г и с т р и р а н и Регистрирани заразни за- И з ч е р п а - Чрез формуляр на харти- Задължително 27.02.2017 г.
заразни заболя- болявания; национално и телно
ен и електронен носител до 5-о чисвания
областно ниво
Годишно
от РЗИ
ло – месечен
отчет за предходния месец;
до
09.01.2017 г. –
за годишния
отчет

269. Р е г и с т р и р а н и
заболявания от
злокаче ств ени
новообразувания

БРОЙ 7
С Т Р. 7 3

2

3

4

5

6

7

8

9

Общи печатни и електронни публикации;
Форми на международни
организации;
Информационна услуга по
заявка
Общи печатни и електронни публикации;
Форми на международни
организации;
Информационна услуга по
заявка
Форми на международни
организации;
Информационна услуга по
заявка

Данни за движения по тра- И з ч е р п а - Чрез отчетна форма от Задължително 28.03.2017 г.
сетата
телно
ДП „РВД"
24.02.2017 г.
Годишно

Изразходвано гориво и из- И з ч е р п а - Чрез отчетна форма от Задължително 30.06.2017 г.
вършени превози
телно
авиационните превоз- 28.02.2017 г.
Годишно
вачи

Общи печатни и електронни публикации;
Форми за Евростат и международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Общи печатни и електрон- Бюджет
ни публикации;
на
Форми на международни ГД „ГВА“
организации;
Информационна услуга по
заявка

Финансови данни за лети- И з ч е р п а - Чрез отчетни форми от Задължително 30.05.2017 г.
ща, авиационни оператори телно
авиационни оператори, 28.04.2017 г.
и РВД
Годишно
летищни администрации и ДП „РВД"

Задължително 3 месеца след отчет1 5 - о ч и с л о ното тримесечие
след отчетния
месец

Предварителни годишни данни за
2016 г. – 24.02.2017 г.;
Окончателни годишни данни за 2016 г. –
30.05.2017 г.

Общи печатни и електронни публикации;
Форми на международни
организации;
Информационна услуга по
заявка

И з ч е р п а - Чрез отчетни форми от
телно
летищни администраМ е с е ч н о ции
(тримесечно по месеци)

Задължително
15-о число
след отчетния
месец;
13.02.2017 г. –
Предварителни годишни
данни;
16.05.2017 г. –
Окончателни
годишни данни

Парк ВС и персонал; наци- И з ч е р п а - Чрез отчетна форма от Задължително 07.03.2017 г.
онално ниво
телно
авиационни оператори 24.02.2017 г.
Годишно

Обем на превозите през
летищата – общо, по етап
на полета и по начален и
краен пункт на полета; национално ниво

Чрез отчетна форма от
авиационните оператори (месечно и тримесечно за операторите,
извършващи редовни
превози, а годишно за
всички останали)

ПЛАН ЗА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ“
НА ГД „ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“ КЪМ МТИТС
ТЕМА 3.4. ТРАНСПОРТ

275. Въздушен транс- Превозени товари и пътници И з ч е р п а порт
и извършена работа по вид телно
на превоза; национално ниво М е с е ч н о
Тримесечно
Годишно

1

10

Бюджет
на
ГД
„ГВА“

11

С Т Р. 7 4
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
БРОЙ 7

2

3

4

5

6

7

Речни пристанищни
оператори. Чрез онлайн
система PORTSTAT,
модул „Речни пристанища“ и Речна БД

Задължително
4 месеца след
отчетното
тримесечие,
Го д и ш н и
данни – 6
месеца след
отчетния период

Задължително
4 месеца след
отчетното
тримесечие,
Го д и ш н и
данни – 6
месеца след
отчетния период

Деклариране по система
Интрастат на осъществени движения на стоки на
Общността между държави – членки на ЕС

Прилагане на пакет от
проверки за контрол и
гарантиране на качеството на събраните данни от
декларации на Интрастат
оператори

278. Месечни събирания по система Интрастат
на декларации
от Интрастат
оператори за
вътрешнообщностна търговия
със стоки

279. К о н т р о л н а
качеството на
предоставяните
по система Интрастат данни
от Интрастат
оператори

Изчерпателно, върху всички
данни
Месечно

Извадково,
Ф и р м и
над прага
за деклариране
Месечно

Месечни и коригиращи
Интрастат декларации,
подадени в НАП;
Данни за вътреобщностна търговия от
системи за ДДС и VIES

Месечни и коригиращи
Интрастат декларации,
подадени в НАП от
„предоставители на
статистическа информация“ или „трети деклариращи лица"

Задължително до 14-о и
20-о число
на месеца,
следващ референтния
период

Специализирани електронни форми на Евростат съгласно Регламент
№ 1365/ЕС;
Информационна услуга
по заявка

Специализирани електронни форми на Евростат съгласно Директива
№ 2009/42/ЕО;
Информационна услуга
по заявка

П р е д о с т а в я н е н а По електронен път
събраните данни на
НСИ до 30-о число
на месеца, следващ
референтния период;
Предоставяне на
обобщени данни на
държавни институции и организации
по силата на нормативен акт или подписани споразумения

5 месеца след отчетното тримесечие,
Годишни данни – 7
месеца след отчетния период

5 месеца след отчетното тримесечие,
Годишни данни – 7
месеца след отчетния период

8

Бюджет
на НАП

Бюджет
на НАП

Бюджет
на ИА
„Морска
администрация“

Бюджет
на ИА
„Морска
администрация“

9

10

Бюджет
на
НАП

Бюджет
на
НАП

Бюджет
на ИА
„Морска
администрация“

Бюджет
на ИА
„Морска
администрация“

11

ДЪРЖАВЕН

ПЛАН ЗА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ДИРЕКЦИЯ „ИНТРАСТАТ“
КЪМ ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ТЕМА 3.7. ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ

Пристанищен трафик, характеризиращ превозените
товари по вид, начин на
превоз, флаг на кораба, направление на превозите; по
статистически пристанища

Изчерпателно
Тримесечно и годишно

277. Дейност на речните пристанища (вътрешни
водни пътища)

Морски пристанищни
оператори. Чрез онлайн
система PORTSTAT,
модул „Морски пристанища“ и Морска БД

ПЛАН ЗА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“ КЪМ МТИТС
ТЕМА 3.4. ТРАНСПОРТ

276. Дейност на мор- Пристанищен трафик, ха- И з ч е р п а ските пристани- рактеризиращ превозените телно
ща
товари по вид, начин на Тримесечпревоз, флаг на кораба, на- н о и г о правление на превозите; по дишно
статистически пристанища

1

БРОЙ 7
ВЕСТНИК
С Т Р. 7 5

2

3

4

5

Структура на земеделските стопанства, отглеждани
култури и животни, биологично земеделие, използвана работна ръка,
производствени методи в
земеделските стопанства

Възрастова структура и
гъстота на насажденията от
определени овощни видове.
Национално ниво, статистически райони и области

281. С т р у к т у р а н а
земеделските
стопанства през
2016 г.

282. С т р у к т у р а н а
насаждения
с определени
овощни видове
през 2017 г.

Изчерпателно
На всеки
пет години

Извадково, през
три години

8

Предварителни данни – 30.06.2017 г.;
Окончателни резултати – 30.03.2018 г.

9

Интернет страницата на Бюджет
МЗХ;
на МЗХ
Обща печатна и/или електронна публикация;
Специализирана печатна
и/или електронна публикация;
Въпросник за Евростат
и международни организации;
Информационна услуга
по заявка

Интернет страницата на Бюджет
МЗХ;
на МЗХ
Обща печатна и/или електронна публикация;
Специализирана печатна
и/или електронна публикация;
Въпросник за Евростат
и международни организации;
Информационна услуга
по заявка

Резултати за 2016 г. – Интернет страницата на
30.09.2018 г.;
МЗХ;
Резултати за 2017 г. – Специализирана печатна
30.09.2019 г.
и/или електронна публикация;
Въпросник за ЕК и международни организации;
Информационна услуга
по заявка

7

Анкетна карта
Задължител- 30.11.2018 г.
Персонално интервю но до
със земеделските сто- 30.09.2017 г.
пани

Анкетна карта
ЗадължиПерсонално интервю т е л н о
до
със земеделските сто- 31.01.2017 г.
пани

Доброволно
28.02.2017 г. –
за стопанствата, които не
водят счетоводство (данни за 2016 г.);
31.05.2017 г. –
за стопанствата, които водят счетоводство (данни за
2016 г.);
текущо през
2017 г. за стопанствата, които не водят
счетоводство
(данни за
2017 г.)

6

ЕК

ЕК

10

Бюджет
на
МЗХ

Бюджет
на
МЗХ +
ЕК

Финансиране
от EК
(валутна
сметка
на
МЗХ)

11

ДЪРЖАВЕН

ТЕМА 4.4. СТРУКТУРА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА

Събиране на счетоводна Извадково Чрез формуляри на
и друга информация от Годишно х а р т и е н н о с и т е л з а
земеделски стопанства, опстопанствата, които
ределени чрез извадка на
водят счетоводство, и
база информация за типоза стопанствата, които
логията на стопанствата от
не водят счетоводство
преброяването. Счетоводни
данни за стопанствата за
2016 г. и текущо за 2017 г.
за стопанствата, които не
водят счетоводство

ПЛАН ЗА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ОТДЕЛ „АГРОСТАТИСТИКА“
КЪМ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ И РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА“ В МЗХ
ТЕМА 4.1. ЦЕНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ СМЕТКИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

280. Система за земеделска счетоводна информация – данни за
2016 и 2017 г.

1

С Т Р. 7 6
ВЕСТНИК
БРОЙ 7

4

5

7

Площи, засети с пшеница Извадково Анкетна карта
Задължително 15.08.2017 г.
и ечемик през стопанска- Годишно
Директно наблюдение до 31.07.2017 г.
та 2016/2017 г., изследване
на терена
на добива преди жътва и
прогноза за производството.
Национално ниво

9

Обща печатна и/или елек- Бюджет
тронна публикация на НСИ; на МЗХ
Специализирана електронна публикация на интернет
страницата на МЗХ;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка
Обща печатна и/или елек- Бюджет
тронна публикация на НСИ; на МЗХ
Специализирана електронна публикация на интернет
страницата на МЗХ;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

287. Производство на Площи и производство на Извадково Анкетна карта
Задължително 20.04.2018 г.
плодове – рекол- плодове – реколта 2017. Ре- Годишно
Персонално интервю до 31.12.2017 г.
та `2017
ализация на готовата просъс земеделските стодукция.
пани и административна
Национално ниво и статисинформация от ИСАК
тически райони

288. Производство на Реколтирани площи и про- Извадково Анкетна карта
Задължително 20.04.2018 г.
зеленчуци – ре- изводство на зеленчуци – ре- Годишно
Персонално интервю до 31.12.2017 г.
колта `2017
колта`2017. Реализация на
със земеделските стоготовата продукция.
пани и административна
Национално ниво и статисинформация от ИСАК
тически райони

Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Обща печатна и/или елек- Бюджет
тронна публикация на НСИ; на МЗХ
Специализирана електронна публикация на интернет
страницата на МЗХ;

Специализирана електрон- Бюджет
на публикация на интернет на МЗХ
страницата на МЗХ;
Въпросник за Евростат и
международни организации

Специализирана електрон- Бюджет
на публикация на интернет на МЗХ
страницата на МЗХ

Бюджет
на МЗХ

10

11

Бюджет
на
МЗХ

Бюджет
на
МЗХ

Бюджет
на
МЗХ

Бюджет
на
МЗХ

Бюджет
на
МЗХ

Бюджет
на
МЗХ

ДЪРЖАВЕН

Национално ниво и статистически райони

8

Съгласно сроковете Технически носител
в споразуменията за
обмен на данни

286. Добиви от полски Площи, производство и сред- Извадково Анкетна карта
Задължително Предварителни данкултури – рекол- ни добиви от полски култу- Годишно
Персонално интервю до 31.12.2017 г. ни – 30.03.2018 г.;
та`2017
ри – реколта`2017. Прогноза
със земеделските стоОкончателни резултаза засетите площи за следпани и административна
ти – 30.06.2018 г.
ващата стопанска година.
информация от ИСАК

285. Оценка на добива и прогноза за
производството
на пшеница и
ечемик – реколта`2017

6

Анкетна карта за елек- Доброволно 28.02.2018 г.
тронно изследване
до 31.12.2017 г.

Разработване и тестване
на софтуер

ТЕМА 4.5. ПРОИЗВОДСТВО НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ

Изследване и проучване на Годишно
мнението на възможно найголям брой потребители,
което ще даде възможност
да се направи реална оценка
и анализ на тяхната удовлетвореност от предоставяните
статистически данни от МЗХ

3

284. П р о у ч в а н e з а
удовлетвореността на потребителите от статистическите данни на
МЗХ за 2017 г.

2

Проучване, разработване и Годишно
внедряване на статистически
регистър на земеделските
стопанства въз основа на
данните от преброяването
на земеделските стопанства
през 2010 г.

1

283. Статистически
регистър на земеделските стопанства

БРОЙ 7
ВЕСТНИК
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1

2

3

4

5

6

Задължително
до 30.04.2017 г.

295. Производство на Брой на закланите живот- И з ч е р п а - Анкетна карта
Задължително
месо през 2016 г. ни и птици в кланиците и телно
Интервю с управителите до 15.04.2017 г.
количество месо по видове Годишно
на предприятията
през 2016 г.
Национално ниво и статистически райони

Количество преработено И з ч е р п а - Анкетна карта
Задължително
мляко и производство на телно
Интервю с управителите до 30.04.2017 г.
млечни продукти през 2016 г. Годишно
на предприятията
Национално ниво и статистически райони

Извадково Анкетна карта
Задължително
Годишно
Персонално интервю до 31.12.2017 г.
със земеделските стопани

Извадково Анкетна карта
Задължително
Годишно
Персонално интервю с до 15.12.2017 г.
пчелари

9

Бюджет
на МЗХ

Бюджет
на МЗХ

Бюджет
на МЗХ

Бюджет
на МЗХ

Бюджет
на МЗХ

Бюджет
на МЗХ

Бюджет
на МЗХ

10

11

Бюджет
на
МЗХ

Бюджет
на
МЗХ

Бюджет
на
МЗХ

Бюджет
на
МЗХ

Бюджет
на
МЗХ

Бюджет
на
МЗХ

Бюджет
на
МЗХ

ДЪРЖАВЕН

294. Преработка на
мляко и производство на млечни продукти през
2016 г.

292. Пчеларството в Брой на пчелните семейства,
България през производство и реализация
2017 г.
на мед през 2017 г.
Национално ниво и статистически райони
293. Селскостопан- Брой на животните към
ски животни – 01.11.2017 г., производство
ЕРД, ДРД и сви- и реализация на основни
не към 1 ноем- животински продукти.
ври 2017 г.
Национално ниво и статистически райони

8

Обща печатна и/или електронна публикация на НСИ;
Специализирана електронна публикация на интернет
страницата на МЗХ;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка
31.07.2017 г.
Обща печатна и/или електронна публикация на НСИ;
Специализирана електронна публикация на интернет
страницата на МЗХ;
Информационна услуга по
заявка
15.03.2017 г.
Обща печатна и/или електронна публикация на НСИ;
Специализирана електронна публикация на интернет
страницата на МЗХ;
Въпросник за международни организации
28.02.2018 г.
Специализирана електронна публикация на интернет
страницата на МЗХ;
Въпросник за международни организации
Предварителни дан- Обща печатна и/или елекни – 15.02.2018 г.,
тронна публикация на НСИ;
Окончателни –
Специализирана електрон15.05.2018 г.
на публикация на интернет
страницата на МЗХ;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка
30.06.2017 г.
Обща печатна и/или електронна публикация на НСИ;
Специализирана електронна публикация на интернет
страницата на МЗХ;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка
30.06.2017 г.
Обща печатна и/или електронна публикация на НСИ;
Специализирана електронна публикация на интернет
страницата на МЗХ;
Въпросник за Евростат и
международни организации;
Информационна услуга по
заявка

7

Задължително 20.04.2018 г.
до 31.12.2017 г.

291. Птицевъдството Б р о й н а п т и ц и т е к ъ м Извадково Анкетна карта
Задължително
в България през 31.12.2016 г., производство Годишно
Персонално интервю до 31.01.2017 г.
2016 г.
на яйца и угоени птици за
със земеделските стоклане през 2016 г.
пани
Национално ниво и статистически райони

289. Производство на Реколтирани площи и произ- Извадково Анкетна карта
грозде – рекол- водство на грозде. Реализа- Годишно
Персонално интервю
та`2017
ция на произведеното грозде.
със земеделските стопаПроизводство на вино и
ни – за производството
други продукти.
на грозде;
Национално ниво и статисДанни от админитически райони
стративен източник:
ИАЛВ – за производството на вино
290. Преработка на Преработка на плодове и И з ч е р п а - Анкетна карта
плодове и зелен- зеленчуци през 2016 г.
телно
Интервю с управителите
чуци през 2016 г. Национално ниво
Годишно
на предприятията

С Т Р. 7 8
ВЕСТНИК
БРОЙ 7
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О б щ а п е ч а т н а и / и л и Бюджет
електронна публикация на МЗХ
на НСИ;
Специализирана електронна публикация на интернет
страницата на МЗХ;
Въпросник за Евростат
и международни организации

Интернет страницата на Бюджет
МЗХ;
на МЗХ
Въпросник за Евростат
Информационна услуга по
заявка

Интернет страницата на Бюджет
МЗХ;
на МЗХ
Въпросник за Евростат
Информационна услуга по
заявка

10

11

Бюджет
на
МЗХ

Бюджет
на
МЗХ

Бюджет
на
МЗХ

Бюджет
на
МЗХ

Образуване, оползотворя- И з ч е р п а ване и обезвреждане на телно
опасни отпадъци по код; Годишно
национално ниво

Капацитет на инсталации И з ч е р п а за оползотворяване и обез- телно
вреждане на отпадъци по Годишно
код на операция; национално ниво

300. О б р а з у в а н е ,
оползотворяване и обезвреждане на опасни
отпадъци по код

301. К а п а ц и т е т н а
инсталации за
оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

Чрез документи за из- Задължител- 15.12.2017 г.
вършване на дейности но
с отпадъци.
Данни на ИАОС

Чрез отчети на хартиен Задължител- 15.12.2017 г.
носител от стопански но
субекти, генериращи 31.03.2017 г.
опасни отпадъци.
Данни на ИАОС

Интернет страница на Бюджет
ИАОС;
на ИАОС
Обща печатна публикация;
Специализирана електронна публикация: „Околна
среда“;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат
и международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Интернет страница на Бюджет
ИАОС;
на ИАОС
Обща печатна публикация;
Специализирана електронна публикация: „Околна
среда“;
Прессъобщение;
Въпросник за Евростат
и международни организации;
Информационна услуга по
заявка

Бюджет
на
ИАОС

Бюджет
на
ИАОС

ВЕСТНИК
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8
Интернет страницата на Бюджет
МЗХ;
на МЗХ
Въпросник за Евростат
Информационна услуга по
заявка

ДЪРЖАВЕН

ПЛАН ЗА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ДИРЕКЦИЯ „МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ОКОЛНАТА СРЕДА“ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА
СРЕДА КЪМ МОСВ
ТЕМА 5.3 СТАТИСТИКА И СМЕТКИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

Заетост и използване на те- Извадково Анкетна карта
31.07.2017 г.
риторията на страната през Годишно
Директно наблюдение
2017 г. (БАНСИК`2017)
на терена и админиНационално ниво, статисстративна информация
тически райони и области
от ИСАК

ТЕМА 4.6. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА И ЗЕМНОТО ПОКРИТИЕ

299. Заетост и използване на
територията на
България през
2017 г.

31.10.2017 г.

Задължител- Ежемесечно
но – до 25-о 30 дни след отчетния
число след от- месец
четния месец

6

298. Дейност на лю- Брой на заложените яйца И з ч е р п а - Анкетна карта
пилните в Бълга- за инкубация и реализирани телно
Интервю с управитерия през 2017 г. еднодневни пилета през Месечно
лите на предприятията
2017 г.
Национално ниво

5

Задължител- Ежемесечно
но – до 30-о 60 дни след отчетния
число след от- месец
четния месец

4

297. Производство на Брой на закланите живот- И з ч е р п а - Анкетна карта
месо през 2017 г. ни и птици в кланиците и телно
Интервю с управитеколичество месо по видове Месечно
лите на предприятията
през 2017 г.
Национално ниво

3
Задължител- Ежемесечно
но – до 25-о 30 дни след отчетния
число след от- месец
четния месец

2

К о л и ч е с т в о п р е р а б о т е - И з ч е р п а - Анкетна карта
Интервю с управитено мляко и производство телно
лите на предприятията
на млечни продукти през Месечно
2017 г.
Национално ниво

1

296. Преработка на
мляко и производство на млечни продукти през
2017 г.

БРОЙ 7
С Т Р. 7 9

С Т Р.
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РЕШЕНИЕ № 32
ОТ 13 ЯНУАРИ 2017 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни
материали – пясъци и чакъли, от находище
„Пиринковец“, разположено в землищата на
с. Плоски и с. Лиляново, община Сандански,
област Благоевград, на „Монолит – 21 – Андонов и Захов“ – ООД, гр. Сандански
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона
за подземните богатства, чл. 95е, ал. 1 от
Закона за концесиите във връзка с чл. 71 от
Закона за подземните богатства и мотивирано
предложение на министъра на енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет – експлоатация на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните
б ог ат с т в а (ЗП Б) – с т р ои т е л н и м ат ери али – пясъци и чакъли, представляващи изключителна държавна собственост съгласно
съставения Акт за изключителна държавна
собственост № 1582 от 31 август 2016 г., от
на ход и ще „П и ри н ковец“, ра зположено в
землищата на с. Плоски и с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград, която
се извършва със средства на концесионера
и на негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
239 670 кв. м, която съвпада с площта на
утвърдените запаси и ресурси и е индивидуализирана с координатите на точки от № 1
до № 22 в координатна система „1970 г.“
съгласно приложението.
3. Определя срок на концесията 35 години.
Началният срок на концесията е датата на
влизането в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила
от датата на предоставяне на банковата гаранция по т. 8.1.1.
5. Определя пряко за концесионер „Монолит – 21 – Андонов и Захов“ – ООД, гр. Сандански – титуляр на Удостоверение за търговско откритие № 517 от 17 юни 2016 г.,
издадено от министъра на енергетиката.
6. Концеси ята да се осъществява при
следните условия:
6.1. Добивът на подземното богатство по
т. 1 се осъществява въз основа на съгласуваните и/или одобрени от минист ъра на
енергетиката проекти и планове по т. 7.2.3
от това решение, изготвени въз основа на
мерките и условията в Решение № БД-20-ПР
на директора на Регионална инспекция по

ВЕСТНИК
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околната среда и водите (РИОСВ) – Благоевград, от 14 април 2016 г. Решението е
приложение – неразделна част от проекта
по т. 7.2.3.1.
6.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, включително на горите и земите в
национални паркове и резервати, правата
върху горските територии и земеделските
земи, културните ценности, националната
сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура
от републиканската пътна мрежа.
6.3. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица
освен с разрешение на Министерския съвет
при условията и по реда на действащото
законодателство.
6.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд;
6.4.2. да не допуска наднормено натоварване със замърсители на околната среда на
обектите, подлежащи на здравна защита
съгласно § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда
за извършване на оценка на въздействието
върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г.
(ДВ, бр. 25 от 2003 г.);
6.4.3. да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони
около водоиз т оч н и ц и т е и с ъор ъжен и я та
за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минера лни води,
използва н и за лечебн и, п рофи ла к т и ч н и,
питейни и хигиенни нужди, съгласно Наредба № 3 от 2000 г. за условията и реда за
проу чване, проектиране, у твърж даване и
експлоатация на санитарно-охранителните
зони около водоизточниците и съоръженията
за питейно-битово водоснабдяване и около
водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни
и хигиенни нужди (ДВ, бр. 88 от 2000 г.);
6.4.4. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените технически и технологични
стандарти;
6.4.5. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
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6.4.6. да спазва указани ята, давани от
министъра на енергетиката при съгласуване
на проектите;
6.4.7. да изпълнява одобрените и изискващи се рекултивационни мероприятия;
6.4.8. да не разкрива и да не предоставя
на трети лица документация и информация
по чл. 13 ЗПБ, свързана с обекта на концесията, без изрично писмено съгласие от
министъра на енергетиката.
6.5. За упражняване на правата и за изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
6.6. Концесионерът може да упражнява
правата, произтичащи от предоставената
концесия, само върху земя от концесионната
площ, върху която е придобил съответни
права и е променил предназначението є
при условията и по реда на действащото
законодателство.
6.7. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа на одобрен и влязъл в сила подробен
устройствен план, който включва концесионната площ и пътните връзки между обекта
на концесията и местни и/или републикански пътища.
7. Определя основните права и задължения по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива подземни богатства – строи т ел ни мат ериа л и – п ясъц и и ча к ъ л и, в
границите на находището по т. 1;
7.1.2. п раво на собс т венос т върх у до битите за срока на концесията подземни
богатства – пясъци и чакъли;
7.1.3. право на ползване върху минните
отпадъци от добива и първичната преработка на подземните богатства за срока на
концесията;
7.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на
находище „Пиринковец“, складиране, преработка, транспорт и продажба на подземните
богатства по т. 1;
7.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концеси ята; с допълнителното споразу мение
се определят размерът, условията и редът
за внасяне на концесионното плащане, дължимо за допълнително добиваните полезни
изкопаеми;
7.1.6. да ползва за срока на концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
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7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните и/или
одобрените проекти и планове по това решение и по концесионния договор;
7.2.1.2. разработва находището добросъвестно, недопускайки неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
7.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, спазвайки изискванията за правилно и безопасно
разработване;
7.2.1.4. опазва компонентите на околната
среда;
7.2.1.5. управлява отпадъците от добива
и първичната преработка на подземните богатства в съответствие с план за управление
на минните отпадъци, одобрен от министъра
на енергетиката;
7.2.2. да внася концесионното плащане
при условия и в срокове, определени в концесионния договор;
7.2.3. да изработи и да представи за съгласуване и/или за одобрение на министъра
на енергетиката, а при необходимост – и на
други компетентни държавни органи, при
условия, по ред и в срокове, определени в
концесионния договор:
7.2.3.1. цялостен работен проект за добив
и за първична преработка; след съгласуването му цялостният работен проект става
неразделна част от концесионния договор;
7.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка при възникнала необходимост
от това; при необходимост от изменения и
допълнения на цялостния проект концесионерът да уведоми РИОСВ – Благоевград, за
уточняване на необходимостта от провеждане на процедури по реда на нормативната
уредба по опазване на околна среда преди
съгласуването на проекта от министъра на
енергетиката;
7.2.3.3. годишен работен проект за добив
и за първична преработка за всяка година от
срока на концесията; след съгласуването му
годишният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
7.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта
по т. 7.2.3.1; концесионерът представя на
министъра на енергетиката на всеки 5 години от срока на концесията актуализация
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на проекта за ликвидация или консервация
на миннодобивния обект и рекултивация на
засегнатите земи;
7.2.3.5. годишен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от съответния проект по т. 7.2.3.3;
7.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци; след одобряване от министъра
на енергетиката планът за управление на
минните отпадъци става неразделна част
от концесионния договор;
7.2.4. да уведомява компетентните държавни органи при условия и по ред, определени
в концесионния договор, за всяко обстоятелство, което може да създаде опасност
за земните недра, околната среда, водите,
човешкото здраве, защитените със закон
територии и обекти, включително горите и
земите в национални паркове и резервати,
правата върху горските територии и земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната
и обществени я ред, пътищата и пътната
инфраструктура от републиканската пътна
мрежа;
7.2.5. да съставя и да води геоложка и
т ех н и ческ а док у мен та ц и я за дей нос т и т е
по концеси ята съгласно изиск вани ята на
действащото законодателство;
7.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и действително продадени количества
пясъци и чакъли и среднопретеглената им
продажна цена за отчетния период, както и
отчети за дължимото концесионно плащане
за съответното шестмесечие;
7.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична
п рерабо т к а и за в ложен и т е и н вес т и ц и и
през изтеклата година, както и за изменението на запасите и ресурсите, включващ
необходимите документи и доказателства,
удостоверяващи верност та на посоченото
в отчета;
7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси и ресурси в находището при доказана
необходимост от ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи, както и при прекратяване на концесионния договор;
7.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията,
на оправомощени органи и/или лица;
7.2.8. да спазва стриктно изискванията
на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното
наследство;
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7.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
7.2.10. да извърш и л и к ви да ц и я и/и л и
консерва ц и я на м и н нодоби вн и я обек т и
рекултивация на засегнатите земи за своя
сметка, при условия и в срокове, определени
в съгласувания проект по т. 7.2.3.4;
7.2.11. при прекратяване на концесионния договор да предаде обекта на концесия
по т. 1 при условия и по ред, определени в
концесионния договор.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
7.3.2.1. к ат о изиск ва о т кон цесионера
представянето на документите и информацията по т. 7.2.6;
7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право на собственост, върху придобитата по време на концесията геоложка и
техническа документация;
7.3.4. право да усвои при условия и по
ред, определени в концесионния договор,
изцяло или част от банковите гаранции по
т. 8.1.1 и 8.1.2;
7.3.5. при условия и по ред, определени
в концесионния договор, да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на което и
да е от задълженията по това решение и по
договора и/или при нарушаване на условие
за осъществяване на концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера при осъществяване на концесията, след
като такова бъде поискано, при условия и
по ред, определени в концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор;
7.4.3. да не разкрива и да не предоставя
на трети лица документация и информация
по чл. 13 ЗПБ, свързана с обекта на концесията, без изрично писмено съгласие от
концесионера.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера по концесионния договор:
8.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълне-
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нието на всички задължения по концесионния
договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване на годишна вноска от обезпечението
по т. 8.2, данък върху добавената стойност
(ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви
за забавено изпълнение на задължението за
плащане на ДДС, както и неустойки при
неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие
по концесията:
8.1.1 за първата година от срока на концесията гаранцията е 30 492 лв. и се предоставя не по-късно от 7 дни след датата на
подписване на концесионния договор;
8.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходната
година с начислен ДДС, но не по-малко от
стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС, и се
предоставя на концедента до 31 януари на
съответната година;
8.1.3. банковите гаранции по т. 8.1.1 и
8.1.2 следва да са валидни до 28 февруари
на следващата година;
8.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранциите по т. 8.1.1 и 8.1.2 концесионерът
е длъжен да възстанови техния размер в
10-дневен срок от уведомлението на концедента за усвояването им.
8.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
8.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
на договорните задължения или при нарушаване на условие по концесията. Формите на
неизпълнение, условията и редът за тяхното
установяване, както и видът и размерът на
санк циите се определ я т в концесионни я
договор.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по
ред, определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което
се дължи ДДС, както следва:
9.1. Парични концесионни плащания за
срока на концесията, дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя конкретно за всяка 6-месечна вноска, като 7 на сто от базата за изчисляване
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на концесионното плащане се умножи по
добитото количество подземно богатство за
съответния отчетен период съгласно чл. 1,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното
възнаг ра ж дение за добив на ст рои телни
и ск а л но о бл и цов ъч н и мат ериа л и – п риложение № 4 към чл. 11 от Наредбата за
принципите и методиката за определ яне
на концесионното възнаграждение за добив
на подземни богатства по реда на Закона
за подземните богатства, приета с Постановление № 127 на Министерския съвет от
1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.4. Размерът на концесионното плащане за
единица добито подземно богатство по т. 9.3
не може да бъде по-нисък от стойността,
получена съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква
„в“ – пясъци и чакъли, и ал. 4 от Методиката по т. 9.3 – приложение № 4 към чл. 11
от наредбата по т. 9.3, и 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.
9.5. Минималният размер на дължимото
концесионно плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не
може да бъде по-нисък от сумата, определена
на базата на 30 на сто от предвидения средногодишен добив за срока на концесията –
23 100 тона/шестмесечие добити пясъци и
чакъли, и предвидените стойности за единица
добито подземно богатство съгласно т. 9.4.
9.6. Ра змер ът на кон це сион но т о п лащане по т. 9.3 и минималният размер на
концесионното плащане по т. 9.4 и 9.5 се
п ромен я т с доп ъ л н и т ел но споразу мен ие
към концесионния договор при промяна на
законодателството, уреждащо реда за неговото определяне.
9.7. Министърът на енергетиката превежда
на основание чл. 61, ал. 3 ЗПБ по бюджета
на община Сандански част от извършеното
концесионно плащане в размер 50 на сто,
определена при условията и по реда на чл. 81,
ал. 2 от Закона за концесиите, без ДДС.
10. Концесионерът не дължи концесионно
плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за
техническа ликвидация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
при условие че не се извършва добив на
подземни богатства, при условия и по ред,
определени в концесионния договор.
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11. Оправомощава министъра на енергетиката:
11.1. Да проведе преговори и сключи концесионния договор с „Монолит – 21 – Андонов
и Захов“ – ООД, гр. Сандански, в срок до
6 месеца от влизането в сила на решението
за предоставяне на концесията.
11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
11.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
11.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър
на граничните точки на концесионната площ
на находище „Пиринковец“
Координатна система „1970 г.“
№

X

Y

1.

4483575.0

8494187.0

2.

4483213.0

8494631.0

3.

4483167.0

8494529.0

4.

4483124.0

8494423.0

5.

4483043.0

8494365.0

6.

4482997.6

8494262.1

7.

4482958.0

8494232.0

8.

4482846.0

8494182.0

9.

4482791.1

8494136.8

10.

4482757.0

8494076.0

11.

4482730.3

8494040.5

12.

4482696.0

8493977.0

13.

4482700.5

8493969.8

14.

4482743.2

8493975.1

15.

4482809.1

8493971.8

16.

4482880.0

8493959.0

17.

4482935.0

8494030.0

18.

4483058.0

8494041.0

19.

4483157.2

8494065.8

20.

4483277.0

8494078.0

21.

4483383.0

8494106.0

22.
437

4483488.0

8494135.0
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията
и отчисленията, изисквани при депониране
на отпадъци (ДВ, бр. 111 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 7, ал. 1 в текста преди т. 1 думите „в едномесечен срок от започване на
неговата“ се заменят с „преди въвеждането
му в“.
§ 2. В чл. 10, ал. 2 след думата „дължимата“ се поставя наклонена черта и се добавя
думата „остатъчната“.
§ 3. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 3 се създава изречение второ:
„за всяка следваща сума до 100 процента
от размера на средствата се подава ново
заявление;“.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 4. В чл. 20, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 1:
а) в буква „д“ числото „47“ се заменя с
„40“;
б) в буква „е“ числото „61“ се заменя с „45“;
в) в буква „ж“ числото „78“ се заменя с
„57“.
2. В т. 2:
а) в буква „д“ числото „47“ се заменя с
„40“;
б) в буква „е“ числото „61“ се заменя с „45“;
в) в буква „ж“ числото „78“ се заменя с
„57“.
§ 5. В чл. 23 се създава ал. 3:
„(3) Собственикът на депото предоставя
ежемесечно информация на директора на
РИОСВ за количествата на депонираните
отпадъци за всеки ползвател поотделно.“
§ 6. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „дейности по“
се заличават;
б) точка 1 се изменя така:
„1. проектиране, включително прединвестиционни проучвания, финансови и икономически анализи, морфологични анализи на отпадъците, и изграждане на нови съоръжения
за оползотворяване/рециклиране на битови
и строителни отпадъци, в т.ч. инсталации
за сепариране, инсталации за компостиране,
инсталации за анаеробно разграждане, пло-
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щадки за безвъзмездно предаване на разделно
събрани отпадъци от домакинствата, както и
дейностите, свързани с авторски, строителен
надзор и инвеститорски контрол на същите;“
в) създава се т. 7:
„7. програми за управление на отпадъците.“
2. В ал. 2 след думите „ал. 1“ се поставя
запетая и се добавя „т. 1 и 3“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Събраните суми от отчисленията могат
да бъдат изразходвани за проектиране, в т.ч.
изпълнение на дейностите по подготовка на
инвестиционни проекти за финансиране, и
изграждане на депа за отпадъци, единствено
ако:
1. депата са част от цялостната инфраст ру кт у ра, осиг у ряваща у правлението на
отпадъците в региона; и
2. с инвестиционния проект се осигурява
постигането на целите по чл. 31, ал. 1 ЗУО.“
§ 7. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „собственик на
депото“ се добавя „или кметът на община,
ползвател на депото“.
2. В ал. 2, т. 8 думите „собственик на
депото“ се заличават.
3. В ал. 9 се създава т. 3:
„3. забавяне заплащането на отчисленията
за период от три последователни месеца.“
4. Създават се ал. 10 и 11:
„(10) При поиск ва не о т фина нси ращ и
и нс т и т у ц и и д и рек т ор ът на РИОСВ да ва
мотивирано становище за натрупаните до
момента средства и възможността същите
да бъдат използвани за собствено участие за
проекти, с които собственик или ползвател
на депо има намерение да кандидатства за
финансиране със средства от Оперативна
програма „Околна среда“, предпри ятието
за управление на дейностите по опазване
на околната среда или други публични източници.
(11) При използване на отчисленията за
допустими дейности за проекти, финансирани
със средства от Оперативна програма „Околна
среда“ след сключване на административния
договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ, кандидатстващата/водещата община и/или нейните партньори
възстановяват по банковата сметка в РИОСВ
признатите є възстановени разходи. Размерът
на възстановените средства следва да съответства на уведомлението за верифицирани
суми, издадено от управляващия орган на
Оперативна програма „Околна среда“.“
§ 8. В чл. 27, ал. 3 думата „предстоящата“
се заменя със „следващата“.
§ 9. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
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2. Създава се ал. 2:
„(2) Решенията по чл. 15, ал. 3 и 4 и чл. 25,
ал. 8 и 9 се публикуват до 5 работни дни от
тяхното издаване на интернет страницата на
съответната инспекция.“
§ 10. В приложение № 3 се правят следните допълнения:
1. В колона 2 „Вид на депото“ след думата
„депото“ се поставя наклонена черта и се
добавя „клетката на депото“.
2. В колона 12 „Дължима лихва“ след
думата „лихва“ се добавя „за отчисленията
по чл. 20“.
3. След колона 14 „Изразходени средства“
се създават колона „Депонирани количества
неопасни отпадъци, за които отчисленията
по чл. 20 се увеличават с 15 на сто“ и колона „Дължими отчисления по чл. 20, ал. 3“.
Министър:
Ивелина Василева
247

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменен ие и доп ъ лнен ие на
Наредба № 847 от 2010 г. за въвеждане на
национална процедура за достъп до пазара
на въздушни превозвачи на Общността, установени в Република България, по въздушни
линии, договорени съгласно международни
договори на Република България с държави
извън Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 8 от
2010 г.; попр., бр. 11 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 думите „броя на“ се заличават;
б) точка 6 се изменя така:
„6. резултати от проведени преговори, от
които произтичат промени по отношение на
предоставяните търговски права, като брой
на честоти, договорени линии и др.;“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Обновяването на информацията по
ал. 1 се извършва от главния директор на
ГД „ГВА“ или оправомощено от него лице.“
§ 2. В чл. 4, т. 2 думите „Европейската
общност“ се заменят с „Европейския съюз“.
§ 3. В чл. 6 числото „30“ се заменя с „15“.
§ 4. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 думите „да бъде по-кратък от
45 дни от датата на издаване“ се заменят с
„да надвишава 30 дни от датата на публикуване на интернет страниците на МТИТС
и ГД „ГВА“.
2. В ал. 5 след думите „се изпраща“ се
добавя „от ГД „ГВА“.
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3. Създава се ал. 7:
„(7) Едновременно с публикуването на
заповедта по ал. 1 на интернет страниците
на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и ГД
„ГВА“ се публикува и текстът на международното споразумение.“
§ 5. В чл. 9, ал. 1 думите „по възможност“
се заличават.
§ 6. В чл. 10, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създават се нова т. 2 и т. 3:
„2. доказателства за финансова стабилност
по смисъла на § 3, т. 40 ЗГВ;
3. декларация, че въздушният превозвач
познава международното споразумение, по
силата на което възнамерява да експлоатира
договорената международна линия;“.
2. Досегашната т. 2 става т. 4, като в буква
„к“ преди думите „начална дата“ се добавя
„планирана“, а преди думата „продължителност“ се добавя „намерения за“.
§ 7. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Конкурсът се провежда от комисия,
определена със заповед на министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията, издадена не по-късно от 10 дни
след приключване на срока за подаване на
заявления по чл. 8, ал. 4. В заповедта се
включват двама представители на Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията и трима представители на ГД „ГВА“.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Комисията се обявява след издаването
на заповедта по ал. 1.“
§ 8. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 числото „30“ се заменя с „20“.
2. В ал. 6 думите „в определен срок“ се
заменят с „в срок до 10 дни“.
§ 9. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „редовна или нередовна“
се заличават;
б) в т. 3 след думите „услуги, като“ се
добавя „онлайн“.
2. В ал. 2 думите „се класира на първо
място“ се заменят със „се обявява за спечелил конкурса“.
§ 10. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „в 20-дневен срок“ се
заменят с „в срок 10 дни“.
2. В ал. 3 думите „едноседмичен срок“ се
заменят със „срок 5 работни дни“.
§ 11. В чл. 18 д у мите „к ласирани я на
първо място“ се заменят със „спечелилия
конкурса“.
§ 12. В чл. 21 се правят следните изменения:
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1. В ал. 1 думите „к ласиран на първо
място“ се заменят със „спечелил конкурса“.
2. В ал. 2 числото „10“ се заменят с „5“,
а думите „изтичане на срока“ се заменят с
„изтичане на 14-дневния срок“.
§ 13. В чл. 22 ал. 3 се отменя.
§ 14. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „и по възможност“ се
заличават.
2. Създават се ал. 3 – 5:
„(3) Към заявлението се прилага декларация съгласно чл. 10, ал. 2, т. 3.
(4) Към заявлението се прилагат доказателства за финансова стабилност по смисъла
на § 3, т. 40 ЗГВ.
(5) Кандидатът, който е получил достъп
до пазара без конкурс и който е получил
съответното експлоатационно разрешение
от другата страна по международното споразумение, може да започне експлоатация на
договорената линия по всяко време.“
§ 15. В чл. 31, ал. 1 думите „6-месечен“
се заменят с „12-месечен“.
§ 16. В чл. 32, т. 2 цифрата „6“ се заменя
с „12“.
Министър:
Ивайло Московски
203

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
НАРЕДБА № 54
от 30 декември 2016 г.

за регистрите на Гаранционния фонд за
обмена и защитата на информацията и за
издаването и отчитането на задължителните
застраховки по чл. 461, т. 1 и 2 от Кодекса
за застраховането
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет
Чл. 1. Тази наредба урежда:
1. съдържанието, обхвата и формата на
данните в електронните регистри по чл. 571,
ал. 1 от Кодекса за застраховането (КЗ),
водени от Гаранционния фонд;
2. реда за събиране, обработка, съхранение
и защита на данните по т. 1;
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3. услови ята и реда за регист раци я и
предоставяне на достъп до данните по т. 1;
4. условията, реда и начините за обмен
на информация, форматите на данните и
използваните класификатори, както и взаимодействието между Гаранционния фонд,
държавните органи и други субекти, имащи
законен интерес;
5. събирането и съхраняването на информацията, както и достъпа на застрахователите до нея, в електронната информационна
система за целите на чл. 571 КЗ, както и за
оценка, управление и контрол на риска, в
това число за издаване на полици и за предоставяне на електронни административни
услуги.
Информационни системи на застрахователите
Чл. 2. С наредбата се уреждат изисквани ята към информационните системи на
з ас т ра хов ат е л и т е и т я х н ат а операт и вн а
съвместимост с информационните системи,
регистри и бази данни, създавани и поддържани от Гаранционния фонд.
Издаване и отчитане на задължителната
застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и договорите за задължителната застраховка „Злополука“ на пътниците
Чл. 3. С наредбата се уреждат и изискванията към издаването и отчитането на
договорите за задължителната застраховка
„Гра ж да нска о т г оворнос т“ на а вт омобилистите и договорите за задъл ж ителната
застраховка „Злополука“ на пътниците, договорите за гранична застраховка (наричани
по-нататък „договорите“) и сертификатите
„Зелена карта“.
Г л а в а

в т о р а

РЕ Г ИС Т РИ Н А И НФ ОРМ А Ц ИОН Н И Я
ЦЕНТЪР. РЕД ЗА СЪБИРАНЕ И ОБМЕН
НА ИНФОРМАЦИЯ
Раздел I
Регистър на моторните превозни средства,
които обичайно се намират на територията
на Република България. Ред за обмен на
информация
Регистър на моторните превозни средства,
които обичайно се намират на територията
на Република България
Чл. 4. (1) Регистърът на моторните превозни средства (МПС) по чл. 571, ал. 1, т. 3
КЗ, които обичайно се намират на територията на Република България (регистъра на
МПС), съдържа следните данни за превозните
средства:
1. регистрационен номер (номер на регистрационна табела);
2. идентификационен номер на превозно
средство – номер на рама (VIN);
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3. вид на превозно средство;
4. обем на двигател;
5. мощност на двигател в kW;
6. брой места;
7. данни за маса на МПС, както следва:
а) технически допустима максимална маса
(позиция F1 от свидетелството за регистрация
на МПС (СРМПС);
б) допустима максимална маса на състав
от превозни средства (позиция F3 от СРМПС);
в) маса на превозното средство (позиция
G от СРМПС);
8. вид гориво;
9. основен цвят на МПС;
10. регион (област) на регистрация;
11. означение дали МПС е „спряно от
движение“;
12. означение дали МПС е „със служебно
прекратена регистрация поради липса на
застраховка „Гражданска отговорност“ на
автомобилистите“;
13. означение за принадлежност на МПС
към специфична група:
а) превозни средства със запор за продажба;
б) превозни средства на държавни органи,
в това число превозни средства на особен
режим;
в) превозни средства, за които в регистъра
на МВР е въведена информация от собственика за договор за п рода жба на ч у ж дестранно физическо или юридическо лице и
които приобретателят не е пререгистрирал
на свое име;
г) превозни средства с транзитна регист ра ц и я и п ревозни средс т ва с временна
регистрация;
д) ремаркета и полуремаркета категория
О1;
е) мотоциклети, мотопеди, мототриколки, триколесни и четириколесни превозни
средства;
14. идентификация дали МПС е собственост на физическо или юридическо лице;
15. идентификатори на собствениците и
ползвателите съгласно СРМПС – за МПС, за
които е сключена задължителна застраховка
„Гражданска отговорност“ на автомобилистите.
(2) Регистърът по ал. 1 обхваща всички
превозни средства, чиято регистрация не
е прекратена, с изключение на превозните
средства, чи ято регист раци я е сл у жебно
прекратена в съответствие с чл. 143, ал. 10
о т З а кон а з а д ви жен ие т о по п ът и щ ат а
(ЗДвП). В обхвата на превозните средства
не се включват тези, чиято регистрация е
служебно прекратена поради несъответствие
на регистрационните табели с БДС 15980 и
БДС ISO 7591.
(3) Регистърът по ал. 1 съдържа и следните
данни за временните табели, предоставени
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на търговци, извършващи внос на моторни
превозни средства, както следва:
1. регистрационен номер;
2. дата на валидност на регистрационния
номер;
3. и мет о/на и менова н ие т о, ЕГ Н/ЛН Ч/
ЕИК/БУЛСТАТ и адреса/адреса на управление на търговеца;
4. дата на връщане на табелата.
Събиране и обмен на данните във връзка с
регистъра на МПС
Чл. 5. (1) Данните по чл. 4, ал. 1, т. 1 – 13
и ал. 3 се предоставят от МВР във формат
съгласно съвместен протокол, подписан от
представители, определени от министъра на
вътрешните работи, Комисията за финансов
надзор и Управителния съвет на Гаранционния фонд. В съвместния протокол се определя и начинът за достъп при подаването
на данните.
(2) Данните по чл. 4, ал. 1, т. 14 и 15 се
попълват в регистъра на база информацията, предоставена чрез електронната услуга
(п рог ра мен и н т ерфейс) за изв л и ча не на
данни във връзка с генериране на конкретен
застрахователен договор.
(3) Данните по а л. 1 се акт уа лизират,
като най-малко един път дневно по електронен път чрез защитен канал от МВР на
Гаранционния фонд се предоставят данни за
превозни средства, за които в предходния
работен ден е:
1. изпълнена първоначална регистрация;
2. изпълнена промяна в регистрацията, или
3. прекратена регистрацията.
(4) Гаранционният фонд съхранява получените данни и защитава достъпа до тях,
като не предоставя правата си на трети лица
извън нормативно определените случаи.
Раздел II
Регистър на застрахователните полици. Ред
за събиране и обмен на данните
Регистър на застрахователните полици
Чл. 6. (1) Регистърът по чл. 571, ал. 1, т. 1
КЗ за застрахователните полици по т. 10.1,
раздел II, бу к ва „А“ от приложение № 1
на КЗ и за сертификатите „Зелена карта“
съдържа информация от застрахователния
договор, както и информация, послужила за
неговото сключване, както следва:
1. номер на застрахователната полица;
2. вида на застрахователната полица;
3. застраховател;
4. дата и час на сключване на договора;
5. начална и крайна дата и час на покритие;
6. данни за застраховащия:
а) име на физическо лице/наименование
или фирма на юридическо лице;
б) идентификатор на лицето (ЕГН, ЛНЧ,
ЕИК/БУЛСТАТ);
в) адрес;
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7. данни за собственика (собствениците)
на моторното превозно средство съгласно
СРМПС или съгласно документа за собственост, когато моторното превозно средство
не е регистрирано от компетентните органи
на МВР:
а) име на физическо лице/наименование
или фирма на юридическо лице;
б) идентификатор на лицето (ЕГН, ЛНЧ,
ЕИК/БУЛСТАТ);
в) адрес;
8. данни за приобретател съгласно документ за промяна на собственост, представен
в МВР от собственика според СРМПС;
9. по преценка на застрахователя данни за
собственика на моторното превозно средство
съгласно документа за собственост, когато
данните за собственика съгласно СРМПС
и съгласно док у мен та за собст веност се
различават:
а) име на физическо лице/наименование
или фирма на юридическо лице;
б) идентификатор на лицето (ЕГН, ЛНЧ,
ЕИК/БУЛСТАТ);
в) адрес;
10. данни за обичайния водач на МПС,
когато е различен от собственика:
а) име на физическо лице;
б) идентификатор на лицето (ЕГН, ЛНЧ);
в) адрес;
11. данни за ползвател на МПС съгласно СРМПС (позиция С.3 от СРМПС) или
съгласно друг документ, когато МПС не е
регистрирано:
а) име на физическо лице/наименование
или фирма на юридическо лице;
б) идентификатор на лицето (ЕГН, ЛНЧ,
ЕИК/БУЛСТАТ);
в) адрес;
12. обект (МПС или временна табела с
регистрационен номер);
13. данни за МПС:
а) вид регистрация (временна, постоянна
или транзитна);
б) дата на валидност на временна табела при застраховка, издадена на временна
табела;
в) дата на валидност на регистрация;
г) регистрационен номер (номер на регистрационна табела);
д) номер на рама на МПС;
е) вид, марка и модел на МПС;
ж) дата на първа регистрация на МПС;
з) вид гориво, използвано от МПС;
и) основен цвят;
к) брой места;
л) данни за маса на МПС, както следва:
аа) технически допустима максимална
маса (позиция F.1 от СРМПС);
бб) допустима максимална маса на състав
от превозни средства (позиция F.3 от СРМПС);
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вв) маса на превозното средство (позиция
G от СРМПС);
м) обем, максимална мощност;
14. начислена застрахователна премия;
15. коригиращ коефициент съгласно системата „бонус-малус“;
16. номер на знак, издаден от Гаранционния
фонд, дата на валидност и дата на предаване;
17. номер на сертификат „Зелена карта“ с
начална и крайна дата на валидност;
18. данни за корекция, промяна или анулиране на запис по полицата;
19. данни за корекция на премия по полицата;
20. данни за допълнителен знак на Гаранционния фонд след датата на издаване
на полицата:
а) номер на знак;
б) основание за издаване (поредна вноска от премията, обявен за невалиден знак,
анулиран знак);
в) дата на валидност;
г) дата на предаване;
д) причина за подмяна или анулиране;
е) дата и час на подмяна или анулиране;
21. данни за сертификат „Зелена карта“
след датата на издаване на полицата:
а) номер на свързана със сертификата
полица;
б) номер на сертификата;
в) регистрационен номер на МПС (номер
на регистрационна табела);
г) номер на рама;
д) основание за издаване;
е) начална и крайна дата на валидност;
22. обявени за невалидни или анулирани
сертификати „Зелена карта“:
а) номер на свързана със сертификата
полица;
б) номер на сертификата;
в) дата на промяната;
г) основание.
(2) Регистърът по чл. 571, ал. 1, т. 1 КЗ за
договорите за гранична застраховка съдържа
данните по ал. 1, т. 1 – 6, 9 и 13 – 22, както
и данни за държавата, в която обичайно се
намира МПС по застрахователната полица.
(3) Регистърът по чл. 571, ал. 1, т. 1 КЗ за
застрахователните полици по задължителна
заст раховка „Злопол у ка“ на пътниците в
средствата за обществен превоз съдържа:
1. номер на полицата;
2. вида на застрахователната полица;
3. застраховател;
4. дата и час на сключване на договора;
5. начална и крайна дата и час на покритие;
6. превозвач (застраховащ);
7. адрес и адрес за кореспонденция, когато
е различен;
8. тип на застрахователна премия;
9. брой застраховани превозни средства;
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10. брой застраховани места в превозното
средство;
11. начислена застрахователна премия;
12. дата и час на анулиране на застрахователната полица;
13. дата и час на прекратяване на застрахователната полица;
14. дата и час на промяна на застрахователната полица.
(4) За полиците, сключени при правото
на установяване и свободно предоставяне на
услуги, регистърът съдържа:
1. номер на застрахователната полица;
2. вида на застрахователната полица;
3. застраховател;
4. дата на сключване на договора;
5. начална и крайна дата на покритие;
6. начислена застрахователна премия;
7. данни за корекция на премия по полицата.
Ред за попълване на данни в регистъра на
полиците
Чл. 7. (1) Данните по чл. 6, ал. 1 – 3 се
отразяват в реално време в регистъра при
генериране на полицата от информационната
система на застраховател.
(2) Данните по чл. 6, ал. 1 – 3 се отразяват в справки във формат и със съдържание,
определени с решение на Комисията за финансов надзор. Застрахователите са длъжни
да спазват изискванията към формата и съдържанието на данните по изречение първо.
(3) Данните по чл. 6, ал. 4 се подават от
застрахователите в регистъра ежемесечно
до десето число по отношение полиците,
сключени към края на отчетния месец.
Изисквания към издаването и отчитането на
договорите за задължителните застраховки
по чл. 3
Чл. 8. (1) Договорите по чл. 3 имат единна унифицирана номерация, генерирана от
информационната система на Гаранционния
фонд при условия и по ред, определени от
Управителния съвет на Гаранционния фонд.
(2) Договорите по чл. 3 се генерират и
издават от информационната система на
застрахователя.
(3) При генериране на договора данните, които се съдържат в базите данни на
МВР, се ползват автоматично за целите на
договора въз основа на информация, получена от Единната информационна система
за оценка, управление и контрол на риска
(ЕИСОУКР). Застрахователите са длъжни да
организират дейността си по начин, който
да гарантира, че всеки договор се сключва
при използване само на информацията, получена от МВР, за съответния ценообразуващ показател. Застрахователите не могат
да заменят данни за съответен показател,
когато те са получени от МВР, като могат да
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използват допълнително попълнени полета
съгласно справките по чл. 7, ал. 2. Когато
при електронната услуга по чл. 9, ал. 1 не
са подадени данни от МВР, застрахователите
попълват данните самостоятелно, което се
отразява в регистъра.
(4) Всеки генериран от информационната
система на застрахователя договор по чл. 3
се отчита по електронен път в Гаранционния фонд в реално време едновременно с
генерирането му. Информационната система
на Гаранционни я фонд верифицира да ли
данните за генерирания договор, подадени
от застрахователя, съответстват на данните,
получени от МВР.
(5) Данните по чл. 7 се отразяват в реално време в регистъра на застрахователните
полици при подаване на данните от информационната система на застраховател.
(6) Запис на генериран застрахователен
договор може да се анулира до началната
дата и час на влизане в сила на застрахователното покритие по него. Корекция на
допуснати грешки при издаването на договор
се извършва в срок до 48 часа от сключването на договора. Когато срокът по изречение
второ изтича в неработен ден, съответно
корекцията може да се извърши до 24,00 ч.
на първия следващ работен ден.
(7) Договорите се отчитат съобразно функционалната и техническата спецификация
по чл. 26, ал. 4.
(8) В случай че Министерството на вътрешните работи не е в състояние по технически
причини да обслужва заявки по електронната
услуга по чл. 9, ал. 1 в продължение на повече
от 4 часа, Гаранционният фонд установява
това обстоятелство и осиг у рява техническа възможност за предоставяне на ценови
предложения и за генериране на застрахователни договори на база информацията в
информационната система на Гаранционния
фонд. Незабавно след възстановяване на възможността за предоставяне на електронната
услуга по чл. 9, ал. 1 Гаранционният фонд
установява това обстоятелство и възстановява
процеса по генериране на застрахователни
договори по ал. 3.
(9) В случай на групов застрахователен
дог овор в и нформа ц ион ната сис т ема на
Гаранционния фонд се генерира номер на
индивидуален договор за всяко моторно превозно средство, включено в груповия договор.
(10) Алинея 3 не се прилага за превозните средства по чл. 4, ал. 1, т. 13, буква „б“.
Данните в договора се въвеждат от разпространителя на застрахователни услуги.
Ред за събиране на данните от Министерството
на вътрешните работи за целите на сключване
на застрахователни договори
Чл. 9. (1) Министерство на вътрешните
работи предоставя на Гаранционния фонд
данните по чл. 574, ал. 3 КЗ чрез достъп
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до вътрешна електронна административна
услуга чрез програмен интерфейс за извличане на данни от регистъра на превозните
средства и техните собственици, изграждан
и поддържан в МВР.
(2) Заявка за изпълнение на електронната услуга по ал. 1 се генерира от краен
потребител на информационна система на
застраховател и се подава към МВР чрез
информационната система на Гаранционния
фонд. Заявка по изречение първо се генерира
само за целите на сключване на конкретен
застрахователен договор по задължителна
застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, в това число за предоставяне
на ценово предложение за сключването му.
При сключване на застраховки чрез страница
в интернет заявката за електронната услуга
по ал. 1 се генерира от застраховащия, като
интернет страницата на разпространителя на
застрахователни услуги трябва да се защити
срещу автоматично генериране на трафик.
Калкулатор за стойност/цена на договор на
страница на разпространител на застрахователни услуги не може да изпълнява заявки
по ал. 2.
(3) Краен потребител на информационна
система на застраховател е служител на застрахователя или застрахователен посредник.
Крайни потребители на информационна система на застраховател могат да бъдат и служителите на застрахователните посредници.
(4) Краен потребител полу чава достъп
за ползване на услугата чрез персонално
потребителско име и парола до информационната система на застрахователя. Застрахователният посредник е длъжен да създаде
организация така, че когато застрахователни
договори се генерират през информационна
система, различна от тази на застрахователя,
служителите на застрахователния посредник
получават достъп до системата на посредника
чрез персонално потребителско име и парола.
Информационната система на застрахователя,
както и на застрахователния посредник съхраняват най-малко две години съответната
ж у рна лна информаци я за осъществените
заявки, включваща идентификационни данни
за потребителя, условието за предоставяне
на информация по ал. 7, време (дата и час) и
уникален идентификатор на заявката, която
се предоставя при поискване на Комисията
за финансов надзор.
(5) Информационната система на Гаранц ионни я фон д съх ран ява и ден т ификатор
на за я ви т ел я зас т ра ховат ел и ж у рна л на
информация за осъществените заявки от
застрахователя, която позволява по уникален номер на заявка, постъпила в сървъра
за електронни услуги на МВР, еднозначно
да се определи застрахователят.
(6) В обхвата на услугата влизат всички превозни средства, чиято регистрация
към момента на изпълнение на заявката
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не е прекратена, и тези, чиято регистрация
е сл у жебно прекратена в съответствие с
чл. 143, ал. 10 ЗДвП. Не се връщат данни
за превозни средства по чл. 4, ал. 1, т. 13,
буква „б“. В обхвата на превозните средства
не се включват тези, чиято регистрация е
служебно прекратена поради несъответствие
на регистрационните табели с БДС15980 и
БДС ISO7591.
(7) Заявката за изпълнение на електронната услуга съдържа регистрационен номер
(номер на регистрационна табела) и номер
на свидетелството за регистрация на превозното средство.
(8) Резултатът от изпълнение на електронната услуга съдържа:
1. регистрационен номер (номер на регистрационна табела);
2. ви д на рег ис т ра ц и я та – пос т оя н на,
временна, транзитна;
3. дата на валидност на регистрацията;
4. идентификационен номер на превозно
средство – номер на рама (VIN);
5. марка и модел;
6. вид на моторното (пътното) превозно
средство;
7. основен цвят;
8. данни за маса на МПС, както следва:
а) технически допустима максимална маса
(позиция F1 от СРМПС);
б) допустима максимална маса на състав
от превозни средства (позиция F3 от СРМПС);
в) маса на превозното средство (позиция
G от СРМПС);
9. вид гориво;
10. обем на двигателя;
11. максимална мощност на двигателя
в kW;
12. брой места;
13. дата на първа регистрация;
14. име/наименование, ЕГН/ЛНЧ/ ЕИК/
БУЛСТАТ и последен актуален адрес/адрес
на управление на всички собственици;
15. име/наименование, ЕГН/ЛНЧ/ ЕИК/
БУЛСТАТ и последен актуален адрес/адрес
на управление на всички ползватели;
16. име/наименование, ЕГН/ЛНЧ/ ЕИК/
БУЛСТАТ на приобретател съгласно документ
за промяна на собственост, представен в
МВР от собственика според СРМПС, когато
такава информация е налична;
17. дата на спиране от движение;
18. дата на прекратяване на регистрацията
поради липса на ЗГО.
(9) Данните по ал. 8 се предоставят от
МВР на Гаранционния фонд по електронен
път чрез защитен канал във формат съгласно
съвместен протокол, подписан от представители, определени от министъра на вътрешните работи, Комисията за финансов надзор и
Управителния съвет на Гаранционния фонд.
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(10) Данните по ал. 8, т. 14, 15, 16 не се
вписват в застрахователния договор и не
се предоставят на крайния потребител по
ал. 3. Данните по ал. 8, т. 14, 15, 16 не се
предоставят на информационна система на
застрахователен посредник. Когато същите
данни са събрани самостоятелно от застрахователя, те могат да се впишат в застрахователния договор.
(11) Информационната система на Гаранционни я фонд предоставя полу чените от
услугата данни на информационната система
на застрахователя.
(12) За целите на предоставяне на ценово
предложение от разпространители на застрахователни услуги Гаранционният фонд
осигурява отделна заявка за електронната
услуга по ал. 1. За целите на предоставяне
на ценово предложение от разпространители на застрахователни услуги първата за
деня заявка за изпълнение на електронната
услуга се подава към МВР чрез информационната система на Гаранционния фонд.
Гаранционният фонд съхранява данните по
ал. 8 за всяко МПС до 24,00 ч. на същия ден,
в който са генерирани, и ги предоставя на
застрахователите за целите на предоставяне
на ценовите предложения без генериране на
нови заявки до МВР.
(13) Заявка за изпълнение на електронната услуга по ал. 12 се генерира от краен
потребител на информационна система на
застраховател. Прилагат се ал. 3 и 4.
(14) Данните, получени по ал. 12, се заличават в информационната система на ГФ
и на съответния застраховател в 24,00 ч. на
деня, в който са извлечени.
(15) За целите на предоставяне на ценовото
предложение служителите на застрахователя
или друг разпространител на застрахователни
услуги получават единствено крайната цена
по застраховката.
(16) При промяна на собствеността върх у моторното п ревозно средст во и ли на
други обстоятелства, отразени в регистъра
на моторните превозни средства и техните
собственици, изг ра ж дан и поддържан от
МВР, и когато застрахователният договор е
сключен на базата на информация, постъпила от МВР, Гаранционният фонд изпраща
автоматизирана заявка за извличане на данни
от регистъра на МВР въз основа на заявка
от краен потребител на информационната
система на застрахователя, като променените
данни се отразяват в регистъра на застрахователните полици.
Предоставяне на данни за проверка на клас
„бонус-малус“
Чл. 10. Гаранционният фонд осигурява
на страницата си в интернет възможност за
проверка на актуалния клас „бонус-малус“
съгласно характеристики по наредбата по
чл. 490, ал. 5 КЗ.
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Обмен на данни с автоматизираната информационна система, съдържаща информация
за административнонаказателна дейност по
Закона за движението по пътищата
Чл. 11. (1) За целите на прилагане на
задължителната бонус-малус система, въведена с наредбата по чл. 490, ал. 5 КЗ, МВР
предоставя на Гаранционния фонд достъп
до електронна услуга (програмен интерфейс)
за извличане на данни от автоматизираната
информационна система, съдържаща информация за административнонаказателна
дейност по Закона за движението по пътищата относно извършени административни
нару шен и я, извършен и о т с о б с т вен и ц и ,
ползватели и обичайни водачи на моторни
превозни средства.
(2) Обменът на информация се определя
с наредбата по чл. 490, ал. 5 КЗ.
(3) Трансферът се извършва по криптиран
канал между системите на Гаранционния
фонд и МВР.
Раздел III
Регистър на предявените и изплатените претенции. Ред за събиране и обмен на данни
Регистър на предявените и изплатените претенции
Чл. 12. (1) Регистърът по чл. 571, ал. 1,
т. 2 КЗ съдържа:
1. номер на претенция;
2. дата и час на регистриране на претенцията в ЕИСОУКР;
3. застраховател;
4. тип на претенция;
5. вид на причинените вреди (вреди на
имущество или имуществени или неимуществени вреди вследствие на телесно увреждане
или смърт);
6. информация дали претенцията е регресна и дали представлява тотална щета;
7. номер на застрахователна полица;
8. увреден обект;
9. данни за застрахователното събитие:
а) дата на събитието;
б) държава на събитието;
в) място на събитието;
г) тип на събитието;
10. дата на предявяване на претенцията;
11. данни за размера на претенцията:
а) прогнозно плащане (оценка, резерв по
претенцията) и валута, в която е определено;
б) цена на иска за претенция, предявена
по съдебен ред, и валута, в която е предявен искът;
12. основа ние на п рет ен ц и я та – док умент за установяване на застрахователното
събитие;
13. с ъ с т оя н ие на п р е т ен ц и я т а ( р ег истрирана, частично платена, отказана или
затворена (платена);
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14. данни при пром яна на резерва по
претенци я та, п лащане и ли от казване на
претенцията:
а) номер на претенция;
б) промяна на прогнозно плащане (оценка,
резерв по претенцията) и дата на промяната;
в) промяна на резерв за разходи по уреждане на претенцията и дата на промяната;
г) дата на възобновяване на претенцията;
д) плащане по претенция и дата на плащането;
е) плащане на разход за у реж дане на
претенция и дата на плащането;
ж) дата на отказ.
(2) Застрахователите със седалище в Република България подават в регистъра по
ал. 1 и претенциите по застраховки, сключени
при условията на правото на установяване
и на свободата на предоставяне на услуги.
Подаване на информация в регистъра на предявените и изплатените претенции
Чл. 13. (1) Данните по чл. 12 се актуализират от застрахователите на Гаранционния
фонд по електронен път ежедневно.
(2) Данните по чл. 12 се предоставят от
застрахователите в справки във формат и
със съдържание, определени с решение на
Комиси ята за финансов надзор. Данните
се подават във връзка с изискванията на
системата за автоматизирана обработка на
информацията, като се гарантира тяхната
автентичност и сигурност. Застрахователите са длъжни да спазват изискванията към
формата и съдържанието на данни те по
изречение първо.
(3) Данните за промяна на резерва по
претенцията, които се представят по чл. 12,
т. 14, може да се изменят от застрахователя само при новопостъпили документи и
доказателства, които водят до промяна на
размера на предявената претенция. В случаите по изречение първо застрахователят
подава коригираната стойност в еднодневен
срок от нейното определяне.
Раздел IV
Други регистри, поддъжрани от Информационния център. Ред за събиране и обмен
на данни
Регистър на застрахователите по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“
на автомобилистите
Чл. 14. Регистърът по чл. 571, ал. 1, т. 4
КЗ съдържа:
1. за застрахователите със седалище в Република България, лицензирани по раздел ІІ,
буква „А“, т. 10.1 на приложение № 1 към КЗ:
а) фирма на застрахователя;
б) адрес на управление, номер на телефон,
номер на телефакс, адрес на електронна поща;
в) връзка към интернет сайт;
г) държави – членки на ЕС/ЕИП, в които застрахователят извършва дейност по
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застраховка „Гражданска отговорност“ на
автомобилистите чрез клон и адрес на клона,
номер на телефон, номер на телефакс, адрес
на електронна поща;
д) държави – членки на ЕС/ЕИП, в които застрахователят извършва дейност по
застраховка „Гражданска отговорност“ на
автомобилистите при условията на свободата на предоставяне на услуги, и адрес на
представителя за у реж дане на претенции
по смисъла на чл. 51, ал. 2 КЗ, номер на
телефон, номер на телефакс, адрес на електронна поща;
е) връзка към списъка с представители
за уреждане на претенции по чл. 503, ал. 1
КЗ, назначени в останалите държави членки;
ж) идентификационен код;
2. за застрахователите със седалище в
друга държава членка, извършващи дейност
в Република България по застраховка по
раздел ІІ, буква „А“, т. 10.1 на приложение
№ 1 към КЗ при условията на правото на
установяване:
а) фирма на застрахователя;
б) адрес на управление, номер на телефон,
номер на телефакс, адрес на електронна поща;
в) връзка към интернет сайт;
г) адрес на клона на застрахователя в Република България, номер на телефон, номер
на телефакс, адрес на електронна поща;
д) представител за уреждане на претенции
по чл. 503, ал. 1 КЗ, назначен в Република
България, номер на телефон, номер на телефакс, адрес на електронна поща;
е) идентификационен код;
3. за застрахователите със седалище в
друга държава членка, извършващи дейност
в Република България по застраховка по
раздел ІІ, буква „А“, т. 10.1 на приложение
№ 1 към КЗ при условията на свободата за
предоставяне на услуги:
а) фирма на застрахователя;
б) адрес на управление, номер на телефон,
номер на телефакс, адрес на електронна поща;
в) връзка към интернет сайт;
г) самоличност и адрес на представителя
за уреждане на претенции в Република България по смисъла на чл. 51, ал. 2 КЗ, номер
на телефон, номер на телефакс, адрес на
електронна поща;
д) представител за уреждане на претенции
по чл. 503, ал. 1 КЗ, назначен в Република
България, номер на телефон, номер на телефакс, адрес на електронна поща;
е) идентификационен код.
Регистър на застрахователите, предлагащи
задължителна застраховка „Злополука“ на
пътниците
Чл. 15. Регистърът по чл. 571, ал. 1, т. 7
КЗ съдържа:
1. за застрахователите със седалище в
Република България, лицензирани по раздел ІІ, буква „А“, т. 1 на приложение № 1 към
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КЗ, предлагащи задължителна застраховка
„Злополука“ на пътниците:
а) фирма на застрахователя;
б) адрес на управление, номер на телефон,
номер на телефакс, адрес на електронна поща;
в) връзка към интернет сайт;
2. за застрахователите със седалище в
друга държава членка, извършващи дейност в
Република България по застраховка по раздел
ІІ, буква „А“, т. 1 на приложение № 1 към
КЗ, предлагащи задължителна застраховка
„Злополука“ на пътниците при условията на
правото на установяване:
а) фирма на застрахователя;
б) адрес на управление, номер на телефон,
номер на телефакс, адрес на електронна поща;
в) връзка към интернет сайт;
г) адрес на клона на застрахователя в Република България, номер на телефон, номер
на телефакс, адрес на електронна поща;
3. за застрахователите със седалище в
друга държава членка, извършващи дейност в
Република България по застраховка по раздел
ІІ, буква „А“, т. 1 на приложение № 1 към
КЗ, предлагащи задължителна застраховка
„Злополука“ на пътниците при условията на
свободата за предоставяне на услуги:
а) фирма на застрахователя;
б) адрес на управление, номер на телефон,
номер на телефакс, адрес на електронна поща;
в) връзка към интернет сайт.
Предоставяне на информация в регистрите
от Комисията за финансов надзор
Чл. 16. (1) Комисията за финансов надзор предоставя данни за застрахователите
по чл. 14 и 15 на база на информацията,
предоставена в производството по издаване
и отнемане на лицензи и допълнителни лицензи, както и в процедурите по уведомяване
за извършване на дейност при условията на
правото на установяване или свободата за
предоставяне на услуги.
(2) Информацията за застрахователи със
седалище в Република България се предоставя
в срок един работен ден от датата на издаване
на решението за издаване или отнемане на
съответния лиценз, съответно в срок един
работен ден от уведомяване на компетентния
надзорен орган на друга държава членка по
реда за изпращане на уведомление за извършване на дейност от местни застрахователи.
Информация за застрахователи със седалище
в други държави членки се предоставя в срок
три работни дни от датата на получаване на
съответното уведомление за извършване на
дейност в Република България в комисията.
(3) Информацията се предоставя с писмо,
изпратено по електронна поща, подписано с
квалифициран електронен подпис.
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Регистър на пътнотранспортните произшествия и за участниците в тях
Чл. 17. (1) Регистърът по чл. 571, ал. 1, т. 9
КЗ съдържа информация съгласно наредбата
по чл. 125а, ал. 2 ЗДвП.
(2) Информацията в регистъра на пътнотранспортните произшествия и за участниците в тях се предоставя на Гаранционния
фонд със съдържание, във формат и по ред,
определени в наредбата по чл. 125а, ал. 2
ЗДвП.
Регистър на представителите за уреждане на
претенции
Чл. 18. (1) Регистърът по чл. 571, ал. 1,
т. 5 КЗ съдържа:
1. за представителите за у реж дане на
претенции на застрахователи от други държави членки:
а) съкращение на държавата членка на
застрахователя;
б) имена на държавата членка на застрахователя;
в) наименование на застраховател я от
държавата членка;
г) код на представителя за уреждане на
претенции/застрахователя в България;
д) име (наименование) на представителя
за уреждане на претенции/застрахователя
в България;
е) пощенски код;
ж) град/населено място;
з) адрес;
и) номер на телефон;
й) номер на телефакс;
к) адрес на електронна поща;
л) дата на назначаване на представителя;
2. за представителите за у реж дане на
претенции на застрахователи от Република
България:
а) код на заст раховател от Реп ублика
България;
б) на и менова н ие на зас т ра ховат ел о т
Република България;
в) съкращение на държавата членка на
застрахователя;
г) имена на държавата членка на застрахователя;
д) име (наименование) на представителя
за уреждане на претенци;
е) пощенски код;
ж) град/населено място;
з) адрес;
и) номер на телефон;
й) номер на телефакс;
к) адрес на електронна поща;
л) дата на назначаване на представителя.
(2) Всеки застраховател, който предлага
задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите в Република
България, представя на Гаранционния фонд
списък на представителите си за уреждане на
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претенции по чл. 503, ал. 1 КЗ и го актуализира в срок три дни от датата на извършване
на промяна на съответното обстоятелство.
Регистър на превозвачите, получили разрешение (лиценз) да извършват обществен превоз
на пътници
Чл. 19. (1) За целите на тази наредба регистър по чл. 571, ал. 1, т. 6 КЗ е публичният
регистър на превозвачите за извършване на
обществен превоз на пътници по Закона за
автомобилните превози, който се поддържа
от Изпълнителна агенци я „А втомобилна
администрация“.
(2) Информацията от регистъра по ал. 1
задължително се използва при сключване на
задължителната застраховка „Злополука“ на
пътниците в средствата за обществен превоз.
Регистър на моторните превозни средства,
освободени от задължението да сключват
задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ в държави членки
Чл. 20. (1) Регистърът по чл. 571, ал. 1,
т. 8 КЗ съдържа информация за категориите
моторни превозни средства във всяка държава
членка, които са освободени от задължението
за сключване на задължителна застраховка
„Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Информацията се публикува по държава членка на база на данните, получени
от Гаранционния фонд от информационните
центрове на съответните държави членки, и
се актуализира при получаване на последваща информация.
(2) Регистърът съдържа:
1. код на държава членка;
2. име на държава членка;
3. налична информация за категориите
моторни превозни средства, освободени от
задължението за сключване на задължителна
застраховка „Гражданска отговорност“ на
автомобилистите.
Ред за събиране на данните от информационните центрове в други държави членки
Чл. 21. Информацията от информационните центрове в други държави членки се
събира съгласно установените процедури за
сът рудничество меж д у информационните
центрове.
Г л а в а

т е т а

ОБМЕН НА ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ МЕЖДУ ГАРАНЦИОННИЯ ФОНД И МВР
Предоставяне на информация за целите на
чл. 572 КЗ
Чл. 22. (1) Гаранционният фонд изпраща
писмено искане до МВР или до Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“,
когато за разкриването на информация пред
увредено лице по реда на чл. 572 КЗ Гаранционният фонд има нужда от информация,
с която не разполага, отнасяща се до:
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1. самоличността или адреса на собственика и ползвателя на МПС без задължителна
застраховка „Гражданска отговорност“ на
автомобилистите, участвало в ПТП, от което
са били причинени вреди, както и за:
2. фирмата, седалището или адреса на
управление на превозвач със средство за
обществен превоз на пътници, при експлоатацията на което е била причинена злополука.
(2) Искането се изпраща не по-късно от
един ден след датата на завеждане на заявлението на увреденото лице по чл. 572, ал. 6
КЗ. В него се посочват данни за увреденото
лице, дата и място на ПТП, регистрационният номер на МПС или на средството за
обществен превоз на пътници, както и други
данни, които биха спомогнали за установяване на обстоятелствата по ал. 1, ако такива
са били посочени от увреденото лице.
(3) Компетентните органи и служби на
МВР или на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ изпращат отговор
не по-късно от 10 дни след датата на получаване на искането.
Обмен на данни за целите на уведомяване на
собствениците без задължителна застраховка
съгласно чл. 574, ал. 10 КЗ
Чл. 23. (1) За изпълнение на задълженията
по чл. 574, ал. 10 КЗ Гаранционният фонд
изготвя автоматизирана заявка за данни за
собствеността на превозни средства от регистъра на превозните средства и техните
собственици на МВР, за които няма сключен
договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.
Заявката за данни по изречение първо не
включва МПС по чл. 4, ал. 1, т. 11, 12, т. 13,
букви „б“ и „д“.
(2) Заявката съдържа данни във формат,
определен съгласно съвместен протокол,
подписан от представители, определени от
министъра на вътрешните работи, Комисията за финансов надзор и Управителния
съвет на Гаранционния фонд. В съвместния
протокол се определя и начинът за достъп
за подаване на данните.
(3) Данните по ал. 2 се предоставят от
Гаранционния фонд на МВР посредством
мрежова връзка.
(4) Министерството на вътрешните работи
предоставя автоматизиран отговор на заявката по ал. 1 за превозни средства, които
към момента на изпълнение на искането не
са с прекратена регистрация и не са спрени
от дви жение. А втомат изирани я т от говор
съдържа следните данни:
1. код на регион на регистрация;
2. регистрационен номер (номер на регистрационна табела) на превозно средство;
3. идентификационен номер на превозно
средство – номер на рама (VIN);
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4. вид на МПС;
5. име на собственик;
6. последен известен в регистъра актуален адрес на собственика – код на населено
място по Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните
единици (ЕКАТТЕ), област, община, населено
място, адрес.
(5) Достъп до споделена директория на
сървъра на Гаранционния фонд за обмен на
файлове по ал. 2 и 4 се дава с потребителско
име и парола, които се предоставят на МВР
от Гаранционния фонд.
Обмен на данни за целите на служебно прекратяване на регистрация на МПС съгласно
чл. 574, ал. 11 КЗ
Чл. 24. (1) За изпълнение на задълженията
по чл. 574, ал. 11 КЗ Гаранционният фонд
изготвя автоматизирано уведомление до органа по регистрация на превозни средства в
МВР за прекратяване на регистрацията на
превозни средства.
(2) Уведом лен ие т о с ъд ърж а с лед н и т е
данни:
1. дата на изпращане на уведомлението
до МВР;
2. регистрационен номер (номер на регистрационна табела) на превозно средство;
3. идентификационен номер на превозно
средство – номер на рама (VIN);
4. вид на МПС;
5. номер на регион на регистрация;
6. дата на проверка за наличие на сключена задължителна застраховка „Гражданска
отговорност“;
7. номер на уведомление на собственика;
8. дата на изпращане на уведомлението
до собственика.
(3) Данните по ал. 2 се предоставят във
формат, определен съгласно съвместен протокол, подписан от представители, определени
от министъра на вътрешните работи, Комисията за финансов надзор и Управителния
съвет на Гаранционния фонд. В съвместния
протокол се определя и начинът за достъп
за подаване на данни.
Предоставяне на информация за възстановяване
на служебно прекратена регистрация
Чл. 25. (1) За изпълнение на задълженията
по чл. 574, ал. 6 КЗ във връзка с чл. 143, ал. 10,
изречение второ от ЗДвП Гаранционният фонд
изготвя автоматизирано уведомление до органа
по регистрация на превозни средства в МВР за
служебно възстановяване на регистрацията на
превозни средства към момента на започване
на покритието по застрахователния договор.
(2) Уведом лен ие т о с ъд ърж а с лед н и т е
данни:
1. дата на изпращане на уведомлението
до МВР;
2. регистрационен номер (номер на регистрационна табела) на превозно средство;
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3. идентификационен номер на превозно
средство – номер на рама (VIN);
4. вид на МПС;
5. номер на полица;
6. номер на регион на регистрация;
7. дата и час на сключване на договора;
8. начална и крайна дата и час на покритие.
(3) Гаранционният фонд подава данните
за моторни превозни средства по ал. 1 чрез
автоматизирана електронна услуга в реално
време.
(4) Данните по ал. 2 се предоставят във
формат, определен съгласно съвместен протокол, подписан от представители, определени
от министъра на вътрешните работи, Комисията за финансов надзор и Управителния
съвет на Гаранционния фонд. В съвместния
протокол се определя и начинът за достъп
за предоставяне на данни.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

РЕД ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ЗАЩИТА Н А
ДАННИТЕ В ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ Н А ЗАСТРА ХОВАТЕЛИТЕ И Н А
ЕЛЕКТРОННИТЕ РЕГИСТРИ НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР
Изисквания към информационните системи на
застрахователите
Чл. 26. (1) Застрахователите поддържат
и нф орма ц ион н и сис т ем и, с ъвме с т и м и с
тези на Гаранционния фонд и позволяващи
изпълнението на задълженията им по тази
наредба.
(2) Всеки застраховател изгражда и поддържа информационна система за генериране,
издаване и отчитане на застрахователните
договори по чл. 3.
(3) Информационната система трябва да
гарантира регламентиран и контролиран достъп на лицата, които имат право на достъп
съгласно изискванията на КЗ и тази наредба.
(4) Управителният съвет на Гаранционния
фонд приема функционална и техническа
спецификация на информационната система
за водене на регистрите по тази наредба.
Спец ификац ии те по изречение п ърво не
могат да се отклоняват от разпоредбите на
тази наредба.
(5) Застрахователите са длъжни да обезпечат технически своите информационни
системи по начин, който да гарантира, че
личните данни са достъпни само до лица,
оправомощени да ползват тези данни с решение на управителния орган на застрахователя.
Информационните системи на застрахователите трябва да съхраняват индентификационни данни за всяко лице, достъпвало лични
данни, и да поддържат регистър (журнал) на
достъпа до конкретната информация.
(6) Във връзка с изпълнението на ал. 5
достъпът до данните се защитава с потребителско име и парола на потребител на
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информационната система на застраховател,
която съхранява журнална информация за
осъществените справки, съдържащи лични
данни. Жу рналната информация съдържа
данните, на база на които е извършена справката, и предоставените данни, дата, час и
идентификатор на лицето, ползвало достъп.
Адаптиране на информационните системи на
застрахователите
Чл. 27. Застрахователите адаптират информационните си системи съобразно изискванията на чл. 26, ал. 4 и Гаранционният
фонд удостоверява тяхната съвместимост с
информационната система на Гаранционния
фонд.
Проверки за спазване на изискванията
Чл. 28. Застрахователите осигуряват техн и че с к а в ъ з мож но с т з а и зв ърш в а не н а
проверки от служители на МВР относно
изпълнението на процеду рите, правилата
и процесите за спазване на изискванията
за защита на личните данни, получени по
тази наредба.
Защита на данните в електронните регистри
на Гаранционния фонд
Чл. 29. (1) Защитата на данните и преносната среда, изградена за обмен на данните
между Гаранционния фонд и МВР и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, се осъществява съгласно изискванията на Наредбата за общите изисквания за
оперативна съвместимост и информационна
сигурност, приета с ПМС № 279 от 2008 г.
(обн., ДВ, бр. 101 от 2008 г.; изм., бр. 58 от
2010 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2010 г., бр. 48
от 2013 г.).
(2) Дост ъп до елек т ронната усл у га се
предоставя от МВР за ползване от информационната система на ГФ, изградена върху
защитен комуникационен канал за връзка
между Гаранционния фонд и МВР.
(3) Данните по чл. 571, ал. 1, т. 1, 2, 3
и 9 КЗ се класифицират като данни ниво
„2“ или „В“ – ниво на принудително у правление на достъпа по смисъла на чл. 34,
т. 3 от Наредбата за общите изисквания за
оперативна съвместимост и информационна
сигурност. Данните по чл. 571, ал. 1, т. 4 – 8
КЗ се класифицират като данни ниво „0“
или „D“ – ниво на свободен достъп по смисъла на чл. 34, т. 1 от Наредбата за общите
изисквания за оперативна съвместимост и
информационна сигурност.
(4) Гаранционният фонд съхранява получените данни и защитава достъпа до тях, като
не предоставя правата си на трети лица и
не обработва данните по друг начин, несъвместим с целите, за които те се предоставят.
(5) Гаранционният фонд обработва предоставените лични данни при стриктно спазване
на Закона за защита на личните данни.
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Условия и ред за достъп до информацията,
съхранявана в Гаранционния фонд, на Комисията за финансов надзор, Министерството на
вътрешните работи и Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“
Чл. 30. (1) Комисията за финансов надзор, Министерството на вътрешните работи
и Изпълнителната агенция „Автомобилна
а дминист раци я“ имат п раво на пълен и
безплатен достъп до информацията, съхранявана от Гаранционния фонд, като достъпът
на служителите на тези държавни органи се
определя съгласно вътрешноведомствените
п рави ла на съо т вет ни я д ържавен орган.
Осигурява се достъп до данните, необходими
за осъществяване на правомощията на съответния държавен орган и за изпълнение на
задачите, възложени на съответния служител.
(2) Гаранционният фонд осигурява необходимия потребителски и програмен интерфейс
за достъп на държавните органи по ал. 1 до
информацията в своите регистри.
Условия и ред за достъп до информацията,
съхранявана в Гаранционния фонд, на Националното бюро на българските автомобилни
застрахователи
Чл. 31. Националното бюро на българските автомобилни застрахователи има право на
безплатен достъп до информацията в регистрите на Гаранционния фонд за изпълнение
на неговите функции.
ПРЕХОДНИ И ЗАК ЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. До осигуряване на техническа възможност за ежедневно обновяване на данните
в регистъра на МПС по чл. 4, ал. 1 регистърът се актуализира като ежеседмично се
предоставя файл, съдържащ данни за всички
превозни средства в обхвата на чл. 4, ал. 2.
§ 2. До осигуряване на техническа възможност данните по чл. 25 се подават във
вид на файлове по защитен канал за връзка,
изграден между мрежата за пренос на данни на МВР и определен файлов сървър на
Гаранционния фонд.
§ 3. Тази наредба отменя Наредба № Iв-991
от 2006 г. за формите и начина на обмен на
информация и взаимодействие между Информационния център по задължителните
застраховки „Гражданска отговорност“ на
автомобилистите и „Злополука“ на пътниците, Министерството на вътрешните работи и
Министерството на транспорта (ДВ, бр. 57
от 2006 г.).
§ 4. (1) Тази наредба влиза в сила от датата
на обнародването є в „Държавен вестник“
с изключение на чл. 10 и 11, които влизат в
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сила от датата на влизане в сила на наредбата по чл. 490, ал. 5 КЗ.
(2) Застрахователите попълват регистъра
по чл. 6 съгласно изискванията му и прилагат
чл. 7, ал. 2 след изтичане на срока по ал. 6.
До изтичането на срока по ал. 6 регистърът
на застрахователните полици се води по
досегашния ред.
(3) Разпоредбите на чл. 8, ал. 3, ал. 4, изречение второ и ал. 8 – 10 се прилагат след
изтичане на срока по ал. 6.
(4) Комисията за финансов надзор приема
с решение справките по чл. 7, ал. 2 и чл. 13,
ал. 2 в срок два месеца от влизане в сила
на тази наредба.
(5) Протоколите по чл. 5, 9 и 23 – 25 се
подписват в срок два месеца от датата на
влизане в сила на тази наредба.
(6) Гаранционният фонд възлага доработването на информационната система в срок
две седмици от приемането на справките
по ал. 4. В срок един месец от приемането
на справките по ал. 4 Гаранционният фонд
предоставя на застрахователите подробни
технически спецификации за привеждане на
информационните системи в съответствие с
информационната система на Гаранционния
фонд. В срок четири месеца от приемането
на справките по ал. 4 Гаранционният фонд
привежда информационната си система в
съответствие с изискванията на тази наредба и осигу рява условия за тестването
є от застрахователите за срок три месеца.
Застрахователите и Националното бюро на
автомобилните застрахователи привеж дат
дейността си в съответствие с изискванията
на тази наредба в срок три месеца от началото на срока за тестване.
(7) Електронната услуга по чл. 9, ал. 1 не
включва информацията по ал. 7, т. 8, букви
„б“ и „в“ и т. 16 в срок до 1.01.2018 г.
§ 5. Гаранционният фонд привежда дейността си в съответствие с чл. 29, ал. 1 в
срок седем месеца от датата на влизане в
сила на тази наредба.
§ 6. Наредбата се издава на основание
чл. 571, ал. 4, чл. 574, ал. 9 и чл. 575, ал. 3
от Кодекса за застраховането и е приета с
Решение № 164-Н от 30 декември 2016 г. на
Комисията за финансов надзор.
Председател на Комисията
за финансов надзор:
Карина Караиванова
Министър на вътрешните работи:
Румяна Бъчварова
За министър на транспорта, информационните
технологии и съобщенията:
Валери Борисов
184
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ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 4111-ЕП
от 16 януари 2017 г.

относно обявяване за член на Европейския
парламент на следващия в листата кандидат
при освобождаване мястото на член на Европейския парламент
С писмо изх. № 750-06-3 от 16.01.2017 г.
п р ед с ед а т е л я т н а Н а р од н о т о с ъ б р а н и е
г-жа Цецка Цачева е уведомила председателя на
ЦИК, че с писмо изх. № D 300461 от 13.01.2017 г.
председателят на Европейския парламент
г-н Мартин Шулц е уведомил Народното
събрание, че в съответствие с чл. 13(4) от
Акта за избиране на членове на Европейския парламент чрез преки всеобщи избори
и правило 4(3) от Процедурните правила на
Европейския парламент г-жа Илияна Йотова
е подала оставка считано от 17 януари 2017 г.
На пленарно заседание на 16.01.2017 г. Европейският парламент ще разгледа и обяви
мястото є за свободно считано от 17 януари
2017 г., поради тази причина ще бъде благодарен съгласно чл. 13(2) от Акта да бъде
уведомен за името на лицето, което ще заеме
свободното място.
Илияна Малинова Йотова е обявена за
избрана за член на Европейския парламент
с Решение № 575-ЕП от 30 май 2014 г. на
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Централната избирателна комисия като кандидат от листата на коалиция „КОАЛИЦИЯ
ЗА БЪЛГАРИЯ“. На основание чл. 7, § 1 и
чл. 13, § 1 от Акта за избиране на членове
на Европейския парламент чрез всеобщи
преки избори освободеното място се заема
от следващия в листата на същата коалиция
кандидат – Петър Атанасов Курумбашев.
Предвид изложеното и на основание чл. 391
от Изборния кодекс във връзка с чл. 7, § 1 и
чл. 13, § 1 и § 3 от Акта за избиране на членове
на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за член на Европейския парламент
от Република България Петър Атанасов Курумбашев от листата на коалиция от партии
„КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ“.
На обявения член на Европейския парламент от Република България да се издаде
удостоверение.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Да се уведоми Европейският парламент чрез
Народното събрание на Република България
за настоящото решение.
Председател:
Ивилина Алексиева
Секретар:
Севинч Солакова
418
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
ЗАПОВЕД № РД-9Р-32
от 11 ноември 2016 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65,
ал. 1, т. 3 от Закона за културното наследство
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН
с вх. № 33-00-411 от 11.10.2016 г., становище на
Специализирания експертен съвет по чл. 64,
ал. 2 ЗКН, отразено в т. 6 на протокол № 62 от
28.10.2016 г., назначен със Заповед № РД-09-32 от
21.01.2015 г., изменена със Заповед № РД-09-173 от
24.03.2015 г. и Заповед № РД-09-388 от 20.06.2016 г.
на министъра на културата, нареждам:
1. Предоставям статут на храм „Света Параскева“, УПИ XII-1277, кв. 119, гр. Вълчедръм, община
Вълчедръм, област Монтана, с класификация на
художествена и архитектурно-строителна единична недвижима културна ценност от ново време
и с категория „местно значение“, както следва:
1.1. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.1.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
1.1.1.1. Териториалният обхват на недвижимата
културна ценност е в границите на УПИ XII-1277,
кв. 119 по дворищно-регулационен план, одобрен
със Заповед № 233 от 1988 г., дв. регул., утвърдена
със Заповед № 233 от 1988 г.
1.1.1.2. Няма необходимост от охранителна
зона.
1.1.2. Предписания за опазване:
1.1.2.1. Изисква се консервация и реставрация
на храма и извършване на консервационнореставрационни работи на икони, иконостас,
проскинетарии.
1.1.2.2. Допуска се изписване на интериора
на църквата по съгласуван проект по реда на
действащата нормативна уредба. Не се допуска
застрояване по уличната регулация. При доказване на необходимост от ново строителство за
нуждите на функцията на храма то се допуска в
югозападната част на имота на църквата. Допуска
се изграждането на ограда в стилистиката на
архитектурата на храма по проект. Не се допуска
подмяна на оригиналната дограма, както и на
цветните стъкла и витражи, допуска се консервация и реставрация. Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани според действащата
нормативна уредба.
1.1.2.3. Допуска се изграждане в северната част
на нартекса на нова преградна стена и оформяне
на обслужващо помещение при доказана с проект необходимост. Всички намеси се доказват с
проекти, съгласувани според действащата нормативна уредба. Допуска се достъп извън времето,
предвидено за църковна служба.

2. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
3. Пълният опис на границите на обекта по т. 1
се съхранява в Националния документален архив
на Националния институт за недвижимо културно наследство. Достъпът до тях се осъществява
чрез регистъра по чл. 68 ЗКН към Националния
институт за недвижимо културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд.
За министър:
Б. Петрунова
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ЗАПОВЕД № РД-9Р-33
от 21 ноември 2016 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65,
ал. 1, т. 3 от Закона за културното наследство
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН
с вх. № 33-00-452 от 28.10.2016 г., становище на
Специализирания експертен съвет по чл. 64,
ал. 2 ЗКН, отразено в т. 1 на протокол № 64 от
10.11.2016 г., назначен със Заповед № РД-09-32 от
21.01.2015 г., изменена със Заповед № РД-09-173 от
24.03.2015 г. и Заповед № РД-09-388 от 20.06.2016 г.
на министъра на културата, нареждам:
1. Предоставям статут на църква „Св. св. Кирил и Методий“, кв. 24, УПИ III-246, с. Искра,
община Карнобат, област Бургас, с класификация
на възрожденска архитектурно-строителна единична недвижима културна ценност и с категория
„местно значение“, както следва:
1.1. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.1.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
1.1.1.1. Териториалният обхват на недвижимата
културна ценност е в границите на УПИ ІІI-246,
кв. 24 по плана на с. Искра.
1.1.1.2. Няма необходимост от охранителна
зона.
1.1.2. Предписания за опазване:
1.1.2.1. Изисква се консервация и реставрация
на храма, създаване на цялостен план за благоустройство и връщане на оригиналните икони.
Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани
според действащата нормативна уредба.
1.1.2.2. Допуска се изграждане на допълващо
застрояване в североизточната част на парцела и
изписване на църквата. Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани според действащата
нормативна уредба. Допуска се достъп извън
времето, предвидено за църковна служба.
2. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
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3. Пълният опис на границите на обекта по т. 1
се съхранява в Националния документален архив
на Националния институт за недвижимо културно наследство. Достъпът до тях се осъществява
чрез регистъра по чл. 68 ЗКН към Националния
институт за недвижимо културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд.
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За министър:
Б. Банов

ЗАПОВЕД № РД-9Р-34
от 21 ноември 2016 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65,
ал. 1, т. 3 от Закона за културното наследство
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН
с вх. № 33-00-452 от 28.10.2016 г., становище на
Специализирания експертен съвет по чл. 64,
ал. 2 ЗКН, отразено в т. 2 на протокол № 64 от
10.11.2016 г., назначен със Заповед № РД-09-32 от
21.01.2015 г., изменена със Заповед № РД-09-173 от
24.03.2015 г. и Заповед № РД-09-388 от 20.06.2016 г.
на министъра на културата, нареждам:
1. Предоставям статут на църква „Св. Архангел
Михаил“, кв. 10, УПИ III-225, с. Ломци, община
Попово, област Търговище, с класификация на
възрожденска художествена и архитектурно-строителна единична недвижима културна ценност
и с категория „местно значение“, декларирана с
писмо № 3108 от 18.09.1978 г., както следва:
1.1. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.1.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
1.1.1.1. Териториалният обхват на недвижимата
културна ценност е в границите на УПИ ІІІ-225,
кв. 10 по регулационен план на с. Ломци.
1.1.1.2. Няма необходимост от охранителна
зона.
1.1.2. Предписания за опазване:
1.1.2.1. Изисква се консервация и реставрация
на храма, създаване на цялостен план за благоустройство и извършване на консервационнореставрационни работи на иконостас, икони,
владишки трон и проскинитарий.
1.1.2.2. Допуска се изграждане на едноетажна
сграда за църковни тържества и църковно-просветна дейност на мястото на сега съществуваща
полумасивна сграда с навес в северозападния край
на парцела. Допуска се изписване на църквата.
Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани според действащата нормативна уредба.
Допуска се достъп извън времето, предвидено
за църковна служба.
2. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
3. Пълният опис на границите на обекта по т. 1
се съхранява в Националния документален архив
на Националния институт за недвижимо култур-
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но наследство. Достъпът до тях се осъществява
чрез регистъра по чл. 68 ЗКН към Националния
институт за недвижимо културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд.
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За министър:
Б. Банов

ЗАПОВЕД № РД-9Р-35
от 21 ноември 2016 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65,
ал. 1, т. 3 от Закона за културното наследство
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН
с вх. № 33-00-452 от 28.10.2016 г., становище на
Специализирания експертен съвет по чл. 64,
ал. 2 ЗКН, отразено в т. 3 на протокол № 64 от
10.11.2016 г., назначен със Заповед № РД-09-32 от
21.01.2015 г., изменена със Заповед № РД-09-173 от
24.03.2015 г. и Заповед № РД-09-388 от 20.06.2016 г.
на министъра на културата, нареждам:
1. Предоставям статут на църква „Св. Архангел Михаил“, кв. 31, УПИ VII-313, ул. Иван
Асен II № 2, с. Зараево, община Попово, област
Търговище, с класификация на възрожденска
художествена и архитектурно-строителна единична недвижима културна ценност и с категория
„местно значение“, декларирана с писмо № 3108
от 18.09.1978 г., както следва:
1.1. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.1.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
1.1.1.1. Териториалният обхват на недвижимата
културна ценност е в границите на УПИ VII-313,
кв. 31 по плана на с. Зараево.
1.1.1.2. Няма необходимост от охранителна
зона.
1.1.2. Предписания за опазване:
1.1.2.1. Изисква се консервация и реставрация
на храма, създаване на цялостен план за благоустройство и извършване на консервационнореставрационни работи на иконостас, икони,
владишки трон, проскинитарий и таван.
1.1.2.2. Допуска се изграждане на едноетажна
сграда за църковни тържества и църковно-просветна дейност на мястото на сега съществуваща масивна сграда в югозападната част на
парцела. Допуска се изписване на църквата.
Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани според действащата нормативна уредба.
Допуска се достъп извън времето, предвидено
за църковна служба.
2. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
3. Пълният опис на границите на обекта по т. 1
се съхранява в Националния документален архив
на Националния институт за недвижимо културно наследство. Достъпът до тях се осъществява
чрез регистъра по чл. 68 ЗКН към Националния
институт за недвижимо културно наследство.
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ЗАПОВЕД № РД-9Р-36
от 21 ноември 2016 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65,
ал. 1, т. 3 от Закона за културното наследство
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН
с вх. № 33-00-452 от 28.10.2016 г., становище на
Специализирания експертен съвет по чл. 64,
ал. 2 ЗКН, отразено в т. 4 на протокол № 64 от
10.11.2016 г., назначен със Заповед № РД-09-32 от
21.01.2015 г., изменена със Заповед № РД-09-173 от
24.03.2015 г. и Заповед № РД-09-388 от 20.06.2016 г.
на министъра на културата, нареждам:
1. Предоставям статут на църква „Св. Георги“,
кв. 36, УПИ VI-1197, гр. Опака, община Опака,
област Търговище, с класификация на възрожденска художествена и архитектурно-строителна
единична недвижима културна ценност и с категория „местно значение“, декларирана с писмо
№ 3108 от 18.09.1978 г., както следва:
1.1. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.1.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
1.1.1.1. Териториалният обхват на недвижимата
културна ценност е в границите на УПИ VI-1197,
кв. 36 по плана на гр. Опака.
1.1.1.2. Няма необходимост от охранителна
зона.
1.1.2. Предписания за опазване:
1.1.2.1. Изисква се консервация и реставрация
на храма, създаване на цялостен план за благоустройство и извършване на консервационнореставрационни работи на иконостас, икони и
владишки трон. Всички намеси се доказват с
проекти, съгласувани според действащата нормативна уредба.
1.1.2.2. Допуска се изписване на църквата.
Допуска се съществуващата сграда в имота да се
ползва за провеждане на църковни тържества и
църковно-просветна дейност. Допуска се достъп
извън времето, предвидено за църковна служба.
2. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
3. Пълният опис на границите на обекта по т. 1
се съхранява в Националния документален архив
на Националния институт за недвижимо културно наследство. Достъпът до тях се осъществява
чрез регистъра по чл. 68 ЗКН към Националния
институт за недвижимо културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд.

ЗАПОВЕД № РД-9Р-37
от 21 ноември 2016 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65,
ал. 1, т. 3 от Закона за културното наследство
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН
с вх. № 33-00-452 от 28.10.2016 г., становище на
Специализирания експертен съвет по чл. 64,
ал. 2 ЗКН, отразено в т. 5 на протокол № 64 от
10.11.2016 г., назначен със Заповед № РД-09-32 от
21.01.2015 г., изменена със Заповед № РД-09-173 от
24.03.2015 г. и Заповед № РД-09-388 от 20.06.2016 г.
на министъра на културата, нареждам:
1. Предоставям статут на храм „Успение Богородично“, кв. 25, УПИ VII-334, с. Зафирово, община
Главиница, област Силистра, с класификация на
художествена и архитектурно-строителна единична недвижима културна ценност от новото време
и с категория „национално значение“, деклариран
с писмо № 4436 от 24.11.1981 г., както следва:
1.1. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.1.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
1.1.1.1. Териториалният обхват на недвижимата
културна ценност е в границите на УПИ VII-334,
кв. 25 по план, утвърден със Заповед № РД-09256
от 1.08.1985 г.
1.1.1.2. Няма необходимост от охранителна
зона, тъй като устройствената среда е вече изградена, а самият имот на църквата с обширен
двор действа като охранителна зона.
1.1.2. Предписания за опазване:
1.1.2.1. Изисква се консервация, реставрация
и експониране на храма, извършване на консервационно-реставрационни работи на иконостас,
стенописи и икони, консервация и реставрация на
оригиналните осветителни тела в храма. Всички
намеси се доказват с проекти, съгласувани според
действащата нормативна уредба.
1.1.2.2. Допуска се провеждане на мероприятия по ремонти на помощната сграда, доказани
с проект. Допуска се изписване на интериора
на църквата извън оригиналните стенописи и
декоративни орнаменти по съгласуван проект
по реда на действащата нормативна уредба.
Допуска се достъп извън времето, предвидено
за църковна служба.
2. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
3. Пълният опис на границите на обекта по т. 1
се съхранява в Националния документален архив
на Националния институт за недвижимо културно наследство. Достъпът до тях се осъществява
чрез регистъра по чл. 68 ЗКН към Националния
институт за недвижимо културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд.

За министър:
Б. Банов

За министър:
Б. Банов

Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд.
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За министър:
Б. Банов
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ЗАПОВЕД № РД-9Р-38
от 21 ноември 2016 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65,
ал. 1, т. 3 от Закона за културното наследство
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН
с вх. № 33-00-452 от 28.10.2016 г., становище на
Специализирания експертен съвет по чл. 64,
ал. 2 ЗКН, отразено в т. 7 на протокол № 64 от
10.11.2016 г., назначен със Заповед № РД-09-32 от
21.01.2015 г., изменена със Заповед № РД-09-173 от
24.03.2015 г. и Заповед № РД-09-388 от 20.06.2016 г.
на министъра на културата, нареждам:
1. Предоставям статут на храм „Св. Георги“,
кв. 46, ПИ 579, гр. Бяла, община Бяла, област
Русе, с класификация на архитектурно-строителна
и художествена единична недвижима културна
ценност от новото време и с категория „национално значение“, деклариран с писмо № 4451 от
25.11.1981 г. на Националния институт за паметници на културата, както следва:
1.1. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.1.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
1.1.1.1. Териториалният обхват на недвижимата
културна ценност е в границите на ПИ 579, кв.
46 по план, одобрен със Заповед № 117/1983 г.
1.1.1.2. Няма необходимост от охранителна
зона, тъй като устройствената среда е вече изградена, а самият имот на църквата с обширен
двор действа като охранителна зона.
1.1.2. Предписания за опазване:
1.1.2.1. Изисква се консервация, реставрация
и експониране на храма, извършване на консервационно-реставрационни работи на иконостас,
стенописи и икони, консервация и реставрация
на оригиналните осветителни тела в храма и
отстраняване на допълнително закованите към
иконостаса икони. Не се допуска промяна на
дограмата и цветното стъкло. Не се допуска изграждане или поставяне на обекти, несвързани
с функцията на храма. Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани според действащата
нормативна уредба.
1.1.2.2. Допуска се провеждане на мероприятия
по ремонт на помощната сграда с промяна на
предназначението като сграда за провеждане на
църковни тържества и просветна дейност, доказани с проект. Допуска се достъп извън времето,
предвидено за църковна служба.
2. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
3. Пълният опис на границите на обекта по
т. 1 се съхраняват в Националния документален
архив на Националния институт за недвижимо
културно наследство. Достъпът до тях се осъществява чрез регистъра по чл. 68 ЗКН към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд.
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За министър:
Б. Банов
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ЗАПОВЕД № РД-9Р-39
от 21 ноември 2016 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2, чл. 65, ал. 1, т. 3
и чл. 69, ал. 1 от Закона за културното наследство
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН
с вх. № 33-00-452 от 28.10.2016 г., становище на
Специализирания експертен съвет по чл. 64,
ал. 2 ЗКН, отразено в т. 8 на протокол № 64 от
10.11.2016 г., назначен със Заповед № РД-09-32 от
21.01.2015 г., изменена със Заповед № РД-09-173 от
24.03.2015 г. и Заповед № РД-09-388 от 20.06.2016 г.
на министъра на културата, нареждам:
1. Променям статута в частта режими за
опазване на обект „Селищна могила Гълъбово“,
разположен в м. Асара, землище на с. Обручище,
община Гълъбово, област Стара Загора, с класификация на археологическа единична недвижима
културна ценност и с категория „национално значение“ (Разпореждане № 1711 на Министерския
съвет от 22.10.1962 г.), както следва:
1.1. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.1.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
1.1.1.1. Граници на недвижимата културна
ценност съгласно следния координатен регистър
(система БГС 2005):
т. 1:
4669132.7894
533321.7038
т. 2:
4669125.3213
533349.9061
т. 3:
4669101.7125
533379.1340
т. 4:
4669055.7910
533395.9898
т. 5:
4669026.9566
533382.4981
т. 6:
4669005.0883
533354.1763
т. 7:
4668995.2726
533308.9877
т. 8:
4668986.1044
533229.5807
т. 9:
4668993.8800
533207.9732
т. 10:
4669010.7081
533183.9629
т. 11:
4669021.9102
533178.7911
т. 12:
4669032.0362
533180.2171
т. 13:
4669044.2767
533185.6271
т. 14:
4669064.5998
533194.6092
т. 15:
4669097.7116
533219.9769
т. 16:
4669125.8633
533259.9467
т. 17:
4669132.9106
533298.0192
1.1.1.2. Териториалният обхват, описан в посочените в т. 1.1.1.1 граници на недвижимата
културна ценност, включва част от териториите
на поземлени имоти с идентификатори 53134.502.1,
53134.502.13, 53134.503.19 (път) и 53134.503.15 от
землището на с. Обручище с обща площ 23,4 дка.
Всичките имоти са частна собственост.
1.1.1.3. Граници на охранителната зона на недвижимата културна ценност съгласно следния
координатен регистър (система БГС 2005):
т. 1:
4669062.8150
533037.4690
т. 2:
4669125.4030
533051.4610
т. 3:
4669170.9260
533065.8730
т. 4:
4669183.2600
533077.5830
т. 5:
4669272.8650
533128.9970
т. 6:
4669244.3500
533226.5970
т. 7:
4669224.0690
533315.2500
т. 8:
4669190.7430
533484.0230
т. 9:
4669085.8410
533461.9440
т. 10:
4668951.9600
533436.2890
т. 11:
4668926.9320
533431.6540
т. 12:
4668910.6110
533428.7150
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т. 13:
4668898.4697
533425.8939
т. 14:
4668899.1410
533423.0050
т. 15:
4668877.5506
533417.9708
т. 16:
4668875.4539
533417.5661
т. 17:
4668876.2880
533413.2450
т. 18:	 4668867.7300 	
533411.5850
т. 19:
4668869.1010
533403.9700
т. 20:
4668870.7360
533395.9530
т. 21:
4668874.2920
533378.4250
т. 22:
4668869.5830
533377.5050
т. 23:
4668872.5808
533362.1447
т. 24:
4668876.1286
533362.8371
т. 25:
4668880.4320
533337.3700
т. 26:
4668904.1502
533211.7229
т. 27:
4668932.4200
533214.6500
т. 28:
4668936.3550
533041.1180
1.1.1.4. Териториалният обхват на охранителната зона на недвижимата културна ценност
вк лючва част от териториите на поземлени
имоти с идентификатори 53134.502.1, 53134.502.13,
53134.503.19 (път) и 53134.503.15 от землището на
с. Обручище с обща площ 107,8 дка. Всичките
имоти са частна собственост.
1.1.2. Предписания за опазване:
Всички намеси на територията на недвижимата
културна ценност се съгласуват с Министерството на културата на основание чл. 83 и 84 ЗКН.
Определя се като територия за археологическо
проучване, консервация, реставрация и експониране на недвижимата културна ценност. Забранява
се промяна на предназначението на земята без
съгласуване с Министерството на културата. Забранява се обработването на земята, засаждането
на трайни насаждения с дълбока коренова система.
Забранява се пашата на животни. Забранява се
всякакъв вид строителство, несвързано с консервационно-реставрационни работи, археологически проучвания и дейности по социализацията
на недвижимата културна ценност. Допуска се
монтиране на защитни покрития, пейки и информационни табла, осигуряващи проучването,
поддръжката, експонирането и социализацията на
недвижимата културна ценност в съответствие с
изискванията на ЗКН. Забранява се изграждането
на нови подземни и надземни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура освен в
случаите, когато се отнася до осигуряването на
условия за проучване, поддръжка, експониране и
социализация на недвижимата културна ценност.
Изисква се прокараните към момента подземни мрежи на техническата инфраструктура
и свързаните с тях технически съоръжения, обслужващи обекти извън териториалния обхват
на недвижимата културна ценност, но попадащи
изцяло или отчасти в нея, след тяхната физическа
амортизация да бъдат демонтирани и изместени
извън рамките на обекта. Изисква се всички
дейности в рамките на територията на недвижимата културна ценност, която се припокрива
със сервитутите на съществуващите мрежи на
техническата инфраструктура, да бъдат съобразени
със специфичните изисквания, произтичащи от
нормативната уредба, отнасяща се до безопасността и законосъобразността на намесите.
Допуска се поддръжката на съществуващите
надземни мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура. Допуска се поддръжката на съ-
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ществуващите подземни мрежи и съоръжения на
техническата инфраструктура, обслужващи обект
с ЕКАТТЕ 53134.503.15.1 (хангар, депо, гараж).
Допуска се съхраняване и текуща поддръжка
на съществуващата сграда – обект с ЕК АТТЕ
53134.503.15.1 (хангар, депо, гараж).
Забранява се прокарването на транспортнокомуникационната инфраструктура. Забранява
се съхраняването и преработката на всякакъв
вид отпадък. Забранява се депонирането на
въглища, инертни и други материали, както и
преминаването през територията на обекта на
тежка транспортна и изкопна техника.
Изисква се почистването от растителност на
територията на недвижимата културна ценност,
унищожаваща културните пластове на обекта.
Изисква се освобож даването на защитената
територия на недвижимата културна ценност от
въглищните насипи. Поради активни ерозионни
процеси на запазената наземна част на селищната могила се препоръчва пълно археологическо
проучване.
Териториите на защитените зони по реда на
Закона за биологичното разнообразие, Закона за
горите, Закона за защитените територии и Закона
за опазване на околната среда, които се припокриват с територията на недвижимата културна
ценност, запазват режимите, определени със Заповед № РД-832 от 17.11.2008 г. на министъра на
околната среда и водите (ДВ, бр. 108 от 2008 г.).
2. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
3. Пълният опис на границите на обекта по
т. 1, на границите на охранителната му зона
и картният материал, приложение към настоящата заповед, се съхраняват в Националния
документален архив на Националния институт
за недвижимо културно наследство. Достъпът
до тях се осъществява чрез регистъра по чл. 68
ЗКН към Националния институт за недвижимо
културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд.
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За министър:
Б. Банов

ЗАПОВЕД № РД-9Р-40
от 21 ноември 2016 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2, чл. 65, ал. 1, т. 3
и чл. 69, ал. 1 от Закона за културното наследство
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН
с вх. № 33-00-452 от 28.10.2016 г., становище на
Специализирания експертен съвет по чл. 64,
ал. 2 ЗКН, отразено в т. 10 на протокол № 64 от
10.11.2016 г., назначен със Заповед № РД-09-32 от
21.01.2015 г., изменена със Заповед № РД-09-173 от
24.03.2015 г. и Заповед № РД-09-388 от 20.06.2016 г.
на министъра на културата, нареждам:
1. Променям статута в частта режими за
опазване на обект „Праисторическо, антично
и средновековно селище „Чиракман“, община
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Каварна, област Добрич, с класификация на
археологическа групова недвижима културна
ценност и с категория „местно значение“ (ДВ,
бр. 73 от 1967 г.), както следва:
1.1. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.1.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
1.1.1.1. Граници на недвижимата културна
ценност:
– от юг – по южните граници на поземлени
имоти 35064.501.3602, 35064.200.102, 35064.200.96
и 35064.200.95;
– от север – по севернатa границa на поземлени имоти 35064.200.92, част от северната граница
на поземлени имоти 35064.200.93 и 35064.501.3602;
– от изток – по източната граница на поземлен
имот 35064.501.3602;
– от запад – по западните граници на поземлени имоти 35064.200.95, 35064.200.94, 35064.200.93
и 35064.200.92.
1.1.1.2. Териториалният обхват, описан в посочените в т. 1.1.1.1 граници на недвижимата културна
ценност, включва поземлени имоти с идентификатори 35064.200.92 (обществени организации),
35064.200.93 (общинска публична), 35064.200.94
(обществени организации), 35064.200.95 (държавна частна), 35064.200.96 (държавна частна),
35064.200.97 (общинска частна), 35064.200.98 (държавна частна), 35064.200.99 (общинска частна),
35064.200.102 (държавна частна), 35064.200.119
(частна), 35064.200.120 (спорна между държавата
и Община Каварна), 35064.501.3602 (общинска
публична) с обща площ 342,607 дка.
1.1.1.3. Граници на охранителна зона „А“ на
недвижимата културна ценност – част „Север“:
от юг – по южната граница на поземлен имот
35064.200.91;
– от север – по северозападната граница
на поземлен имот 35064.200.91 до т. А, оттам
по североизточната граница на поземлен имот
35064.200.91 през т. Б, В и Г съгласно координатен регистър;
– от запад – по западната граница на поземлен
имот 35064.200.91.
1.1.1.4. Граници на охранителна зона „А“ на
недвижимата културна ценност – част „Юг“:
– от юг – по южната граница на 34064.200.122;
– от север – по северните граници на поземлени имоти с идентификатори: част от 34064.200.122,
34064.20 0.121, 340 64.20 0.105, 340 64.20 0.117 и
34064.200.104;
– от изток – по източните граници на поземлени имоти с идентификатори 34064.200.104
и 34064.200.122;
– от запад – по западните граници на поземлени имоти с идентификатори 34064.200.122
и 34064.200.121.
1.1.1.5. Териториалният обхват на охранителна зона „А“ на недвижимата културна ценност
включва част от 35064.200.91 (стопанисвано от
общината), 35064.200.104 (частна), 35064.200.105
(частна), 35064.200.117 (общинска публична),
35064.200.121 (спорна между държавата и Община
Каварна) и 35064.200.122 (общинска публична) с
обща площ 318,717 дка.
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1.1.1.6. Граници на охранителна зона „Б“ на
недвижимата културна ценност – акватория:
– от юг – от т. 6 през т. 5, 4, 3 до 2;
– от север – по бреговата линия от т. 1 до т. 7;
– от изток – от т. 7 до т. 6;
– от запад – от т. 2 до т. 1.
1.1.1.7. Териториалният обхват на охранителна
зона „Б“ на недвижимата културна ценност – акватория, включва тристаметрова ивица от бреговата
линия в акваторията на Черно море съгласно
координатен регистър.
1.1.2. Предписания за опазване:
1.1.2.1. Територията на недвижимата културна
ценност – определя се като територия за археологическо проучване, консервация, реставрация,
експониране и социализация на архитектурно-археологически структури. Не се допуска промяна на
предназначението на поземлените имоти и ново
строителство, несвързано с консервационно-реставрационни работи и дейности по социализация.
Всички дейности на територията на недвижимата
културна ценност се извършват след съгласуване
с Министерството на културата по реда на ЗКН.
1.1.2.2. Територията на охранителна зона „А“
на недвижимата културна ценност – при инвестиционни намерения визите за проектиране да
бъдат съгласувани с Министерството на културата
съгласно чл. 83 и 84 ЗКН. Всички изкопни дейности се извършват под наблюдението на археолог
при условията на чл. 161, ал. 2 ЗКН.
1.1.2.3. Територията на охранителна зона „Б“
на недвижимата културна ценност – в акваторията на охранителната зона „Б“ се забраняват
подводни взривни работи, драгиране, тралене,
риболов с взривове, изхвърляне на земни маси.
Всички други видове дейности се съгласуват с
Министерството на културата и Центъра за подводна археология.
2. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
3. Пълният опис на координатите на точките
на границите на обекта по т. 1, на границите на
охранителните му зони и картният материал,
приложение към настоящата заповед, се съхраняват в Националния документален архив на
Националния институт за недвижимо културно
наследство. Достъпът до тях се осъществява чрез
регистъра по чл. 68 ЗКН към Националния институт за недвижимо културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд.
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За министър:
Б. Банов

ЗАПОВЕД № РД-9Р-41
от 2 декември 2016 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2, чл. 65, ал. 1, т. 2
и чл. 69, ал. 1 от Закона за културното наследство
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН по
чл. 64, ал. 1 ЗКН, становище на Специализирания
експертен съвет по чл. 64, ал. 2 ЗКН, отразено в
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т. 1 на протокол № 37 от 18.02.2013 г., назначен
със Заповед № РД-9К-44 от 14.02.2012 г. и изм.
със Заповед № РД-9К-171 от 11.09.2012 г. и Заповед
№ РД-9К-182 от 2.10.2012 г. на министъра на културата, и писмо с вх. № 04-05-383 от 16.06.2016 г.
на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството нареждам:
1. Променям статута на обект „Крепост, м.
Урдовица“ на морския бряг, с класификация на
археологическа недвижима културна ценност и
с категория „местно значение“ (ДВ, бр. 35 от
1965 г.), както следва:
1.1. „Ранновизантийска и средновековна крепост на полуостров Урдовиза, разположена в гр.
Китен, община Приморско, област Бургас, с класификация на археологическа групова недвижима
културна ценност и с категория „национално
значение“.
1.2. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.2.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
1.2.1.1. Граници на недвижимата културна
ценност:
Граници на територията: от север, изток и
юг съвпадат с границите на полуостров Урдовиза, включително и съоръженията в морето,
а от запад – границата минава по западните
граници на поземлени имоти с идентификатори
№ 37023.501.532, № 37023.501.21, № 37023.501.192,
№ 37023.501.671, № 37023.501.676, № 37023.501.673,
№ 37023.501.674, № 37023.501.562 и № 37023.501.695.
Граници на акваторията:
– от север, изток и юг – на 500 м от бреговата
линия навътре в морето до пресечните точки със
западната граница съгласно координатен регистър
система 1970 г., както следва:
UW1:
X = 4613045.17
Y = 9611979.90
UW2:
X = 4613545.17
Y = 9611979.90
UW3: 	
X = 4613567.28
Y = 9612330.18
UW4: 	
X = 4613443.38 	 Y = 9612637.97
UW5:
X = 4613244.87 	 Y = 9612736.71
UW6: 	
X = 4612863.88
Y = 9612808.73
UW7: 	
X = 4612525.16 	 Y = 9612673.80
UW8: 	
X = 4612314.71
Y = 9612450.49
UW9:
X = 4612237.70
Y = 9612217.72
UW10:
X = 4612281.01
Y = 9611840.51
UW11:
X = 4612781.01
Y = 9611840.51
UW12:
X = 4612787.75
Y = 9611888.50
– от запад – продължението на западната граница в северна и южна посока, перпендикулярно
на брега, на 500 м навътре в морето съгласно
приложения координатен регистър система 1970 г.
1.2.1.2. Териториа лни ят обх ват, описан в
посочените в т. 1.1.1 граници на недвижимата
културна ценност, включва поземлени имоти с
идентификатори № 37023.501.671, № 37023.501.672,
№ 37023.501.673, № 37023.501.674, № 37023.501.676,
№ 37023.501.686, № 37023.501.192, № 37023.501.562,
№ 37023.501.21, № 37023.501.532, № 37023.501.695,
№ 37023.501.696 и № 37023.501.707 по кадастралната
карта на гр. Китен с площ 91,18 дка и акватория,
разположена на 500 м в морето около полуостров
Урдовиза, с площ 898,47 дка. Общата площ на
недвижимата културна ценност е 989,65 дка.
1.2.1.3. Граници на охранителната зона на
недвижимата културна ценност:
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– от север и юг – по бреговата линия до
пресечните точки със западната граница на
територията на недвижимата културна ценност;
– от изток – по западната граница на територията на недвижимата културна ценност;
– от запад – от т. 13 с координати: X =
4613090.88; Y = 9611851.44, и по западната граница на имот с идентификатор № 37023.501.191,
оттам през улицата по западната граница на имот
№ 37023.501.557 (улица) до т. 14 с координати:
X = 4612935.46; Y = 9611840.51, и оттам на юг
до границите на акваторията на недвижимата
културна ценност.
1.2.1.4. Териториалният обхват на охранителната зона на недвижимата културна ценност
включва поземлени имоти с идентификатори
№ 37023.501.191, № 37023.501.201, № 37023.501.556,
№ 37023.501.197, № 37023.501.557 и части от поземлени имоти с идентификатори № 37023.501.129,
№ 37023.501.196, № 37023.501.198, № 37023.501.403.
1.2.2. Предписания за опазване:
1.2.2.1. Tериторията на недвижимата културна
ценност – определя се като територия за археологическо проучване, консервация, реставрация,
експониране и други дейности по социализация
на архитектурно-археологическите структури.
Инвестиционните проекти по социализацията
се съгласуват с Министерството на културата
съгласно чл. 83 и по реда на чл. 84 ЗКН. Не се
допуска ново строителство, несвързано с консервационно-реставрационните работи и дейности
по социализация или за осигуряване на достъп и
прилежащата им инфраструктура. Не се допуска
пристрояване и надстрояване на съществуващите
сгради. Допуска се изграждане на брегозащитни и укрепителни съоръжения и ремонти на
съществуващите, вътрешни преустройства на
съществуващите сгради, ремонти на покриви и
фасади, непроменящи обемно-пространствените
характеристики. Всякакви бъдещи инвестиционни
проекти следва да се съгласуват с Министерството на културата на основание чл. 83 и 84 ЗКН.
Не се допуска разполагане на временни открити
паркинги, пазари за сергийна търговия, открити
обекти за спортни дейности и площадки за игра и
други подобни открити обекти по реда на чл. 55
от Закона за устройство на територията (ЗУТ). Не
се допуска разполагане на преместваеми обекти и
рекламни елементи по реда на чл. 56 и 57 ЗУТ с
изключение на тези, свързани с опазването и социализацията на недвижимата културна ценност.
Разрешава се разполагането на информационни
табели и фирмени надписи. Поставянето им следва
да се съгласува с Министерството на културата
по схема за цялата територия на недвижимата
културна ценност.
1.2.2.2. Акваторията на недвижимата културна
ценност – при извършване на водолазна и подводна дейност се спазват изисквания съгласно
Наредба № Н-7 от 2008 г. за извършване на
водолазна и друга подводна дейност, издадена
от министъра на отбраната, министъра на вътрешните работи и министъра на транспорта
(ДВ, бр. 59 от 2008 г.), както следва: лицата,
които организират обследване, строителство и
обслужване на хидротехнически и други подводни
съоръжения, оглед и почистване на дъното на
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акваторията, научни изследвания и изпитвания,
с изключение на подводните археологически
проучвания, за улов на риба и други морски
организми, за спорт, туризъм и развлечение и
за обучение, съгласуват плануваните дейности
с Министерството на културата не по-късно от
2 седмици преди началото им. Изключения от
горното правило се допускат за случаите на
аварийно-спасителни водолазни и подводни
дейности. Изваждането или преместването от
морското дъно на културни ценности, открити
по време на водолазна или друга подводна дейност, се извършва единствено от специализирани
екипи съгласно ЗКН и Наредба № Н-00-0001 от
2011 г. на министъра на културата за извършване на теренни археологически проучвания (ДВ,
бр. 18 от 2011 г.).
1.2.2.3. Tериторията на охранителната зона
на недвижимата културна ценност – не се допуска ново строителство с кота корниз над 7 м,
плътност на застрояване над 40 %, Кинт. повече
от 0,8, застроена площ на строително петно
над 100 м 2 . Изключение правят само сградите с
публично обществено предназначение, свързано
с дейностите по социализация на недвижимата
културна ценност. Изисква се при ново строителство изкопните работи да се извършват под
наблюдение на археолог съгласно чл. 161, ал. 2
ЗКН. Инвестиционните проекти следва да се
съгласуват с Министерството на културата на
основание на чл. 83 и 84 ЗКН.
2. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
3. Пълният опис на границите на обекта по
т. 1.1, на границите на охранителната му зона
и картният материал, приложение към настоящата заповед, се съхраняват в Националния
документален архив на Националния институт
за недвижимо културно наследство. Достъпът
до тях се осъществява чрез регистъра по чл. 68
ЗКН към Националния институт за недвижимо
културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд.
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За министър:
Б. Петрунова

ЗАПОВЕД № РД-9Р-42
от 16 декември 2016 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2, чл. 65, ал. 1, т. 2
и чл. 69, ал. 1 от Закона за културното наследство
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН
с вх. № 33-00-452 от 28.10.2016 г., становище на
Специализирания експертен съвет по чл. 64,
ал. 2 ЗКН, отразено в т. 9 на протокол № 64 от
10.11.2016 г., назначен със Заповед № РД-09-32
от 21.01.2015 г., изменена със Заповед № РД-09173 от 24.03.2015 г. и Заповед № РД-09-388 от
20.06.2016 г. на министъра на културата, писмо с
вх. № 33-00-452 от 6.12.2016 г. на Министерството
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на регионалното развитие и благоустройството и
писмо с вх. № 33-00-452 от 13.12.2016 г. на Министерството на околната среда и водите нареждам:
1. Променям статута в частта режими за
опазване на обект „Античен град Хераклея Синтика с прилежащи некрополи“, разположен в м.
Кожух при с. Рупите, община Петрич, област
Благоевград, с класификация на археологическа групова недвижима културна ценност и с
категория „национално значение“ (ДВ, бр. 32 от
1965 г.), както следва:
1.1. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.1.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
1.1.1.1. Граници на недвижимата културна
ценност:
– от юг – по южните граници на поземлени
имоти с № 000309 и 000308 от землището на с.
Рупите с ЕКАТТЕ 49312, община Петрич, област
Благоевград;
– от север – по севернатa границa на поземлен имот 000233 от землището на с. Рупите с
ЕКАТТЕ 49312, община Петрич, област Благоевград;
– от изток – по източните граници на поземлени имоти с № 000233, 000234, 000309 от
землището на с. Рупите с ЕКАТТЕ 49312, община
Петрич, област Благоевград;
– от запад – по западните граници на поземлени имоти с № 000308 и 000233 от землището
на с. Рупите с ЕКАТТЕ 49312, община Петрич,
област Благоевград.
1.1.1.2. Териториалният обхват, описан в посочените в т. 1.1.1.1 граници на недвижимата
културна ценност, включва поземлени имоти с
№ 000115, 000130, част от 000131, част от 000134,
000210, 000231, 000233, 000234, 000236, 000308,
000309, 007001, 007002, 007003, 007004,007005,
007006, 007007, 007008, 007009, 007010, 007011,
007012, 007013, 007014, 007015, 007016,007017,
007018, 007019, 007020, 007021, 007022, 007023,
007024, 007025, 007026, 007027, 007028, 007029,
007032, 007033, 007034, 007035, 007037, 007038,
007039, 007040, 007041, 007042, 007043, 007044,
007046, 007047, 007048, 007049, 007050, 007051,
007052, 007053, 007054, 007055, 007056, 007057,
008017, 008019, 008020, 008021, 008022, 008023,
008024, 008025, 008026, 008027, 008028, 008029,
008030, 008031, 008032, 008037, 009011, 009030,
009035, 009037, 009038, 009039, 017001, 017002,
017003, 017004, 017005, 017006, 017007, 017008,
017009, 017010, 017011, 017012 от землището на с.
Рупите с ЕКАТТЕ 49312, община Петрич, област
Благоевград, с обща площ 1013,172 дка.
1.1.1.3. Граници на охранителна зона „Режим
А“ по КВС на недвижимата културна ценност:
Външен контур:
– от юг – по южните граници на поземлени
имоти с № 023006, 023005, 023007, 023008, 023001,
000145, 030003, 030002, 000144, оттам по южните
граници на ПИ 000094, 000093, 022006, 000137,
018012, 018011, 018007, 018008, 018010, 018001,
000127, 000128, 000136, по източните граници на
ПИ 015009 и 000136, оттам по част от южната
и източната граница на ПИ 014001, оттам по
южните граници на ПИ 010017 и 010019 от землището на с. Митино с ЕКАТТЕ 48458, община
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Петрич, област Благоевград, оттам по южните
граници на поземлени имоти с № 000172, 000146,
оттам по южните граници на ПИ 000190, 000102,
032050, 032047, 032085, 032086, 032045, 032061,
032041, 032039, 032038, 032037, 032036, 032035,
032034, 032033, 000060, 026010, 026009, 026008 от
землището на с. Рупите с ЕКАТТЕ 49312, община
Петрич, област Благоевград;
– от север – по северните граници на поземлени имоти с № 045002, 000426, 000135, 000339,
000178, 000395, 044014, 044032, 044001, 000335,
000177, 000296, 000480, 000176, 000488, 000415
от землището на с. Старчево с ЕКАТТЕ 69119,
община Петрич, област Благоевград;
– от изток – по източните граници на поземлени имоти с № 000415, 000488, 000489, 000296,
000177, 000338, 060002, 060003, 060004, 060005,
060006, 060007, 000446, по северната и източната
граница на ПИ 000420, по източните граници
на ПИ 000448, 000449, 000451 от землището на
с. Старчево с ЕКАТТЕ 69119, община Петрич,
област Благоевград, по източните граници на
поземлени имоти с номера 000287, 000286, 000061,
000140, по северната граница на ПИ 000166, по
северната и източната граница на ПИ 000148,
по част от източната граница на ПИ 000174, по
североизточните граници на ПИ 035009, 035010,
035011, 035012, по източната граница на ПИ 000151
от землището на с. Рупите с ЕКАТТЕ 49312, община Петрич, област Благоевград, по източните
граници на поземлени имоти с номера 008005,
008004, 000155, 023005 и 023006 от землището
на с. Митино с ЕКАТТЕ 48458, община Петрич,
област Благоевград;
– от запад – по западните граници на поземлени имоти с № 026007, 026003, 026002, по
западната и северната граница на ПИ 026001,
по северните граници на ПИ 000060 и 027015,
по западните граници на ПИ 027026, 027030, по
северните граници на ПИ 027030 и 027031, по част
от западната и северната граница на ПИ 027032, по
западните граници на ПИ 000170, 021064, 021063,
021062, 021047, 021046, по западната и северната
граница на ПИ 021001, по западните граници на
ПИ 000139, 015017, 015016, 015014, 015057, по част
от южната и западната граница на ПИ 000311,
по западната граница на ПИ 000090, оттам по
южната и западната граница на ПИ 011048, по
западните граници на ПИ 011049, 011050, 011035,
011051, 011052, 011034, 011028, 011023, 011060, 011022,
011054, 011055, 011056, 011057, 011072, 011069, 011003,
011002, 011001, 000126, 000040, 000196, по западната
и северната граница на ПИ 000039, по част от
западната граница на ПИ 000128, по южната и
западната граница на ПИ 004005, по западните
граници на ПИ 004002, 004037, 004001, 000204,
000203, 000044, оттам по западните граници на
ПИ 001016, 001015, 001017, 001014 от землището
на с. Рупите с ЕКАТТЕ 49312, община Петрич,
област Благоевград, оттам по западните граници
на поземлени имоти с № 043022, 043021, 043020,
043019, 043018, 000336, 000187, 000397, 042010, 042011,
042012, 042007, 042006, 042005, оттам по западната граница на ПИ 000082 и по северозападните
граници на ПИ 045001 и 045002 от землището
на с. Старчево с ЕКАТТЕ 69119, община Петрич,
област Благоевград.
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Вътрешен контур: съвпада с границите на
недвижимата културна ценност.
1.1.1.4. Териториалният обхват на охранителна зона „Режим А“ по КВС на недвижимата
културна ценност включва поземлени имоти с
№ 000082, 000085, 000135, 000176, 000177, 000178,
000187, 000188, 000296, 000335, 000336, 000337,
000339, 000340, 000392, 000394, 000395, 000397,
000406, 000415, 000420, 000422, 000423, 000426,
000427, 000446, 000448, 000449, 000452, 000471,
000472, 000480, 000488, 000489, 042004, 042005,
042006, 042007, 042009, 042010, 042011, 042012,
042019, 042020, 043001, 043002, 043003, 043004,
043005, 043006, 043007, 043008, 043009, 043010,
043011, 043012, 043013, 043014, 043015, 043016, 043017,
043018, 043019, 043020, 043021, 043022, 044001,
044002, 044003, 044004, 044005, 044006, 044007,
044008, 044009, 044010, 044011, 044012, 044013,
044014, 044015, 044016, 044017, 044018, 044019,
044020, 044021, 044022, 044023, 044024, 044025,
044026, 044027, 044028, 044029, 044030, 044031,
045001, 045002, 060001, 060002, 060003, 060004,
060005, 060006, 060007, 074001, 074002, 074003,
074004 от землището на с. Старчево с ЕКАТТЕ
69119, община Петрич, област Благоевград; поземлени имоти с № 000039, 000040, 000044, 000045,
000046, 000047, 000048, 000049, 000050, 000051,
000052, 000054, 000055, 000056, 000057, 000060,
000061, 000066, 000067, 000069, 000070, 000071,
000072, 000073, 000077, 000079, 000080, 000087,
000088, 000089, 000091, 000102, 000109, 000110,
000112, 000113, 000114, 000115, 000116, 000119,
000126, 000128, 000129, 000131, 000132, 000133,
000134, 000135, 000136, 000137, 000139, 000140,
000141, 000142, 000143, 000144, 000145, 000146,
000148, 000149, 000151, 000166, 000168, 000169,
000170, 000171, 000172, 000173, 000174, 000175,
000183, 000185, 000188, 000189, 000190, 000196,
000203, 000204, 000208, 000209, 000210, 000211,
000213, 000215, 000217, 000223, 000224, 000225,
000226, 000230, 000232, 000237, 000238, 000239,
000242, 000249, 000251, 000252, 000253, 000255,
000257, 000259, 000261, 000272, 000278, 000280,
000282, 000283, 000284, 000285, 000286, 000287,
000292, 000297, 000298, 000299, 000300, 000303,
000305, 000306, 000307, 000311, 000343, 000344,
000345, 000347, 000348, 000349, 000350, 000501,
000502, 000503, 000504, 000505, 001014, 001015,
001016, 004001, 004002, 004003, 004004, 004005,
004006, 004007, 004008, 004009, 004010, 004011,
004012, 004013, 004014, 004015, 004016, 004017,
004018, 004019, 004020, 004021, 004022, 004023,
004024, 004025, 004026, 004027, 004028, 004029,
004030, 004031, 004032, 004033, 004034, 004035,
004037, 004038, 004039, 004045, 004048, 005001,
005002, 005003, 005004, 005005, 005006, 005007,
005008, 005009, 005010, 005011, 005012, 005013,
005014, 005015, 006001, 006002, 006003, 006004,
006005, 006006, 006007, 006008, 006009, 006010,
006011, 006012, 006013, 006014, 006015, 006016,
006017, 006018, 006019, 006020, 006021, 006022,
006023, 006024, 008001, 008002, 008003, 008033,
008034, 008035, 008036, 008040, 009001, 009002,
009003, 009004, 009005, 009006, 009007, 009008,
009009, 009012, 009013, 009014, 009015, 009017,
009018, 009019, 009020, 009021, 009022, 009023,
009024, 009025, 009026, 009027, 009028, 009029,
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009030, 009031, 009032, 009033, 009034, 009035,
009036, 009040, 009041, 011001, 011002, 011003,
011004, 011010, 011011, 011012, 011013, 011015, 011016,
011017, 011018, 011019, 011020, 011021, 011022, 011023,
011025, 011026, 011027, 011028, 011029, 011030, 011031,
011032, 011033, 011034, 011035, 011036, 011037, 011038,
011039, 011040, 011041, 011042, 011043, 011045, 011046,
011047, 011048, 011049, 011050, 011051, 011052, 011053,
011054, 011055, 011056, 011057, 011058, 011059, 011060,
011061, 011062, 011063, 011064, 011065, 011066, 011067,
011069, 011072, 015001, 015002, 015004, 015005,
015008, 015009, 015010, 015011, 015012, 015014, 015015,
015016, 015017, 015018, 015019, 015020, 015021, 015022,
015025, 015026, 015027, 015028, 015029, 015030,
015031, 015032, 015033, 015034, 015035, 015036, 015037,
015038, 015039, 015040, 015041, 015042, 015043,
015044, 015045, 015046, 015047, 015048, 015049,
015050, 015051, 015052, 015053, 015054, 015055, 015056,
015057, 015058, 015059, 015060, 015061, 015062, 015063,
015064, 015065, 015066, 015067, 015068, 015069,
015070, 015071, 016001, 016002, 016004, 016005,
016007, 016008, 016010, 016011, 016012, 016013, 016014,
016015, 016016, 016017, 016018, 016019, 016020, 016021,
016022, 016023, 016024, 016025, 016027, 016028, 016029,
016030, 016031, 016033, 016034, 016035, 016036, 016037,
016038, 016039, 016040, 016041, 016042, 016043, 016045,
016046, 016047, 016049, 016051, 016052, 016053, 016054,
016055, 018002, 018003, 018004, 018005, 018006,
018007, 018008, 018009, 018010, 018011, 018012, 018013,
018014, 018015, 018016, 018017, 018018, 018019, 018020,
018021, 018022, 018023, 018024, 018025, 018026,
018027, 018028, 018029, 018030, 018031, 018032, 018033,
018034, 018035, 018036, 018037, 018038, 018039, 018040,
018041, 018042, 018043, 018044, 018045, 018046,
018047, 018048, 018049, 018050, 018051, 018052, 018053,
018054, 018055, 018056, 018057, 018058, 018059, 018061,
018062, 019001, 019002, 019003, 019004, 019005,
019006, 019007, 019008, 019009, 019010, 019011,
019012, 019013, 019014, 019015, 019016, 019017, 019018,
019019, 019021, 019022, 019023, 019024, 019025,
019026, 019027, 019028, 019029, 019030, 019031,
019033, 019034, 019035, 019036, 019038, 019039,
019040, 019041, 019042, 019043, 019044, 019045,
019046, 019048, 019049, 019050, 020001, 020002,
020003, 020004, 020005, 020006, 020007, 020008,
020009, 020010, 020011, 020012, 020013, 020014,
020015, 020016, 020017, 020018, 020019, 020020,
020021, 020023, 020024, 020025, 020026, 020027,
020028, 020029, 020030, 020031, 020032, 020033,
020034, 020035, 020036, 020037, 020038, 020039,
020040, 020041, 020042, 020043, 020044, 020045,
020048, 020049, 020050, 020051, 020052, 020053,
020054, 020055, 020056, 020057, 020058, 020059,
020060, 021001, 021002, 021003, 021004, 021005,
021006, 021007, 021008, 021009, 021010, 021011, 021012,
021013, 021014, 021015, 021016, 021017, 021018, 021019,
021021, 021022, 021023, 021024, 021025, 021026,
021027, 021028, 021029, 021030, 021031, 021032, 021033,
021034, 021035, 021036, 021037, 021039, 021040, 021041,
021042, 021046, 021047, 021048, 021049, 021051, 021052,
021054, 021055, 021056, 021057, 021059, 021060, 021061,
021062, 021063, 021064, 021067, 021068, 021069, 021070,
026001, 026002, 026003, 026007, 026008, 026009,
026010, 027001, 027002, 027003, 027004, 027006,
027010, 027011, 027012, 027013, 027014, 027015, 027016,
027017, 027018, 027020, 027021, 027022, 027023,
027024, 027026, 027027, 027028, 027029, 027032,
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027033, 027036, 028002, 028004, 028005, 028006,
028008, 029001, 029002, 029004, 029005, 029006,
029007, 029009, 029010, 029011, 029012, 029013,
029014, 029016, 029017, 029019, 029020, 029021,
029022, 029023, 029024, 029025, 029026, 029027,
029028, 029029, 029030, 029031, 029032, 029033,
029034, 029035, 029036, 029037, 029038, 029039,
029040, 029041, 029042, 029043, 029044, 029045,
029046, 029048, 029049, 029050, 029052, 029053,
029054, 029055, 029056, 029057, 029058, 029061,
029062, 029063, 029064, 029065, 029066, 029067,
029068, 029069, 029070, 029071, 029072, 029073,
029074, 029075, 029076, 029077, 029078, 029079,
030001, 030002, 030003, 030004, 030005, 030006,
030007, 030008, 030009, 030010, 030011, 030012,
030013, 030014, 030015, 030016, 030017, 030018,
030019, 030020, 030021, 030022, 030023, 030024,
030025, 030026, 030027, 030028, 030029, 030030,
030031, 030032, 030033, 030034, 030035, 030036,
030037, 030038, 030039, 030040, 030041, 030043,
030044, 030045, 030046, 030047, 030048, 030049,
030050, 030051, 030052, 030053, 030054, 030055,
030056, 030057, 030058, 030059, 030060, 030061,
030062, 030063, 030064, 030065, 030066, 030067,
030068, 030069, 030070, 030071, 030072, 030073,
030074, 030075, 030076, 030085, 030090, 031001,
031004, 031005, 031006, 031007, 031008, 031009, 031010,
031011, 031012, 031013, 031014, 031015, 031016, 031017,
031018, 031019, 031020, 031021, 031022, 032001, 032002,
032003, 032004, 032005, 032006, 032007, 032008,
032009, 032012, 032013, 032014, 032015, 032016, 032017,
032018, 032019, 032020, 032021, 032022, 032023,
032024, 032025, 032027, 032028, 032029, 032030,
032031, 032032, 032033, 032034, 032035, 032036,
032037, 032038, 032039, 032041, 032043, 032045,
032046, 032047, 032048, 032049, 032050, 032051,
032052, 032053, 032054, 032055, 032056, 032057,
032058, 032059, 032060, 032061, 032062, 032063,
032085, 032086, 032100, 035001, 035002, 035003,
035004, 035005, 035006, 035007, 035008, 035009,
035010, 035011, 035012 от землището на с. Рупите
с ЕКАТТЕ 49312, община Петрич, област Благоевград; поземлени имоти с № 000087, 000088,
000089, 000090, 000093, 000094, 000096, 000115,
000117, 000122, 000127, 000128, 000129, 000130,
000131, 000132, 000133, 000134, 000135, 000136,
000137, 000138, 000140, 000141, 000144, 000145,
000150, 000151, 000152, 000153, 000154, 000155,
000193, 000254, 000268, 000275, 001001, 001002,
001003, 001004, 001005, 001007, 001008, 001009,
001010, 001011, 002003, 002004, 002005, 002006,
002007, 002008, 002009, 002015, 002018, 002019,
002021, 002022, 003001, 003002, 003003, 003004,
003005, 003006, 003007, 004001, 004002, 004003,
005001, 005002, 005003, 005004, 005005, 005006,
005007, 005008, 008002, 008003, 008004, 008005,
010017, 010018, 010019, 010020, 011001, 011002, 011003,
012001, 012002, 013001, 013002, 013003, 013004,
013005, 013008, 013009, 013010, 013011, 013012,
013013, 013014, 013015, 013016, 013017, 013018, 013019,
013020, 013021, 013022, 013023, 013024, 013026,
013028, 013029, 013030, 013031, 013032, 013033,
013034, 014001, 014002, 014003, 014004, 014005,
014006, 014007, 014008, 014009, 014010, 014011, 015001,
015002, 015003, 015004, 015005, 015006, 015007,
015008, 015009, 015010, 015011, 015012, 016001,
016002, 016003, 016004, 016005, 016006, 016007,
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016008, 016009, 016010, 016011, 016012, 016014, 016016,
016017, 016018, 017002, 017004, 017005, 017006, 017007,
017008, 017009, 017010, 017011, 017012, 017013, 017014,
017015, 017016, 017017, 017018, 017019, 017020, 017021,
017022, 018001, 018002, 018003, 018004, 018005,
018007, 018008, 018009, 018010, 018011, 018012, 019001,
019002, 019003, 019004, 019005, 019006, 019007,
019008, 019009, 019010, 019011, 019012, 019013,
019014, 019015, 020002, 020003, 020004, 020005,
020007, 020008, 020009, 020010, 020011, 022001,
022002, 022003, 022004, 022005, 022006, 023001,
023002, 023003, 023004, 023005, 023006, 023007,
023008, 024001, 024003, 024004, 024005, 024006,
028002, 028003, 028004, 028005, 028006, 028007,
028008, 028009, 028010, 028011, 029002, 029003,
029005, 029006, 029007, 029008, 029009, 029010,
029011, 029012, 029013, 029014, 030001, 030002,
030003, 085001 от землището на с. Митино с
ЕКАТТЕ 48458, община Петрич, област Благоевград, с обща площ 6612,561 дка.
1.1.1.5. Граници на охранителна зона „Режим
Б“ по КВС на недвижимата културна ценност:
– от югозапад – по югозападните граници
на поземлени имоти с № 000124, 012027, 012026,
012029, 012030, 012022, 012031, 012021, 012020,
012004, 012003, 012001, 000121, 003052, 003056,
003062, 003059, 000097 от землището на с. Рупите с
ЕКАТТЕ 49312, община Петрич, област Благоевград, оттам по югозападните граници на поземлени имоти с № 103007, 103005, 103003, 103002,
103001, 000343, 000540, 000539, 100037, 100033, 100001
от землището на с. Кърналово с ЕКАТТЕ 40912,
община Петрич, област Благоевград;
– от северозапад – по северозападните граници на поземлени имоти с № 100001, 100037, 100044,
100029, 100048, 100049, 100050, 100030, 100031,
100047, 100046, 000346, 101001, 101002, 101003,
101004, 101019, 101005, 101006, 101021 от землището
на с. Кърналово с ЕКАТТЕ 40912, община Петрич,
област Благоевград, по северозападните граници
на поземлени имоти с № 000105, 002001, 002002,
002026, 002037, оттам по северозападните граници на ПИ 001024, 001023, 001022 от землището
на с. Рупите с ЕКАТТЕ 49312, община Петрич,
област Благоевград, по северозападните граници
на поземлени имоти с № 000185, 000292, 000490,
750011 от землището на с. Старчево с ЕКАТТЕ
69119, община Петрич, област Благоевград;
– от изток – границите съвпадат със западните
граници на охранителна зона „Режим А“.
1.1.1.6. Териториалният обхват на охранителна
зона „Режим Б“ по КВС на недвижимата културна
ценност включва поземлени имоти с № 000341,
000343, 000344, 000345, 000346, 000347, 000539,
000540, 100001, 100029, 100030, 100031, 100032,
100037, 100041, 100044, 100046, 100047, 100048,
100049, 100050, 101001, 101002, 101003, 101004,
101005, 101006, 101010, 101011, 101012, 101013, 101014,
101015, 101016, 101017, 101018, 101019, 101021, 102001,
102002, 102003, 102004, 102006, 102007, 102008,
102009, 102010, 102011, 102012, 102013, 102014,
102015, 102016, 102017, 102020, 103001, 103002,
103003, 103004, 103005, 103006, 103007, 103008,
103009, 103010, 103011, 103012 от землището на с.
Кърналово с ЕКАТТЕ 40912; поземлени имоти с
№ 000037, 000038, 000041, 000042, 000043, 000093,
000096, 000097, 000098, 000099, 000100, 000101,
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000103, 000104, 000108, 000114, 000121, 000124,
000191, 000192, 000193, 000194, 000195, 000197,
000198, 000199, 000202, 000206, 000294, 000295,
000296, 001003, 001004, 001006, 001007, 001010,
001020, 001022, 001023, 001024, 001027, 001029,
002001, 002002, 002006, 002008, 002012, 002015,
002016, 002017, 002018, 002024, 002032, 002037,
002038, 003002, 003003, 003004, 003005, 003006,
003007, 003009, 003010, 003011, 003012, 003013,
003014, 003015, 003016, 003018, 003019, 003020,
003021, 003022, 003023, 003024, 003026, 003027,
003028, 003029, 003030, 003031, 003032, 003033,
003034, 003035, 003036, 003038, 003039, 003040,
003041, 003042, 003043, 003045, 003046, 003048,
003049, 003052, 003053, 003054, 003055, 003056,
003057, 003059, 003060, 003061, 003062, 003063,
003064, 012001, 012002, 012003, 012004, 012005,
012006, 012007, 012008, 012009, 012010, 012011,
012012, 012013, 012014, 012015, 012016, 012017, 012018,
012019, 012020, 012021, 012022, 012023, 012024,
012025, 012026, 012027, 012028, 012029, 012030,
012031, 012032, 012035, 012036, 012037, 012038 от
землището на с. Рупите с ЕКАТТЕ 49312, община
Петрич, област Благоевград; поземлени имоти с
№ 000171, 000185, 000186, 000292, 000332, 000340,
000390, 000391, 000404, 000490, 042001, 042002,
042003, 042013, 042014, 042015, 042016, 042018,
750011 от землището на с. Старчево с ЕКАТТЕ
69119, община Петрич, област Благоевград, с
обща площ 1169,066 дка.
1.1.2. Предписания за опазване:
1.1.2.1. Територията на недвижимата културна
ценност – определя се като територия за археологическо проучване, консервация, реставрация
и експониране на археологически недвижими
културни ценности. Забранява се обработката
на земята. Забраняват се всякакви строителни дейности с изключение на изграждане на
инфраструктура, свързана с експонирането на
археологически недвижими културни ценности
или за осигуряване на достъп и обслужване
на посетителите – защитни покрития, навеси,
беседки, информационни табла, художествено и
функционално осветление, погледни площадки,
пътеки и парапети. Всички работи, свързани със
социализацията на недвижимата културна ценност, нарушаващи целостта на земния пласт, се
извършват задължително под ръководството на
археолог като спасителни археологически проучвания при условията на чл. 161 ЗКН. Проектната
документация за горецитираните дейности се
съгласува с Министерството на културата на основание чл. 83 и 84 ЗКН. Забранява се всякакъв
вид селскостопанска обработка на земята, както
и засаждането на трайни насаждения с дълбока
коренова система, заблатяване, изграждане на
мелиоративни и хидротехнически съоръжения.
Допуска се използването на територията като
ливади и пасища. Забранява се разкриването на
кариери за добив на подземни богатства и изграждането на ветрогенераторни и фотоволтаични
паркове и площадки в територията на недвижимата
културна ценност. Забранява се изграждането на
депа за преработка и съхранение на какъвто и да
е вид отпадъци. На територията на недвижимата
културна ценност се прилагат дейностите и мероприятията, предвидени в действащия ЛУП от
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2009 г. на ДГС – Петрич. Работите, свързани с
нарушаване на земния пласт, се извършват задължително в присъствието на археолог. Забранява
се засаждането на нова дървесна растителност
и трайни насаждения. Необходимо е спазването
на чл. 69, т. 3 от Закона за горите. Забранява се
паленето на огньове. Територията на недвижимата културна ценност да се обозначи на терена
с трайни знаци.
1.1.2.2. Територията на охранителна зона
„Режим А“ по КВС на недвижимата културна
ценност – определя се като територия за археологически проучвания, консервация, реставрация
и социализация на археологически структури.
Допуска се селскостопанска обработка на земята
до дълбочина 0,60 м. Забранява се риголване. При
реализация на инвестиционни намерения в зоната
проектната документация се съгласува с Министерството на културата на основание на чл. 83
и 84 ЗКН. Проектните дейности се извършват
след провеждане на спасително археологическо
проучване на терените, които ще бъдат засегнати от съответното инвестиционно намерение.
Резултатите от спасителните археологически
проучвания се приемат от експертна комисия
по чл. 158а ЗКН. Подземното строителство за
полагане на техническа инфраструктура (ел. и
ВиК мрежи), както и прокарването и поддръжката
на транспортната инфраструктура, се извършват
в същия режим. Забранява се изграждането на
ветроенергийни и фотоволтаични генератори и
площадки. Забранява се изграждането на депа
за преработка и съхранение на какъвто и да е
вид отпадъци.
1.1.2.3. Територията на охранителна зона
„Режим Б“ по КВС на недвижимата културна
ценност – определя се като територия за археологическо наблюдение. Допуска се селскостопанска обработка на земята до 0,60 м. Забранява се
риголване. При реализация на инвестиционни
намерения в зоната задължително се уведомява
ИМ – Петрич, с цел осигуряване на наблюдение
от археолог и спазване на чл. 160, ал. 2 ЗКН.
Забранява се изграждането на ветроенергийни
и фотоволтаични генератори и площадки. Забранява се изграждането на депа за преработка
и съхранение на какъвто и да е вид отпадъци.
1.1.2.4. Дейностите по опазване и управление
на недвижимата културна ценност и охранителните є зони да са в съответствие с режимите на
опазване и ползване на природна забележителност
„Кожуха“, защитена зона „Рупите“ и защитена зона
„Рупите – Струмешница“, определени с актовете
им за обявяване и планове за управление. Всички
инвестиционни предложения, проекти, планове
и програми, които се предвижда да бъдат реализирани в границите на недвижимата културна
ценност и охранителните є зони, задължително
подлежат на съгласуване по реда на екологичното
законодателство – Закон за опазване на околната
среда, Закон за защитените територии и Закон
за биологичното разнообразие.
2. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
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3. Пълният опис на границите на обекта по
т. 1, на границите на охранителните му зони
и картният материал, приложение към настоящата заповед, се съхраняват в Националния
документален архив на Националния институт
за недвижимо културно наследство. Достъпът
до тях се осъществява чрез регистъра по чл. 68
ЗКН към Националния институт за недвижимо
културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд.
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Министър:
В. Рашидов

ЗАПОВЕД № РД-9Р-43
от 16 декември 2016 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65,
ал. 1, т. 2 от Закона за културното наследство
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН
с вх. № 08-00-343 от 28.04.2014 г. по чл. 64, ал. 1
ЗКН и становище на Специализирания експертен съвет по чл. 64, ал. 2 ЗКН, отразено в т. 8
на протокол № 49 от 29.04.2014 г. и потвърдено в
т. 9.30 на протокол № 50 от 16.09.2014 г., назначен
със Заповед № РД-9К-150 от 1.11.2013 г. и изм.
със Заповед № РД-9К-176 от 21.12.2013 г. и Заповед № РД-09-742 от 5.09.2014 г. на министъра на
културата, писмо с вх. № 04-08-39 от 9.05.2016 г.
на Министерството на регионалното развитие
и благоустройството и писмо с вх. № 04-08-39
от 16.06.2015 г. на Министерството на околната
среда и водите нареждам:
1. Предоставям статут на обект „Могилен
некропол в местността Пропада“, разположен
в землището на гр. Малко Търново, община
Малко Търново, област Бургас, с класификация
на археологическа групова недвижима културна
ценност и с категория „национално значение“.
1.1. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.1.1. Териториалният обхват на недвижимата
културна ценност е описан с полигон от осем
точки (от А до З) по БГС 2005:
т. А:
X = 4651808.39
Y = 664419.32
т. Б:
X = 4651768.27
Y = 664582.71
т. В:
X = 4651752.10
Y = 664742.00
т. Г:
X = 4651680.95
Y = 665004.33
т. Д:
X = 4651629.08
Y = 665003.16
т. Е:
X = 4651589.64
Y = 664886.54
т. Ж:
X = 4651710.23
Y = 664395.23
т. З:
X = 4651733.81
Y = 664712.51
1.1.1.1. Граници на недвижимата културна
ценност:
– от юг – по южната граница на имот с идентификатор 46663.70.18, по северната граница на
имот с идентификатор 46663.70.12 до точка Е и
от точка Е до точка Ж;
– от север – от точка А до точка Б, по западната и южната граница на имот с идентификатор
46663.67.101, по южната граница на имот с идентификатор 46663.67.769 (полски път), по южната
и източната граница на имот с идентификатор
46663.67.103 до точка В и от точка В до точка Г;
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– от изток – от точка Г до точка Д, през
полски път, имот с идентификатор 46663.70.778 и
по източната граница на имот с идентификатор
46663.70.18;
– от запад – от точка Ж до точка А.
1.1.1.2. Териториалният обхват, определен с
описаните в т. 1.1.1.1 граници, обхваща части от
имоти с идентификатор 46663.67.15 (държавна
публична собственост) и 46663.70.778 (полски път)
и имот с идентификатор 46663.70.18 (общинска
публична собственост) с площ 60 722 кв. м. В
обхвата на недвижимата културна ценност се
включват и двете надгробни могили със зидани
гробове в имот 46663.67.101, попадащи извън
полигона, с които площта на контура става
60 878,86 кв. м. Полигонът по т. 1.1.1 е определен
от следните характерни точки:
т. 591:
X = 4651737.50
Y = 664695.43
т. 590 = З: X = 4651733.81
Y = 664712.51
т. 589:
X = 4651735.19
Y = 664738.16
т. 2 = В: X = 4651752.10
Y = 664742.00
т. 4 = Г: 	 X = 4651680.95
Y = 665004.33
т. 5 = Д: 	 X = 4651629.08
Y = 665003.16
т. 697: 	
X = 4651629.20
Y = 665000.23
т. 347: 	
X = 4651608.42
Y = 665000.23
т. 346: 	
X = 4651603.05
Y = 664999.67
т. 684: 	
X = 4651592.08
Y = 664999.44
т. 1138: 	 X = 4651591.92
Y = 664999.44
т. 961: 	
X = 4651583.37
Y = 664992.57
т. 962: 	
X = 4651584.00
Y = 664992.10
т. 963: 	
X = 4651579.76
Y = 664986.13
т. 1135: 	 X = 4651590.34
Y = 664988.41
т. 1134: 	 X = 4651599.89
Y = 664945.58
т. 355: 	
X = 4651599.51
Y = 664922.21
т. 90: 	
X = 4651606.15
Y = 664920.08
т. 89: 	
X = 4651605.81
Y = 664918.44
т. 88: 	
X = 4651599.14
Y = 664898.38
т. 87: 	
X = 4651595.36
Y = 664888.06
т. 255 = Е: X = 4651589.64
Y = 664886.54
т. 7 = Ж: X = 4651710.23
Y = 664395.23
т. 1 = А: 	 X = 4651808.39
Y = 664419.32
т. 249 = Б: X = 4651768.27
Y = 664582.71
т. 248: 	
X = 4651762.37
Y = 664553.52
т. 247: 	
X = 4651742.40
Y = 664560.56
т. 1158: 	 X = 4651735.34
Y = 664563.05
т. 1157: 	 X = 4651716.13
Y = 664575.55
т. 1156: 	 X = 4651710.41
Y = 664604.39
т. 1155: 	 X = 4651707.50
Y = 664617.52
т. 1003: 	 X = 4651718.49
Y = 664627.36
т. 1002: 	 X = 4651738.16
Y = 664644.95
т. 10: 	
X = 4651751.00
Y = 664647.90
т. 412:
Х = 4651749.48
Y = 664650.75
т. 593:
Х = 4651742.34
Y = 664664.17
т. 592:
Х = 4651748.63
Y = 664680.50
1.1.1.3. Граници на охранителната зона на недвижимата културна ценност по периметъра на
окръжност с радиус 350 м, определен от следните
характерни точки по БГС 2005:
т. 2000:
X = 4651733.81
Y = 665062.51
т. 2001:
X = 4651739.91
Y = 665062.46
т. 2002:
X = 4651746.02
Y = 665062.30
т. 2003:
X = 4651752.12
Y = 665062.04
т. 2004:
X = 4651758.22
Y = 665061.66
т. 2005:
X = 4651764.31
Y = 665061.18
т. 2006:
X = 4651770.39
Y = 665060.60
т. 2007:
X = 4651776.46
Y = 665059.91
т. 2008:
X = 4651782.52
Y = 665059.11
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4652073.41
4652074.83
4652076.16
4652077.37
4652078.49
4652079.50
4652080.40
4652081.20
4652081.89
4652082.47
4652082.95
4652083.33
4652083.59
4652083.75
4652083.81
4652083.75
4652083.59
4652083.33
4652082.95
4652082.47
4652081.89
4652081.20
4652080.40
4652079.50
4652078.49
4652077.37
4652076.16
4652074.83
4652073.41
4652071.88
4652070.25
4652068.51
4652066.67
4652064.74
4652062.70
4652060.56
4652058.32
4652055.98
4652053.55
4652051.01
4652048.38
4652045.66
4652042.84
4652039.92
4652036.91
4652033.81
4652030.62
4652027.34
4652023.97
4652020.51
4652016.96
4652013.33
4652009.61
4652005.81
4652001.92
4651997.95
4651993.91
4651989.78
4651985.57
4651981.29
4651976.94
4651972.50
4651968.00
4651963.43
4651958.78
4651954.07
4651949.29
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664797.19
664791.25
664785.28
664779.30
664773.29
664767.27
664761.23
664755.17
664749.10
664743.02
664736.93
664730.83
664724.73
664718.62
664712.51
664706.41
664700.30
664694.20
664688.10
664682.01
664675.93
664669.86
664663.80
664657.76
664651.74
664645.73
664639.75
664633.78
664627.84
664621.93
664616.04
664610.18
664604.36
664598.57
664592.81
664587.09
664581.40
664575.76
664570.16
664564.60
664559.08
664553.62
664548.20
664542.83
664537.51
664532.25
664527.04
664521.89
664516.80
664511.76
664506.79
664501.88
664497.03
664492.25
664487.54
664482.89
664478.32
664473.82
664469.38
664465.03
664460.75
664456.54
664452.41
664448.37
664444.40
664440.51
664436.71
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4651944.44
4651939.53
4651934.56
4651929.52
4651924.43
4651919.28
4651914.07
4651908.81
4651903.49
4651898.12
4651892.70
4651887.23
4651881.72
4651876.16
4651870.56
4651864.92
4651859.23
4651853.51
4651847.75
4651841.96
4651836.14
4651830.28
4651824.39
4651818.48
4651812.54
4651806.57
4651800.59
4651794.58
4651788.56
4651782.52
4651776.46
4651770.39
4651764.31
4651758.22
4651752.12
4651746.02
4651739.91
4651733.81
4651727.70
4651721.59
4651715.49
4651709.39
4651703.30
4651697.22
4651691.15
4651685.09
4651679.05
4651673.03
4651667.02
4651661.04
4651655.07
4651649.13
4651643.22
4651637.33
4651631.47
4651625.65
4651619.86
4651614.10
4651608.38
4651602.69
4651597.05
4651591.45
4651585.89
4651580.38
4651574.91
4651569.49
4651564.12
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664432.99
664429.36
664425.81
664422.35
664418.98
664415.70
664412.51
664409.41
664406.40
664403.48
664400.66
664397.94
664395.31
664392.77
664390.34
664388.00
664385.76
664383.62
664381.58
664379.65
664377.81
664376.07
664374.44
664372.91
664371.49
664370.16
664368.95
664367.83
664366.82
664365.92
664365.12
664364.43
664363.85
664363.37
664362.99
664362.73
664362.57
664362.51
664362.57
664362.73
664362.99
664363.37
664363.85
664364.43
664365.12
664365.92
664366.82
664367.83
664368.95
664370.16
664371.49
664372.91
664374.44
664376.07
664377.81
664379.65
664381.58
664383.62
664385.76
664388.00
664390.34
664392.77
664395.31
664397.94
664400.66
664403.48
664406.40

БРОЙ 7
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.

2210:
2211:
2212:
2213:
2214:
2215:
2216:
2217:
2218:
2219:
2220:
2221:
2222:
2223:
2224:
2225:
2226:
2227:
2228:
2229:
2230:
2231:
2232:
2233:
2234:
2235:
2236:
2237:
2238:
2239:
2240:
2241:
2242:
2243:
2244:
2245:
2246:
2247:
2248:
2249:
2250:
2251:
2252:
2253:
2254:
2255:
2256:
2257:
2258:
2259:
2260:
2261:
2262:
2263:
2264:
2265:
2266:
2267:
2268:
2269:
2270:
2271:
2272:
2273:
2274:
2275:
2276:

ДЪРЖАВЕН
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

4651558.81
4651553.54
4651548.33
4651543.18
4651538.09
4651533.05
4651528.08
4651523.17
4651518.32
4651513.54
4651508.83
4651504.18
4651499.61
4651495.11
4651490.67
4651486.32
4651482.04
4651477.83
4651473.70
4651469.66
4651465.69
4651461.80
4651458.00
4651454.28
4651450.65
4651447.10
4651443.64
4651440.27
4651436.99
4651433.80
4651430.70
4651427.69
4651424.77
4651421.95
4651419.23
4651416.60
4651414.06
4651411.63
4651409.29
4651407.05
4651404.91
4651402.87
4651400.94
4651399.10
4651397.36
4651395.73
4651394.20
4651392.78
4651391.45
4651390.24
4651389.12
4651388.11
4651387.21
4651386.41
4651385.72
4651385.14
4651384.66
4651384.28
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664412.51
664415.70
664418.98
664422.35
664425.81
664429.36
664432.99
664436.71
664440.51
664444.40
664448.37
664452.41
664456.54
664460.75
664465.03
664469.38
664473.82
664478.32
664482.89
664487.54
664492.25
664497.03
664501.88
664506.79
664511.76
664516.80
664521.89
664527.04
664532.25
664537.51
664542.83
664548.20
664553.62
664559.08
664564.60
664570.16
664575.76
664581.40
664587.09
664592.81
664598.57
664604.36
664610.18
664616.04
664621.93
664627.84
664633.78
664639.75
664645.73
664651.74
664657.76
664663.80
664669.86
664675.93
664682.01
664688.10
664694.20
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664743.02
664749.10
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4651387.21
4651388.11
4651389.12
4651390.24
4651391.45
4651392.78
4651394.20
4651395.73
4651397.36
4651399.10
4651400.94
4651402.87
4651404.91
4651407.05
4651409.29
4651411.63
4651414.06
4651416.60
4651419.23
4651421.95
4651424.77
4651427.69
4651430.70
4651433.80
4651436.99
4651440.27
4651443.64
4651447.10
4651450.65
4651454.28
4651458.00
4651461.80
4651465.69
4651469.66
4651473.70
4651477.83
4651482.04
4651486.32
4651490.67
4651495.11
4651499.61
4651504.18
4651508.83
4651513.54
4651518.32
4651523.17
4651528.08
4651533.05
4651538.09
4651543.18
4651548.33
4651553.54
4651558.81
4651564.12
4651569.49
4651574.91
4651580.38
4651585.89
4651591.45
4651597.05
4651602.69
4651608.38
4651614.10
4651619.86
4651625.65
4651631.47
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664755.17
664761.23
664767.27
664773.29
664779.30
664785.28
664791.25
664797.19
664803.10
664808.99
664814.84
664820.67
664826.46
664832.22
664837.94
664843.63
664849.27
664854.87
664860.43
664865.94
664871.41
664876.83
664882.20
664887.51
664892.78
664897.99
664903.14
664908.23
664913.27
664918.24
664923.15
664928.00
664932.78
664937.49
664942.14
664946.71
664951.21
664955.65
664960.00
664964.28
664968.49
664972.62
664976.66
664980.63
664984.52
664988.32
664992.04
664995.67
664999.22
665002.68
665006.05
665009.33
665012.52
665015.62
665018.63
665021.55
665024.37
665027.09
665029.72
665032.26
665034.69
665037.03
665039.27
665041.41
665043.45
665045.38
665047.22
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т. 2344:
X = 4651637.33
Y = 665048.96
т. 2345:
X = 4651643.22
Y = 665050.59
т. 2346:
X = 4651649.13
Y = 665052.12
т. 2347:
X = 4651655.07
Y = 665053.54
т. 2348:
X = 4651661.04
Y = 665054.87
т. 2349:
X = 4651667.02
Y = 665056.08
т. 2350:
X = 4651673.03
Y = 665057.20
т. 2351:
X = 4651679.05
Y = 665058.21
т. 2352:
X = 4651685.09
Y = 665059.11
т. 2353:
X = 4651691.15
Y = 665059.91
т. 2354:
X = 4651697.22
Y = 665060.60
т. 2355:
X = 4651703.30
Y = 665061.18
т. 2356:
X = 4651709.39
Y = 65061.66
т. 2357:
X = 4651715.49
Y = 665062.04
т. 2358:
X = 4651721.59
Y = 665062.30
т. 2359:
X = 4651727.70
Y = 665062.46
1.1.1.4. Териториалният обхват на охранителната зона, определен с описаните в т. 1.1.1.3
граници, включва части от имот с идентификатор 46663.67.15, имоти с идентификатори от
46663.67.101 до 109 и имоти с идентификатори
46663.67.769 (за селскостопански горски ведом
ствен път) и 46663.67.770 (полски път), имоти с
идентификатори 46663.70.10, 12 и 13, части от
имоти с идентификатори 46663.70.11, 19, 20, 42 и
45, и части от имоти с идентификатори 46663.70.773
и 778 (полски пътища). Охранителната зона на
недвижимата културна ценност обхваща територия с форма на окръжност с радиус 350 м,
с център точка З с координати по БГС 2005:
X = 4651733.81, Y = 664712.51, лежаща на южната
граница на имот с идентификатор 46663.67.103.
Имотите са държавна общинска и частна собственост с площ 323 966,24 кв. м. От площта на
окръжност с радиус 350 м е извадена площта на
полигона и на двете могили в имот 46663.67.101.
1.1.2. Предписания за опазване:
1.1.2.1. Tериторията на недвижимата културна
ценност се определя за археологическо проучване, консервация, реставрация, експониране и
социализация на елементите на недвижимата
културна ценност.
Режим А: Забранява се промяна на предназначението на земята. Забранява се всякакъв вид
строителство, несвързано с консервационнореставрационните работи или за осигуряване на
достъп и обслужване на посетителите – защитни
покрития, пътеки, места за отдих и информационни табели. Всички дейности по социализацията
на археологическата ценност задължително се
предхож дат от археологическо проучване на
терените, които ще бъдат засегнати. На територията на ценността се прилагат дейностите и
мероприятията, предвидени в действащия ЛУП.
Работите, свързани с нарушаване на земния
пласт, се извършват задължително като редовно
археологическо проучване. Когато при провеждане на археологически проучвания се налага
почистване на терена от дървесна растителност,
се изисква съгласуване с дирекция „Общински
гори“, гр. Малко Търново. Забранява се засаждането на нова дървесна растителност и трайни
насаждения. Забранява се бивакуване, паша на
животни и палене на огньове.
Режим Б: Важи за имот с идентификатор
46663.70.18 и се определя като обслужваща зона.
Допуска се промяна на предназначението на
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земята и изграждане на приемна сграда или
монтаж на преместваеми обекти, осигуряващи
обслужването на посетителите.
Всички дейности в двете зони се съгласуват
с Министерството на културата на основание
чл. 83 и 84 ЗКН.
1.1.2.2. Tериторията на охранителната зона на
недвижимата културна ценност се определя като
зона за археологическо наблюдение и проучване.
Забранява се промяна на предназначението на
земята. За територията се прилагат дейностите и
мероприятията, предвидени в действащия ЛУП.
При дейности, свързани с нарушаване на земния
пласт, задължително се изисква наблюдение на
археолог и стриктно спазване на чл. 160, ал. 2 ЗКН.
Забранява се бивакуване и палене на огньове.
2. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
3. Пълният опис на координатите на точките
на границите на обекта по т. 1, на границите
на охранителната му зона и картният материал,
приложение към настоящата заповед, се съхраняват в Националния документален архив на
Националния институт за недвижимо културно
наследство. Достъпът до тях се осъществява чрез
регистъра по чл. 68 ЗКН към Националния институт за недвижимо културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд.
Министър:
В. Рашидов
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТУРИЗМА
ЗАПОВЕД № Т-РД-14-84
от 16 декември 2016 г.
В Министерството на туризма е постъпило
заявление с вх. № Т-91-00-126 от 16.05.2016 г. и
направено допълнение към него с № Т-91-00-126 от
25.07.2016 г. от Стоян Пасев – областен управител
на област Варна, Иван Портних – кмет на община
Варна, Мариян Александров Жечев – кмет на
община Шабла, Николай Добрев Ангелов – кмет
на община Балчик, Ивайло Стоянов Камаджиев – кмет на община Нови пазар, Нина Георгиева
Ставрева – кмет на община Каварна, инж. Атанас
Костадинов Стоилов – кмет на община Аксаково,
Анастас Костов Трендафилов – кмет на община
Бяла, д-р Димитър Колев Димитров – кмет на
община Ветрино, Тошко Петров Янев – кмет
на община Вълчи дол, инж. Филчо Кръстев
Филев – кмет на община Провадия, Валентин
Атанасов Николов – председател на туристическо
сдружение СНЦ „Културно-исторически и природни ценности Калиакра“, Венцислав Александров
Кръстев – председател на туристическо сдружение
„Българска транспортна камара“, Мария Йорданова Маринова – председател на туристическо
сдружение „Асоциация за развитие на туризъм
в Североизточен черноморски район Кейп Калиакра“, Димана Цветанова Митева-Найдено-
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ва – председател на Асоциацията за европейско
развитие, Петя Димитрова Събева – председател
на „Зелени посоки“, относно учредяване на Организация за управление на туристически район
с наименование Организация за управление на
Варненски черноморски туристически район. С
писмо № Т-91-00-126 от 1.12.2016 г. са представени
допълнителни документи, изискани на основание
чл. 24, ал. 4 и 6 от Закона за туризма.
След преглед на документите, приложени
към заявлението, и постъпилите допълнителни
документи, изискани на основание чл. 24, ал. 4 и
6 от Закона за туризма, от фактическа и правна
страна се установява следното:
Съгласно чл. 22 от Закона за туризма организация за управление на туристически район се
учредява от туристически сдружения, вписани в
Националния туристически регистър (НТР), чието седалище е на територията на туристическия
район и поне четири общини от територията на
туристическия район. Видно от информацията в
заявлението, учредителният комитет на Организацията за управление на Варненски черноморски
туристически район ще се състои от следните
туристически сдружения: СНЦ „Културно-исторически и природни ценности Калиакра“, притежаващо удостоверение за вписване в НТР № 0160
от 7.03.2016 г.; „Българска транспортна камара“,
притежаващо удостоверение за вписване в НТР
№ 136 от 1.09.2014 г.; „Асоциация за развитие на
туризъм в Североизточен черноморски район
Кейп Калиакра“, притежаващо удостоверение за
вписване в НТР № 0163 от 1.07.2016 г., както и
от следните общини – Община Варна, Община
Шабла, Община Балчик, Община Нови пазар,
Община Каварна, Община Аксаково, Община
Бяла, Община Ветрино, Община Вълчи дол и
Община Провадия, с което са изпълнени изискванията на чл. 22 от Закона за туризма. В
учредителния комитет ще участват и Областната
администрация – Варна, ЮЛНЦ „Асоциация за
европейско развитие“, сдружение „Зелени посоки“. Учредителният комитет ще се представлява
от г-жа Мария Йорданова Маринова, председател
на туристическо сдружение „Асоциация за развитие на туризъм в Североизточен черноморски
район Кейп Калиакра“.
В съответствие с изискванията на чл. 18, ал. 1
и чл. 24, ал. 2 от Закона за туризма в заявлението за откриване на процедура за учредяване
на организация за управление на туристически
район подробно са посочени дейностите и целите
на организацията за управление на Варненския
черноморски туристически район, както и туристическия район, за управлението на който
се създава организацията, а именно Варненски
черноморски туристически район.
Заявлението е подписано от всички членове
на учредителния комитет и са приложени необходимите документи, удостоверяващи, че членовете
отговарят на изискванията на чл. 24, ал. 3 във
връзка с ал. 1 от Закона за туризма. Представен
е поименен списък на учредителите, посочени в
чл. 22 от Закона за туризма.
Във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 25, ал. 1, т. 6 от Закона за юридическите
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лица с нестопанска цел и чл. 24, ал. 3 от Закона за
туризма са представени решения на общинските
съвети за участие и членство на съответните общини в Организацията за управление на Варненски черноморски туристически район, а именно
Решение № 374-3 от 28.06.2016 г. на Общинския
съвет – Варна, Решение № 96 от 27.04.2016 г. на
Общинския съвет – Шабла, Решение № 82 на
Общинския съвет – Нови пазар, Решение № 64
на Общинския съвет – Каварна, Решение № 56
от 25.02.2016 г. на Общинския съвет – Балчик,
Решение № 73-387 на Общинския съвет – Бяла,
Решение № 740 на Общинския съвет – Ветрино,
Решение № 10.8 от 19.05.2016 г. на Общинския
съвет – Аксаково, Решение № 7-142 от 27.04.2016 г.
на Общинския съвет – Провадия, както и протоколи с решения за участие в процедура по
учредяване на Организация за управление на
Варненски черноморски туристически район и
членство в същата от общото събрание на съответните сдружения.
Предвид изложеното и на основание чл. 23,
т. 1 във връзка с чл. 24, ал. 1, 2, 3 и 5 от Закона
за туризма откривам процедура за учредяване
на Организация за управление на Варненски
черноморски туристически район.
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Министър:
Н. Ангелкова

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3482-П
от 27 декември 2016 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г,
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2,
ал. 1, т. 5, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от
Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 5, т. 13,
чл. 7, ал. 1, т. 4 и 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22, ал. 1
от Устройствения правилник на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол, Решение № 1624 от 2.10.2015 г. (ДВ, бр. 80 от 2015 г.)
относно откриване на процедура за приватизация
и протоколно решение № 4399 от 27.12.2016 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост, с предоставени права за
управление на областния управител на област
Търговище, представляващ: поземлен имот с
идентификатор 73626.504.247, с площ 5916 кв. м,
намиращ се в промишлена зона, гр. Търговище,
община Търговище, област Търговище, ведно с
построените в него:
а) сграда с идентификатор 73626.504.247.1
(„битова сграда“) със застроена площ от 20 кв. м;
б) сграда с идентификатор 73626.504.247.2
(„спирателни кранове“) със застроена площ от
13 кв. м;
в) сграда с идентификатор 73626.504.247.4
(„помпена“) със застроена площ от 27 кв. м;
г) сграда с идентификатор 73626.504.247.5
(„машинна зала“) със застроена площ от 65 кв. м,
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(наричан по-нататък „имота“), да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 88 500 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 5000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска –
30 000 лв. (без включен ДДС) или равностойност
та им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. Врабча 23, стая
414, в срок до 10-ия ден считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“
на цена 500 лв. (с включен ДДС) или равностойността им в евро и се заплаща, както следва:
в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – само в левове, или
чрез банков превод по сметка на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са
за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 15-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация;
лица, обявени в несъстоятелност или които са
в производство за обявяване в несъстоятелност;
лица осъдени за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на
условията на чл. 29 от Закона за собствеността,
или лица, за които със закон е установено, че
нямат право да придобиват право на собственост върху земя на територията на Република
България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
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2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 ЗПСК.
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Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

РЕШЕНИЕ № 3484-П
от 27 декември 2016 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г,
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2,
ал. 1, т. 5, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от
Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 5, т. 13,
чл. 7, ал. 1, т. 4 и 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22, ал. 1
от Устройствения правилник на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1513 от 1.11.2011 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 90 от 2011 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение
№ 4403 от 27.12.2016 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост, представляващ поземлен
имот № 045008, с площ 30 165 кв. м, намиращ
се в местността Синдиката, с. Реселец, община
Червен бряг, област Плевен, с предоставени
права за управление на областния управител на
област Плевен (наричан по-нататък „имота“), да
се извърши чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 50 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 2000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 8000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – София, ул. Врабча 23, стая 515, в срок
до 10-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ на цена
500 лв. (с включен ДДС) или равностойността
им в евро и се заплаща, както следва: в касата
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – само в левове, или чрез банков
превод по сметка на Агенцията за приватизация и
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следприватизационен контрол: IBAN BG39 BNBG
9661 3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната
документация; разходите по заплащането на
тръжната документация са за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 14 ч. българско време на 15-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация;
лица, обявени в несъстоятелност или които са
в производство за обявяване в несъстоятелност;
лица, осъдени за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на
условията на чл. 29 от Закона за собствеността,
или лица, за които със закон е установено, че
нямат право да придобиват право на собственост
върху земя на територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 14 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 ЗПСК.
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Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 742
от 24 ноември 2016 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление с вх. № САГ16-ГР00-3079/9.09.2016 г. от Крум
Вълчев Вътев, Мартин Крумов Вълчев, Мила
Крумова Нанева, Йордан Борисов Алабачки,
Веселина Георгиева Алабачка, Петър Георгиев
Неговански, Ваня Господинова Негованска, Димитър Христов Каракашев, Милена Здравкова
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Каракашева, „Консолид БГ“ – ЕООД, „Лидл България ЕООД енд Ко“ – КД, Цветелина Стефанова
Александрова, Иван Николов Несторов, Гина
Георгиева Грозева с искане за издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен
план (ПУП) – изменение на план за регулация
и застрояване (ИПРЗ) в границите на кв. 23, м.
ж.к. „Люлин – 2 микрорайон, район „Люлин“.
Към заявлението са приложени: 4 пълномощни;
мотивирано предложение за ПУП – изменение
на плана за регулация (ИПР) и мотивирано
предложение за П У П – изменение на плана
за застрояване (ИПЗ); обяснителна записка;
извадка от действащия подробен устройствен
план – план за застрояване на ж.к. Люлин – 2
микрорайон, одобрен с Решение № 413 по протокол № 21 от 19.07.2012 г. на СОС; удостоверение
за пълна проектантска правоспособност на арх.
Иван Димитров Иванов; удостоверение за пълна
проектантска правоспособност на инж. Георги
Николаев Георгиев; 2 застрахователни полици;
комбинирана скица за пълна или частична идентичност от 12.02.2015 г.; мотивирано предложение
за транспортен достъп, разгледано и одобрено от
ПКТОБД на СО с протокол № 27 от 7.07.2015 г.;
копие от цитирания по-горе протокол; положително становище № ОДЗ 104/13.07.2015 г. от отдел
„Пътна полиция“ към СДВР; копие от Решение
№ 413 по протокол № 21 от 19.07.2012 г. на СОС;
копие от Решение № 59 по протокол № 24 от
30.03.2001 г. на СОС, с което е одобрен план за
кадастрален, уличнорегулационен, застроителен
и регулационен план на м. Люлин – 2 микрорайон, с копие от регулационния план за кв. 23б от
същия план; скица от СГКК – София, за поземлен имот с идентификатор 68134.4356.771 (стари
идентификатори 68134.4356.749, 68134.4356.748,
68134.4356.747, 68134.4356.442, 68134.4356. 322, номер по предходен план 775, кв. 23, парцел VII);
скица от СГКК – София, за поземлен имот с
идентификатор 68134.4356.770 (стар идентификатор
68134.4356.323, номер по предходен план 934, кв.
23б); скица от СГКК – София, за поземлен имот с
идентификатор 68134.4356.774 (стар идентификатор
68134.4356.323, номер по предходен план 934, кв.
23б); скица от СГКК – София, за поземлен имот с
идентификатор 68134.4356.559 (номер по предходен
план 2715, кв. 23б); скица от СГКК – София, за
поземлен имот с идентификатор 68134.4356.786
(номер по предходен план 1726, кв. 23б); скица от
СГКК – София, за поземлен имот с идентификатор
68134.4356.787 (стар идентификатор 68134.4356.483,
номер по предходен план 1726, кв. 23б); скица
от СГКК – София, за поземлен имот с идентификатор 68134.4356.772 (стари идентификатори
68134.4356.750, 68134.4356.442, 68134.4356.322, номер
по предходен план 775); скица от СГКК – София,
за поземлен имот с идентификатор 68134.4356.778
(стар идентификатор 68134.4356.58, номер по предходен план 465); скица от СГКК – София, за поземлен имот с идентификатор 68134.4356.779 (стар
идентификатор 68134.4356.58, номер по предходен
план 465); скица от СГКК – София, за поземлен
имот с идентификатор 68134.4356.780 (стар идентификатор 68134.4356.58, номер по предходен план
465, кв. 23б); скица от СГКК – София, за поземлен имот с идентификатор 68134.4356.769 (стари
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идентификатори 68134.4356.732 и 68134.4356.322);
скица от СГКК – София, за поземлен имот с
идентификатор 68134.4356.773 (стар идентификатор
68134.4356.442); скица от СГКК – София, за поземлен имот с идентификатор 68134.4356.775 (стар
идентификатор 68134.4356.322, номер по предходен
план 775); скица от СГКК – София, за поземлен
имот с идентификатор 68134.4356.776 (стар идентификатор 68134.4356.322, номер по предходен план
775); скица от СГКК – София, за поземлен имот с
идентификатор 68134.4356.777 (стар идентификатор
68134.4356.322, номер по предходен план 775, кв.
23б); скица от СГКК – София, за поземлен имот с
идентификатор 68134.4356.784 (стар идентификатор
68134.4356.322, номер по предходен план 775, кв.
23б); скица от СГКК – София, за поземлен имот
с идентификатор 68134.4356.785 (стар идентификатор 68134.4356.322, номер по предходен план 775);
нотариален акт № 146, том LXXXII, рег. № 35709,
дело № 159/16.06.2016 г. за имот с идентификатор
68134.4356.58 на името на „Лидл България ЕООД
енд Ко“ – КД; нотариален акт № 80, том XI, рег.
№ 17390, дело № 1600/24.08.2016 г. за 530/8327 ид.ч.
от имот с идентификатор 68134.4356.771 на името
на „Консолид БГ“ – ЕООД; нотариален акт № 119,
том VIII, рег. № 4279, дело № 2088/06.02.2006 г.
за поземлен имот № 1726 в кв. 23б по плана на
гр. София, м. Люлин, 2 микрорайон, на името
на Гина Георгиева Грозева и Мария Бойчева Каменова; нотариален акт № 149, том CXCVI, рег.
№ 79361, дело № 54899/30.10.2008 г. за поземлен
имот № 2715 в кв. 23б по плана на гр. София, м.
Люлин, 2 микрорайон, на името на Гина Георгиева Грозева; нотариален акт № 82, том CLII, рег.
№ 70407, дело № 46837/29.10.2015 г. за 200/590 ид.ч.
от имот с идентификатор 68134.4356.323, заедно
с 200/590 ид.ч. от временен обект – автомивка и
кафе с идентификатор 68134.4356.323.1 на името
на Иван Николов Несторов; нотариален акт
№ 30, том XX, дело № 4124/4.12.1997 г. за празно
дворно място, което се придава по регулация
към парцел VII-775 от кв. 23 на името на Крум
Вълчев Вътев, Петър Георгиев Неговански, Димитър Христов Каракашев и Йордан Борисов
Алабачки; нотариален акт № 2, том LLXIV, дело
№ 28545/20.12.1996 г. за имот с пл. № 775 от кадастрални листове 215, 238 на името на Крум Вълчев
Вътев, Йордан Борисов Алабачки, Петър Георгиев
Неговански, Димитър Христов Каракашев; договор за доброволна делба, вписан под № 116, том
VIII, вх. рег. № 39372 от 2.07.2015 г., по силата
на който Цветелина Стефанова Александрова
получава в дял 150/590 ид.ч. от временен обект с
идентификатор 68134.4356.323.1 и 390/590 ид.ч. от
имот с идентификатор 68134.4356.323, а Димитър
Константинов Александров, Виляна Константинова Александрова и Магдалена Константинова
Александрова получават паричен еквивалент за
частите си; акт за частна общинска собственост
№ 5003 от 11.06.1997 г. за имот с площ 538 800 кв. м.
Със
заявление
вх. № СА Г16ГР00-3079-[1]/15.09.2016 г. от Крум Вълчев Вътев,
Димитър Христов Каракашев, Петър Георгиев
Неговански, Йордан Борисов Алабачки, Мартин Крумов Вълчев, Мила Крумова Нанева,
„Консолид БГ“ – ЕООД, Цветелина Стефанова
Александрова, Иван Николов Несторов, „Лидл
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България ЕООД енд Ко“ – КД, Мария Бойчева
Каменова, Гина Георгиева Грозева и СО – район
„Люлин“, е направено искане за прекратяване
на производството по одобряване на ПУП – ПР
по отношение на проектни УПИ I-483, 559 – за
обществено обслужване, и УПИ IV-332 – за обществено обслужване, от кв. 23, изключени от
обхвата на одобряване с т. 2 от Решение № 413 от
19.07.2012 г. на СОС. Към заявлението са приложени скици от СГКК – София, и удостоверения
за наследници на Екатерина Емануилова Константинова-Вътева и Мария Бойчева Каменова.
Със
заявление
вх. № СА Г16ГР00-3079-[2]/19.09.2016 г. е представено заявление
от представител на район „Люлин“, с което се
заявява съгласие и присъединяване към исканията
на останалите собственици на имоти в кв. 23 за
прекратяване на производството и впоследствие
процедиране на искането за ИПРЗ.
Искането за прекратяване е разгледано от
ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г – 70/20.09.2016 г., т. 3
(допълнителна), като е взето решение за изпращане в СОС по компетентност за издаване на
решение за прекратяване на производството по
одобряване на проект за ПР в частта му относно
УПИ I-483, 559 – за обществено обслужване, и
IV-322 – за обществено обслужване, от кв. 23,
които са изключени от обхвата на одобряване
с т. 2 от Решение № 413 по протокол № 21 от
19.07.2012 г. на СОС.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Със Заповед № РД-09-50-514 от 31.03.2010 г. на
главния архитект на СО е допуснато служебно
изработването на план за регулация и режими
на застрояване за преструктуриране на ж.к. Люлин – 2 микрорайон, и план-схеми по чл. 108,
ал. 2 ЗУТ към него.
А дминистративното производство по одобряване на ПР в частта на УПИ I-483, 559 – за
обществено обслужване, и IV-322 – за обществено
обслужване, от кв. 23 е проведено като част от
производството по одобряване на цялостния ПРЗ
на м. Ж.к. Люлин – 2 микрорайон, одобрен с
Решение № 413 от 19.07.2012 г. на СОС.
С т. 2 от решението ПР за УПИ I-483, 559 – за
обществено обслужване, и IV-322 – за обществено
обслужване, от кв. 23 не е одобрен поради липсата
към този момент на представени предварителни
договори по чл. 15, ал. 3 и 5 ЗУТ.
Липсата на такъв договор прави фактическия
състав недовършен в тази си част и поради недоказано правно основание за одобряване на плана
последният не е одобрен.
Липсата на одобряване на проекта в частта му
относно ПР на УПИ I-483, 559 – за обществено
обслужване, и IV-322 – за обществено обслужване,
от кв. 23 прави производството висящо в тази
му част и препятства развитието на производството по искане на собствениците за ИПРЗ за
целия кв. 23.
За реализиране на инвестиционните си намерения и с оглед законосъобразното продължаване
на административното производство по искането
за ИПРЗ за кв. 23 от всички заинтересовани
лица – собственици на имоти, с идентификатори 68134.4356.559 и 68134.4356.787, попадащи
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в проектен УПИ I, и имоти с идентификатори
68134.4356.769, 68134.4356.784, 68134.4356.774,
68134.4356.780, 68134.4356.779, 68134.4356.777 и
68134.4356.771, попадащи в проектен УПИ IV,
е направено искане за прекратяване на производството по одобряване на ПР на проекти
УПИ I-483, 559 – за обществено обслужване, и
IV-322 – за обществено обслужване, от кв. 23,
което искане по същество представлява липса
на съгласие с одобряване на проекта във вида
му, приет от ОЕСУТ.
Предвид горното искането за прекратяване
е основателно.
Съгласие с прекратяването е налице от страна
на органа, по чиято инициатива е започнало производството, инкорпорирано в Решение на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-70/20.09.2016 г., т. 3 (допълнителна).
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с чл. 56, ал. 1 АПК
и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-70 от 20.09.2016 г.,
т. 3 (допълнителна), Столичният общински съвет
реши:
Прекратява производството по одобряване на
проект за план за регулация на ж.к. Люлин – 2
микрорайон, в граници: бул. Царица Йоанна, бул.
Добринова скала, ул. Проф. Александър Станишев и бул. Панчо Владигеров, район „Люлин“, в
частта му относно УПИ I-483, 559 – за обществено
обслужване, и IV-322 – за обществено обслужване, от кв. 23, които са изключени от обхвата на
одобряване с т. 2 от Решение № 413 по протокол
№ 21 от 19.07.2012 г. на СОС.
Настоящото решение представлява неразделна част от Решение № 413 по протокол № 21 от
19.07.2012 г. на СОС.
Решението да се публикува 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 във връзка с
чл. 56, ал. 3 АПК.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на глава десета, раздел IV от АПК пред Административния съд – София-град, в 14-дневен срок
от съобщаването му.
Жалбите се подават в район „Люлин“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ към
Дирекция „ПНИФО“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ – Столична община.
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Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 789
от 8 декември 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК и чл. 21, ал. 1,
т. 8 ЗМСМА Столичният общински съвет реши:
1. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация: чрез
публичен търг за следните обекти: самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 68134.4356.64.6.2
(помещение към трафопост), София, ж.к. Люлин – 1 м.р., ул. Цвети Иванов, между бл. 014 и
бл. 026, общински нежилищен имот, стопанисван
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от район „Люлин“, с АчОС № 9642/14.06.2016 г.;
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
68134.4358.299.10.1 (помещение към трафопост),
София, ж.к. Люлин – 9 м.р., до бл. 901, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Люлин“,
с АчОС № 9641/14.06.2016 г. (034-14), със съответното им право на строеж.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обекта, сключването на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обектите.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции сключването на приватизационните
сделки за обектите.

255

Председател:
Е. Герджиков

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 325
от 9 декември 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 774 от 4.12.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 15.02.2017 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за продажбата на почивна база
„Ашиклар“, състояща се от ПИ с идентификатор
03928.183.9 и ПИ с идентификатор 03928.183.10,
г р. Берковица, общинск и неж илищен имот,
предоставен за стопанисване и управление на
„Софийски имоти“ – ЕАД, като правоприемник
на „Галатея 2002“ – ЕАД.
2. Начална тръжна цена – 261 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 26 100 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции при „Общинска
банка“ – АД, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 13.02.2017 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
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Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
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РЕШЕНИЕ № 326
от 9 декември 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 478 от 14.07.2016 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 16.02.2017 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с
явно наддаване за продажбата на самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 68134.4359.210.2.67
(за търговска дейност), София, ж.к. Люлин – 10
м.р., бл. 131, ет. 1, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Люлин“, със съответното
право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 130 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 13 000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции при „Общинска
банка“ – АД, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 14.02.2017 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.

257

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 327
от 9 декември 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 773 от 4.12.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 22.02.2017 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с
явно наддаване за продажбата на поземлен имот
с идентификатор 68134.1387.2288 в УПИ I – за
озеленяване и спорт, кв. 833, м. Триъгълника,
София, ж.к. Надежда, ул. Бедек, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 450 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 45 000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции при
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„Общинска банка“ – А Д, ул. Врабча 6, Со фия (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 20.02.2017 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
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Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

ОБЩИНА АЙТОС
РЕШЕНИЕ № 237
от 30 ноември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Айтос, реши:
Одобрява ПУП – ПП (подробен устройствен
план – парцеларен план) за елементи на техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии – „Кабелна линия
1 kV от стълб № 3 (съществуващ) до нов КРШ
в имот № 000716 в землището на гр. Айтос“.
Трасето на подземния кабел с дължина 127 м е
с начало съществуващ стълб № 3 на въздушна
кабелна линия, преминава през ПИ № 000765 с
НТП „Полски път“, публична общинска собственост, пресича ПИ № 716 с НТП „Път І клас“ (път
І-6), държавна публична собственост, и достига
до КРШ нов на границата на ПИ № 491001 в
землището на гр. Айтос.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
може да бъде оспорено от заинтересуваните
лица в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.

125

Председател:
Кр. Енчев

РЕШЕНИЕ № 238
от 30 ноември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Айтос, реши:
Одобрява ПУП – ПП (подробен устройствен
план – парцеларен план) за елементи на техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии – „Развитие на съществуваща въздушна мрежа – ниско напрежение, на
извод 1 от ТП „Карагеоргиево 1“ в землището на
с. Карагеоргиево, община Айтос, област Бургас“.
Трасето на подземния кабел с начало от съществуващ стълб с дължина 92,71 м се развива с три
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нови стълба в поземлен имот № 000191 с НТП
„път ІV клас“, публична общинска собственост,
землище на с. Карагеоргиево, община Айтос.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
може да бъде оспорено от заинтересуваните
лица в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.
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Председател:
Кр. Енчев

ОБЩИНА АПРИЛЦИ
РЕШЕНИЕ № 247
от 22 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 и чл. 132, ал. 1, т. 2 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Априлци, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за Въздушна линия – ниско напрежение, от ТП-1 и изнасяне
на електромерни табла в махала Мачковци, с.
Велчово, община Априлци.
2. Възлага на кмета на община Априлци изпълнението на всички действия за правилното и
законосъобразно изпълнение на процедурите по
прилагане на влезлия в сила подробен устройствен план.

147

Председател:
Д. Кокошаров

РЕШЕНИЕ № 248
от 22 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1, чл. 132, ал. 1, т. 2 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Априлци, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за „Въздушна линия – ниско напрежение, от ТП-23 Маришница“
и изнасяне на електромерни табла, местност
Маришница – гр. Априлци.
2. Възлага на кмета на община Априлци изпълнението на всички действия за правилното и
законосъобразно изпълнение на процедурите по
прилагане на влезлия в сила подробен устройствен план.

148

Председател:
Д. Кокошаров

ОБЩИНА БАЛЧИК
РЕШЕНИЕ № 44
от 22 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 62а, ал. 3, т. 2 и чл. 129, ал. 1
ЗУТ Общинският съвет – гр. Балчик, одобрява
ПУП – план за регулация и застрояване за УПИ
IV в кв. 119 по плана на гр. Балчик заедно с
предвидения начин на застрояване.

149

Председател:
И. Станоев
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РЕШЕНИЕ № 49
от 22 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Балчик,
одобрява ПУП – ПРЗ, създава се нов кв. 35 и нови
УПИ I, УПИ ІІ, УПИ III, УПИ IV, УПИ V, УПИ
VI, УПИ VII, УПИ VIII, УПИ IX, УПИ X, УПИ
XI, УПИ XII, УПИ XIII, УПИ ХIV и УПИ XV,
отреждат се за „Пп – предимно производствена
устройствена зона“ и ПЗ за УПИ III, УПИ IV,
УПИ V, УПИ VI, УПИ X п УПИ XV с показатели: плътност на застрояване – до 80 %, Кинт. – до
2,5, озеленяване – до 20 %, в кв. 35 по плана на
с. Дропла, община Балчик, и приложените към
заповедта графични и текстови части на проекта.
Председател:
И. Станоев

174

ОБЩИНА БАТАК
РЕШЕНИЕ № 183
от 10 ноември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА, чл. 108, чл. 109, ал. 1, чл. 110 и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ, Решение № 1, взето с протокол № 13
от 6.09.2016 г., и Решение № 2, взето с протокол
№ 13 от 6.09.2016 г. на ЕСУТ при Община Батак,
Общинският съвет – гр. Батак, реши:
1. Одобрява проект за парцеларен план за
трасе за обект: оптичен кабел от съществуваща
шахта в поземлен имот 02837.4.98 до началото
на регулацията на гр. Батак, в обхвата на общински път м. Дъното – гр. Батак, и от края на
регулацията по второстепенни улици в града до
съществуваща шахта в поземлен имот с идентификатор 02837.501.9633 по КККР на гр. Батак.
2. Възлага на кмета на община Батак изпълнението на решението.

205

Председател:
К. Ангелова

ОБЩИНА БЕЛОВО
РЕШЕНИЕ № 314
от 30 ноември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 134 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Белово, одобрява ЧИ ПУП – ПРЗ за квартали:
56, 74, 76, 78, 78а, 79, 109, 115, 116, 117, 118, 120,
121 и 122 по плана на гр. Белово, община Белово,
област Пазарджик, като се променя отреждането
за производствени и складови дейности.

275

Председател:
В. Савов

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
РЕШЕНИЕ № 216
от 15 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Белослав, реши:
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1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Изграждане
на подземни водопровод и канализация за имоти
ПИ 03719.202.2, ПИ 03719.202.3, ПИ 03719.202.37,
местност Манастира, по КККР на гр. Белослав,
община Белослав.
2. Възлага на кмета на община Белослав да
предприеме необходимите действия, произтичащи
от предходната точка.
Настоящото решение подлежи на обжалване
по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Белослав, пред Административния съд – Варна.

276

Председател:
Ж. Димитров

РЕШЕНИЕ № 217
от 15 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Белослав, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Изграждане
на подземен електропровод за захранване на имоти
ПИ 03719.202.2, ПИ 03719.202.3, ПИ 03719.202.37,
местност Манастира, по КККР на гр. Белослав,
община Белослав.
2. Възлага на кмета на община Белослав да
предприеме необходимите действия, произтичащи
от предходната точка.
Настоящото решение подлежи на обжалване
по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Белослав, пред Административния съд – Варна.

277

Председател:
Ж. Димитров

ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ
ЗАПОВЕД № 850
от 29 юли 2016 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10,
ал. 8 ЗНП (отм.) и чл. 14, ал. 3 ППЗНП във връзка
с Решение № 234 от 27.05.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Две могили, за закриване на филиал
„Снежанка“ – с. Батишница, община Две могили
към ЦДГ „Първи юни“ – с. Баниска, община Две
могили, нареждам:
1. Филиал „Снежанка“, с. Батишница, община
Две могили, към ЦДГ „Първи юни“ – с. Баниска,
община Две могили, със седалище с. Батишница,
ул. Христо Ботев 23, да бъде закрит.
2. Децата от Филиал „Снежанка“ – с. Батишница, към ЦДГ „Първи юни“ – с. Баниска, да
бъдат пренасочени към ЦДГ „Св. св. Кирил и
Методий“ – гр. Две могили, или към филиал „Детелина“ – с. Бъзовец, към ЦДГ „Първи юни“ – с.
Баниска, като на същите се осигури транспорт.
3. Имуществото на филиал „Снежанка“ – с.
Батишница, да се предаде на кмета на с. Батишница с приемно-предавателен протокол.
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4. Задължителната документация на Филиал
„Снежанка“ – с. Батишница, да се съхранява в
ЦДГ „Първи юни“ – с. Баниска.
Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.
Кмет:
Б. Борисов
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ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
РЕШЕНИЕ № 268
от 23 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Долна Митрополия, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план на линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищни образувания – ел.
захранване НН и водопровод ∅ 90 мм за поземлен имот № 057047, местност Стопански двор,
землището на гр. Долна Митрополия, област Плевен, с възложител „Грийн Агро Фарм“ – ЕООД,
Пловдив.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Плевен, чрез Община Долна
Митрополия.

178

Председател:
П. Петров

ОБЩИНА ЕЛХОВО
РЕШЕНИЕ № 162/16/16
от 15 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Елхово, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура – подземен кабел
„ниско напрежение“ – 1 kV, до поземлен имот с
идентификатор 43459.58.205, м. Конарника, по
кадастрална карта на с. Лесово, община Елхово.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Ямбол.

206

Председател:
Н. Тончев

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
РЕШЕНИЕ № 424
от 23 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, решение № 215 от
протокол № 6 от 28.04.2016 г., т. 40 на Общинския
съвет – гр. Несебър, решение по т. 4 от протокол
№ 9, проведено на 20.07.2016 г. от заседание на
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ОбЕСУТ – Несебър, писмо изх. № ПД-588(1) от
4.04.2016 г. от РИОСВ – Бургас, становище изх.
№ 536 от 18.07.2016 г. на „Виваком“, съгласувателно писмо изх. № 18108874-1 от 22.08.2016 г.
на ЕВН – България – Кец Поморие, тристранен
договор за присъединяване на водоснабдителни
или канализационни системи № 34 от 6.06.2016 г.
Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии – обект: ПУП – ПП
за обект „Уличен водопровод“ за ПИ 51500.69.16
по кадастралната карта на гр. Несебър, м. Инджекьойско блато, с трасе на уличния водопровод, започващо от съществуващо отклонение към чугунен
водопровод ∅ 600 за ПИ 51500.69.46, преминаващо
през ПИ 51500.66.33, с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – за селскостопански полски път, собственост на Община
Несебър, с площ 11 051,28 кв. м и завършва в ПИ
51500.69.16 по кадастрална карта на гр. Несебър,
местност Инджекьойско блато, с проектна дължина
на трасето 110 м в земеделска територия в ПИ
51500.66.33, с определен сервитут от 2 м от двете
страни спрямо трасето на водопровода, с обща
площ на сервитута 436 кв. м, изцяло в земеделска
територия, и попада в ПИ 51500.66.33 съобразно
приложените чертежи и таблици със съответните
цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна
част от настоящото решение.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
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Председател:
Р. Кулев

РЕШЕНИЕ № 426
от 23 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за линеен
обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда
за сезонно ползване в ПИ 39164.21.188, местност
Мишкефа, землище с. Кошарица“, преминаващо през ПИ 39164.21.8, ПИ 39164.21.11 и ПИ
39164.21.232, по кадастралната карта на местност
Мишкефа, землище с. Кошарица.
Трасето на кабела започва от съществуващ
БКТП „Уруч енде 2“ в ПИ 39164.21.320, урбанизирана територия, преминава през ПИ 39164.21.8,
собственост на Община Несебър, с начин на
трайно ползване – за селскостопански, горски,
ведомствен път; ПИ 39164.21.11, собственост на
Община Несебър, с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – „пасище,
мера“, и ПИ 39164.21.232, собственост на Община
Несебър, с трайно предназначение земеделска
земя и начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път, и достига до
ПИ 39164.21.188.
Дължината на трасето на кабела е 77 м. Създава се сервитут с ширина 1 м от двете страни
спрямо оста на трасето на кабела, с обща площ
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154 кв. м, като 12 кв. м попадат в ПИ 39164.21.8,
56 кв. м попадат в ПИ 39164.21.11, 86 кв. м попадат в ПИ 39164.21.232, съобразно приложените
чертежи и таблици със съответните цветове,
сигнатури, надписи и размери, неразделна част
от настоящото решение.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
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Председател:
Р. Кулев

РЕШЕНИЕ № 427
от 23 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за линеен
обект: „Външно ел. захранване на вилна сграда
за сезонно ползване в ПИ 39164.13.341, местност
Кору дере, землище с. Кошарица, преминаващо
през ПИ 39164.12.49, ПИ 39164.12.29, ПИ 39164.12.30,
ПИ 39164.13.127, ПИ 39164.13.128 и ПИ 39164.13.10,
по кадастралната карта на местност Кору дере,
землище с. Кошарица.
Трасето на кабела започва от съществуващ
БКТП „Тера-3“ в ПИ 39164.12.34, урбанизирана
територия, частна собственост, преминава през
ПИ 39164.12.49, собственост на Община Несебър,
с начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път; ПИ 39164.12.29,
собственост на Община Несебър, с начин на
трайно ползване – нелесопригодна площ; ПИ
39164.12.30, собственост на Община Несебър, с
трайно предназначение земеделска земя и начин
на трайно ползване – „дере“; ПИ 39164.13.127,
собственост на Община Несебър, с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно
ползване – „пасище“; ПИ 39164.13.128, собственост
на Община Несебър, с трайно предназначение
земеделска земя и начин на трайно ползване – за
селскостопански, горски, ведомствен път, и ПИ
39164.13.10, собственост на Община Несебър, с
трайно предназначение земеделска земя и начин
на трайно ползване – за селскостопански, горски,
ведомствен път, и достига до ПИ 39164.13.350.
Дължината на трасето на кабела е 516 м. Създава се сервитут с ширина 0,60 м от двете страни
спрямо оста на трасето на кабела, с обща площ
1076 кв. м, като 17 кв. м попадат в ПИ 39164.12.34,
393 кв. м попадат в ПИ 39164.12.49, 13 кв. м попадат в ПИ 39164.12.29, 32 кв. м попадат в ПИ
39164.12.30, 16 кв. м попадат в ПИ 39164.13.127,
462 кв. м попадат в ПИ 39164.13.128, 132 кв. м
попадат в ПИ 39164.13.10, 6 кв. м попадат в ПИ
39164.13.349 и 5 кв. м попадат в ПИ 39164.13.350,
съобразно приложените чертежи и таблици със
съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящото решение.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
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Председател:
Р. Кулев
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РЕШЕНИЕ № 428
от 23 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, протоколно решение
по т. 6 от протокол № 7 от заседание на ОЕСУТ,
проведено на 8.06.2016 г., писмо изх. № 6475 от
31.08.2015 г. от РИОСВ – Бу ргас, писмо изх.
№ 53-07-101 от 18.04.2016 г. на РЗИ – Бургас, Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
„Външно ел. захранване на апартаментен хотел“ в
УПИ ХІХ-3215 (ПИ 51500.32.24) в кв. 21 по плана
на зона „Инцараки“, местност Юрта – Балкана,
землище гр. Несебър.
Трасето на кабелите започва от съществуващ
БКТП „Юрта 5“ в ПИ 51500.32.5, преминава
през ПИ 51500.32.23 (селскостопански, горски,
ведомствен път) до табло мерене на границата на
УПИ ХІХ-3215 (ПИ 51500.32.24) в кв. 21 по плана
на зона „Инцараки“, местност Юрта – Балкана,
землище гр. Несебър.
Дължината на трасето на кабела ще бъде 50,30
м, изцяло в земеделска територия. Определя се
сервитут 0,6 м от двете страни на оста на трасето
на кабела с обща площ 60,60 кв. м.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.

229

Председател:
Р. Кулев

РЕШЕНИЕ № 429
от 23 декември 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1, ІІ изр. от ЗУТ
във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и като
взе предвид изложените мотиви в докладната
записка, Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява проект за изменение на подробния
устройствен план – план за регулация на к.к.
Слънчев бряг-изток, в частта му по отношение на
УПИ I, с идентификатор № 51500.505.136, както
и части от поземлени имоти с идентификатори
№ 51500.505.322, № 51500.505.325, № 51500.505.326
и № 51500.505.329 по кадастралната карта на
гр. Несебър, в кв. 25 по ПУП на к.к. Слънчев
бряг-изток.
Проектът касае придаване на 161 кв. м от
поземлен имот с идентификатор 51500.505.322,
63 кв. м от поземлен имот с идентификатор
51500.505.325, 37 кв. м от поземлен имот с идентификатор 51500.505.326 и 798 кв. м от поземлен
имот с идентификатор 51500.505.329 към УПИ
І с идентификатор 51500.505.136 по КК на гр.
Несебър в кв. 25 по плана на к.к. Слънчев брягизток. Общо се придават 1059 кв. м, като след
промяната площта на УПИ І (ПИ 51500.505.136)
става 12 815 кв. м, като се запазват отреждането,
устройствената зона и всички действащи устройствени показатели за УПИ І (ПИ 51500.505.136).
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.
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Председател:
Р. Кулев
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РЕШЕНИЕ № 430
от 23 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, решение по т. 2
от протокол № 11 от 7.09.2016 г. от заседание на
ОЕСУ Т – Несебър, здравно зак лючение изх.
№ 53-07-314 от 4.11.2014 г. от МЗ – РЗИ – Бургас, и писма: изх. № 7801 от 25.10.2013 г. от
РИОСВ – Бургас, изх. № ТД-2436-1 от 16.09.2014 г.
от „ВиК“ – ЕАД, и изх. № 95-Е-653 от 4.08.2014 г. от
„БТК“ – ЕАД, и заявление вх. № Н2-УТ-6319-001
от 29.11.2016 г., окомплектовано с декларация от
„ЕВН България Електроразпределение“ – ЕАД,
Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект
„Външно ел. захранване на жилищна сграда“ в
поземлен имот с идентификатор 51500.84.27 по
кадастралната карта на гр. Несебър, м. Кокалу,
като елемент на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии.
Дължината на трасето е 61 м, започва от съществуващ БКТП „Барел“ в ПИ 51500.86.18, преминава
през ПИ 51500.86.21 до нов разпределителен шкаф
на границата на ПИ 51500.84.27 и продължава
до ново електромерно табло в ПИ 51500.84.27 по
кадастралната карта на гр. Несебър, м. Кокалу.
Определен е сервитут по 0,60 м от двете страни
спрямо оста на трасето на кабела, като площта на
ограничение е 27,39 кв. м, и засяга ПИ 51500.86.21
по КК на гр. Несебър, м. Кокалу.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
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Председател:
Р. Кулев

РЕШЕНИЕ № 433
от 23 декември 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1, ІІ изр. във връзка с чл. 15, ал. 3 и 5 ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11
ЗМСМА, като взе предвид изложените мотиви
в докладната записка, Общинският съвет – гр.
Несебър, реши:
Одобрява проект за изменение на подробния
устройствен план – план за регулация на к.к.
Слънчев бряг-запад в частта му по отношение
на УПИ VII-177, идентичен с поземлен имот с
идентификатор № 51500.506.352, УПИ ХIII-177 с
идентификатор № 51500.506.351 и част от имот с
идентификатор № 51500.506.348 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 6001 по плана на
к.к. Слънчев бряг-запад, представляващ улица в
частта є от о.т. 581 до о.т. 597.
С изменението 230 кв. м от ПИ 51500.506.348
се придават към УПИ VII-177 (ПИ 51500.506.352)
с площ 2113 кв. м и 289 кв. м от ПИ 51500.506.348
се придават към УПИ ХIII-177 (ПИ 51500.506.351).
В резултат от промяната в регулацията УПИ
VII-177 (ПИ 51500.506.352) се урегулира на площ
2343 кв. м, а УПИ ХIII-177 (ПИ 51500.506.351) – на
площ 817 кв. м. Премахва се предвиденият, но
нереализиран паркинг, представляващ част от ПИ
51500.506.348, целият на площ 1439 кв. м, ситуиран
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в участъка между о.т. 581 до о.т. 597. Измества се
уличната регулационна граница на юг, като този
участък на улицата се провежда с ширина 6 м.
Устройствената зона и устройствените показатели
за имотите в обхвата на разработката се запазват.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.
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Председател:
Р. Кулев

РЕШЕНИЕ № 435
от 23 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, ІІ изр. във връзка с чл. 15, ал. 3
ЗУТ и като взе предвид изложените мотиви
в док ла дната записка, Общинск и ят съвет –
гр. Несебър, реши:
Одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване
на к.к. Слънчев бряг-изток в частта му по отношение на УПИ І с идентификатор № 51500.505.78
и УПИ II с идентификатор № 51500.505.79 по
кадастралната карта на гр. Несебър в кв. 12 по
ПУП на к.к. Слънчев бряг-изток.
Проектът касае прокарване на уличнорегулационните граници на имота по кадастралните
имотни граници с цел коригиране на разликите
между кадастралната карта и плана за регулация,
което включва прокарване на пешеходна алея с
широчина 3 м по югоизточната граница, попадаща
в УПИ I, и придаване на крайуличния паркинг
от изток към УПИ I. УПИ I (ПИ 51500.505.78)
с площ 7950 кв. м се обединява с УПИ II (ПИ
51500.505.79) с площ 528 кв. м в новообразуван
УПИ I (ПИ 51500.505.79) с площ 8479 кв. м, като
отреждането се запазва „За хотел, обслужващи
функции, спорт, трафопост и озеленяване“, както
и устройствената зона „Ок“. За новообразувания
УПИ I (ПИ 51500.505.78) се предвижда запазване
на двете седеметажни съществуващи хотелски
тела, премахване на съществуващата едноетажна
постройка между тях, като се запазва само кухнята
на съществуващия ресторант, и изграждане на
ново тяло с магазини, фоайе с лоби бар и нова
зала за хранене към съществуващата кухня на
първия етаж и нови хотелски стаи и апартаменти
на следващите три етажа. Предвижда се премахване на стария съществуващ трафопост, като в
югозападния ъгъл на имота ще се ситуира нов
трафопост. Установяват се следните устройствени показатели за новообразувания УПИ I (ПИ
51500.505.79): Плътност на застрояване – 30 %,
Кинт. – 1,5; Нкорниз – 15 м (за новата застройка)
и 6/7 етажа (за съществуващите хотелски тела),
минимално озеленена площ – 50 %, и паркиране
в южната част на имота.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.
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Председател:
Р. Кулев
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РЕШЕНИЕ № 436
от 23 декември 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1, ІІ изр. ЗУТ във
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА и чл. 21,
ал. 7 ЗОС и като взе предвид изложените мотиви
в докладната записка, Общинският съвет – гр.
Несебър, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПРЗ, с който поземлени имоти с идентификатори № 11538.5.27,
№ 11 53 8 . 5. 4 3 , № 11 53 8 . 5. 4 6 , № 11 53 8 . 5. 4 9,
№ 11538.5.51, № 11538.5.72 по кадастралната карта
на гр. Свети Влас, местност Юрта, № 11538.501.504,
УПИ V, идентичен с поземлени имоти с идентификатори № 11538.501.191, № 11538.501.192,
№ 11538.501.193 и № 11538.501.194, в кв. 7 по плана на гр. Свети Влас и част от поземлен имот с
идентификатор № 11538.501.11 по кадастралната
карта на гр. Свети Влас се обединяват и се урегулират в УПИ І в кв. 65 с площ 35 314 кв. м с
отреждане „За спортно-рекреационен парк“ в
устройствена зона „Оср“ (територия за спорт и
развлечение) при следните устройствени показатели за този имот: Кплътн. – 5 %; характер на
застрояване – нискоетажно (Нкорниз – 8,5 м);
Кинт. – 0,70; минимално озеленена площ – 60 %,
и паркиране в спортни терени – минимум 15 %,
съгласно чл. 53 от Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.
Председател:
Р. Кулев
234
РЕШЕНИЕ № 437
от 23 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, решение по т. 2
от протокол № 11 от 7.09.2016 г. от заседание на
ОЕСУТ – Несебър, здравно заключение изх. № 5307-182 от 12.07.2016 г. от МЗ – РЗИ – Бургас, и писма: изх. № 7045 от 24.09.2015 г. от РИОСВ – Бургас,
изх. № ТД-2159-1 от 11.08.2016 г. от „ВиК“ – ЕАД,
и изх. № 95-Е-714 от 1.07.2016 г. от „БТК“ – ЕАД,
Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект
„Външно ел. захранване на база на БКС – гр.
Несебър“ в поземлен имот с идентификатор
51500.73.31 по кадастралната карта на гр. Несебър,
м. Несебърска мера, като елемент на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии. Дължината на трасето е 193 м,
започва от БКТП в ПИ 51500.74.53, преминава
през ПИ 51500.74.74 и ПИ 51500.73.22 по КК на гр.
Несебър, м. Кокалу, до табло мерене на границата на ПИ 51500.73.31 по КК на гр. Несебър, м.
Несебърска мера. Определен е сервитут по 1 м от
двете страни спрямо оста на трасето на кабела,
като общата площ на ограничение е 396 кв. м и
засяга ПИ 51500.74.74 (148 кв. м) и ПИ 51500.73.22
(248 кв. м) по КК на гр. Несебър, м. Кокалу.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Председател:
Р. Кулев
235
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БРОЙ 7

РЕШЕНИЕ № 438
от 23 декември 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1, ІІ изр. във връзка
с чл. 15, ал. 3 ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
като взе предвид изложените мотиви в докладната
записка, Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява проект за изменение на подробния
устройствен план – план за регулация на к.к.
Слънчев бряг-изток в частта му по отношение
на УПИ V с идентификатор № 51500.505.1001
и част о т позем лен имот с и ден т ификатор
№ 51500.505.330 по кадастралната карта на гр.
Несебър в кв. 23 по ПУП на к.к. Слънчев брягизток.
С изменението 103 кв. м идеални части от
ПИ 51500.505.330 се придават към УПИ V (ПИ
51500.505.1001). След промяната площта на УПИ
V (ПИ 51500.505.1001) става 8208 кв. м, а на ПИ
51500.505.330 – 1154 кв. м. Всички устройствени
показатели, отреждане и устройствена зона за
УПИ V (ПИ 51500.505.1001) се запазват.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.

Градините, землище на с. Чучулигово, с трасета
и сервитут, предвидени да преминат през имоти по КВС, описани в регистър за засегнатите
имоти, заверен от ОбС „З“, неразделна част към
ПУП – ПП, както следва:
– трасе и сервитут на външно ел. захранване през имоти с № 000115 и 000295 – полски
пътища, общинска публична собственост, и
имот с № 000293 – канал, общинска публична
собственост;
– трасе на външен водопровод през имоти с
№ 000115 и 000295 – полски пътища, общинска
публична собственост, и имот с № 000293 – канал, общинска публична собственост, и сервитут, засягащ имоти с № 000115, 000114, 000297
и 000295 – полски пътища, общинска публична
собственост, имоти с № 038002, 017005, 039006,
039007 – ниви, частна собственост, и имот с
№ 000293 – канал, общинска публична собственост.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУ Т решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Петрич пред Административния
съд – Благоевград.

Председател:
Р. Кулев

Председател:
Г. Динев
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ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

ОБЩИНА ПЕТРИЧ
РЕШЕНИЕ № 433
от 16 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Пет
рич, реши:
Одобрява ПУП – ПП (парцеларен план) за
трасе на външно ел. захранване и трасе на външен
водопровод до имот с номер 015057, м. Голяма
нива – Кавако, землище на с. Чучулигово, с трасета и сервитут, предвидени да преминат през
имоти по КВС, описани в регистър за засегнатите
имоти, заверен от ОбС „З“, неразделна част към
ПУП – ПП, както следва: имоти с № 014012,
000302, 000137, 000289 и 015050 – автомагистрала,
държавна публична собственост.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУ Т решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Петрич пред Административния
съд – Благоевград.

279

Председател:
Г. Динев

РЕШЕНИЕ № 438
от 16 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Пет
рич, реши:
Одобря ва П У П – П П (парцеларен п ла н)
за трасе на външно ел. захранване и трасе на
външен водопровод до имот с номер 014004, м.

РЕШЕНИЕ № 230
от 24 юни 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 109, чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 129,
ал. 1 и 3 ЗУТ Общинският съвет „Марица“ одобрява представения ПУП – парцеларен план за
обект: Пътна връзка и локално платно за поземлени имоти ПИ 73242.222.28, ПИ 73242.232.2
и ПИ 73242.223.103 по кадастралната карта на
с. Труд, местност Кошовете, община „Марица“,
област Пловдив.

208

Председател:
Г. Трендафилова

РЕШЕНИЕ № 425
от 15 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с ППЗОЗЗ Общинският съвет „Марица“ реши:
Одобрява проект за подробен устройствен план
ПУП – парцеларен план (ПП) на трасе за проектиране на „Тръбна кабелна мрежа и подземен кабел
НН с обща дължина около 758 м от БКТП 1х800
kVА в ПИ № 61412.14.195 (УПИ VIII-14.67 – ТП)
до поземлен имот № 61412.14.200, местност Тузли,
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на с. Радиново, община „Марица“, по следата на
вариант единствен, нанесен върху приложения
проект на ПУП – ПП и регистър на засегнатите
от трасето имоти.

БРОЙ 7

ДЪРЖАВЕН

Инвеститорът на обекта да сключи договор със
собствениците на земята за времето на ползване
съгласно чл. 57 ППЗОЗЗ, а след приключване на
строителните работи да възстанови пътищата в
първоначалния им вид.
Настоящото решение може да бъде обжалвано
по реда на АПК чрез Общинския съвет „Марица“ пред Административния съд – Пловдив, в
14-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“.

127

Председател:
Г. Трендафилова

РЕШЕНИЕ № 426
от 15 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет
„Марица“ реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
„Газоснабдяване на община „Марица“, подобект:
„Отклонение от разпределителни газопроводи
извън границата на урбанизираната територия на
община „Марица“ – клон 2 за захранване на ПИ
78080.93.277, ПИ 78080.28.84 и ПИ 78080.112.358“,
преминаващ през имоти по КК на с. Царацово,
община „Марица“, област Пловдив, с обща дължина около 1015 м по следата на вариант единствен,
нанесен върху приложения проект на ПУП – ПП
и регистър на засегнатите от трасето имоти.
Настоящото решение може да бъде обжалвано
по реда на АПК чрез Общинския съвет „Марица“ пред Административния съд – Пловдив, в
14-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“.

177

Председател:
Г. Трендафилова

ОБЩИНА „РОДОПИ“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 488
от 27 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“
реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно електроснабдяване и транспортен достъп
за УПИ 002114 – складови, търговски, общественообслужващи дейности и офиси, образуван от имот
№ 002114, представляващ земеделска земя, за процедура за промяна предназначението в землището
на с. Белащица, местност Бялата воденица, Решение № 35, взето с протокол № 8 от 27.09.2016 г. на
ЕСУТ при Община „Родопи“ – Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.

186

Председател:
З. Янков

РЕШЕНИЕ № 489
от 27 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“
реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасе за външно
електроснабдяване и транспортен достъп за УПИ
I-012125 – жилищно застрояване, II-012125 – жилищно застрояване, образуван от имот № 012125,
представляващ земеделска земя, за процедура за
промяна на предназначението в землището на с.
Белащица, местност Грамадите, Решение № 12,
взето с протокол № 4 от 1.06.2016 г. на ЕСУТ при
Община „Родопи“ – Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.

187

Председател:
З. Янков

РЕШЕНИЕ № 487
от 27 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“
реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно електроснабдяване и водоснабдяване за
УПИ 165005 – оранжерия, склад за селскостопанска продукция и обслужваща сграда, образуван от
имот № 165005, представляващ земеделска земя,
без процедура за промяна предназначението в
землището на с. Цалапица, местност Бобевица,
Решение № 41, взето с протокол № 7 от 24.08.2016 г.
на ЕСУТ при Община „Родопи“ – Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“пред
Административния съд – Пловдив, чрез кмета на
община „Родопи“.

РЕШЕНИЕ № 490
от 27 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“
реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно електроснабдяване и транспортен достъп за УПИ 001065 – жилищно строителство,
образуван от имот № 001065, представляващ
земеделска земя, за процедура за промяна на
предназначението в землището на с. Кадиево,
местност Гьола, Решение № 7, взето с протокол
№ 6 от 25.07.2016 г. на ЕСУТ при Община „Родопи“ – Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.

Председател:
З. Янков

Председател:
З. Янков
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РЕШЕНИЕ № 491
от 27 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“
реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасе за външно
електроснабдяване за УПИ 43.1843 – жилищно
строителство, 43.1844 – жилищно строителство,
43.1845 – жилищно строителство, 43.1847 – жилищно строителство, 43.1848 – жилищно строи т елс т во, 43.1849 – ж и л и щ но с т рои т елс т во,
43.1850 – жилищно строителство, образувани
от поземлен имот с ИД 43.497, представляващ
земеделска земя, с променено предназначение в
землището на с. Марково, местност Захаридево,
Решение № 48, взето с протокол № 9 от 15.11.2016 г.
на ЕСУТ при Община „Родопи“ – Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.

189

Председател:
З. Янков

РЕШЕНИЕ № 492
от 27 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“
реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно електроснабдяване, водоснабдяване и
транспортен достъп за УПИ 011226 – складове за
промишлени стоки, образуван от имот № 011226,
представляващ земеделска земя, за процедура
за промяна предназначението в землището на
с. Крумово, местност Орешака, Решение № 5,
взето с протокол № 8 от 27.09.2016 г. на ЕСУТ
при Община „Родопи“ – Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.

190

Председател:
З. Янков

РЕШЕНИЕ № 493
от 27 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“
реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно електроснабдяване и транспортен достъп
за УПИ 47295.15.44 – производствени и складови
дейности, 47295.15.45 – за трафопост, образувани
от имот с идентификатор 47295.15.31, представляващ земеделска земя, за процедура за промяна
на предназначението в землището на с. Марково,
местност Бедрозов бунар, Решение № 7, взето с
протокол № 7 от 24.08.2016 г. на ЕСУТ при Община „Родопи“ – Пловдив.

ВЕСТНИК
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Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.

191

Председател:
З. Янков

РЕШЕНИЕ № 494
от 27 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“
реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно електроснабдяване, водоснабдяване и
транспортен достъп за УПИ І-83 – жилищно строителство, УПИ ІІ-83 – жилищно строителство,
образувани от имот № 001083, представляващ
земеделска земя, за процедура за промяна на
предназначението в землището на с. Брестник,
местност До селото, Решение № 11, взето с протокол № 5 от 8.07.2016 г. на ЕСУТ при Община
„Родопи“ – Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.

192

Председател:
З. Янков

РЕШЕНИЕ № 495
от 27 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“
реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно електроснабдяване, водоснабдяване и
транспортен достъп за УПИ 080003 – оранжерии
с котелно, битова, офис, хидропоника, разсад,
хладилна камера и склад, образуван от имот
№ 080003, представляващ земеделска земя, без
процедура за промяна на предназначението в
землището на с. Крумово, местност Кабата, Решение № 1, взето с протокол № 6 от 25.07.2016 г.
на ЕСУТ при Община „Родопи“ – Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.

193

Председател:
З. Янков

РЕШЕНИЕ № 496
от 27 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“
реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно електроснабдяване, водоснабдяване и
транспортен достъп за УПИ І-001083 – жилищ-
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но строителство, и УПИ ІІ-001083 – жилищно
строителство, образувани от имот № 001083,
представляващ земеделска земя, за процедура
за промяна на предназначението в землището
на с. Оризари, местност Алчака, Решение № 10,
взето с протокол № 4 от 1.06.2016 г. на ЕСУТ при
Община „Родопи“ – Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
З. Янков
194
РЕШЕНИЕ № 497
от 27 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“
реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно електроснабдяване и транспортен достъп
за УПИ І-348043 – жилищно застрояване, образуван от част от имот № 348043, представляващ
застроена земеделска земя, за процеду ра за
промяна на предназначението в землището на с.
Цалапица, местност Зелен пояс, Решение № 31,
взето с протокол № 3 от 20.04.2016 г. на ЕСУТ
при Община „Родопи“ – Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
З. Янков
195
РЕШЕНИЕ № 498
от 27 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“
реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно елек т роснабд яване, водоснабд яване
и транспортен достъп за УПИ І-011027 – жилищно застрояване, УПИ ІІ-011027 – жилищно
застрояване, УПИ ІІІ-011027 – жилищно застрояване, УПИ ІV-011027 – жилищно застрояване,
образувани от имот № 011027, представляващ
земеделска земя, за процедура за промяна на
предназначението в землището на с. Белащица,
местност Бялата пръст, Решение № 3, взето с
протокол № 5 от 8.07.2016 г. на ЕСУТ при Община „Родопи“ – Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.

ВЕСТНИК

РЕШЕНИЕ № 499
от 27 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“
реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно електроснабдяване, водоснабдяване и
транспортен достъп за УПИ 011064 – жилищно строителство, образуван от имот № 011064,
представляващ земеделска земя, за процедура за
промяна на предназначението в землището на с.
Белащица, местност Бялата пръст, Решение № 48,
взето с протокол № 4 от 1.06.2016 г. на ЕСУТ при
Община „Родопи“ – Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.

197

Председател:
З. Янков

РЕШЕНИЕ № 500
от 27 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“
реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно електроснабдяване и транспортен достъп за УПИ 009115 – жилищно строителство,
образуван от имот № 009115, представляващ
земеделска земя, за процедура за промяна на
предназначението в землището на с. Белащица,
местност Арманица, Решение № 5, взето с протокол № 7 от 24.08.2016 г. на ЕСУТ при Община
„Родопи“ – Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.

198

Председател:
З. Янков

РЕШЕНИЕ № 501
от 27 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“
реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно електроснабдяване и транспортен достъп
за УПИ 002085 – паркинг, образуван от имот
№ 002085, представляващ земеделска земя, за
процедура за промяна предназначението в землището на с. Белащица, местност Тировете, Решение
№ 37, взето с протокол № 7 от 24.08.2016 г. на
ЕСУТ при Община „Родопи“ – Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.

Председател:
З. Янков
196
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Председател:
З. Янков
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РЕШЕНИЕ № 502
от 27 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“
реши:
Одобрява П У П – ПП за обек т: Трасе за
транспортен достъп за УПИ І-033133, жилищно
застрояване, образуван от част от имот № 033133,
представляващ застроена земеделска земя, за
процедура за промяна на предназначението в
землището на с. Цалапица, местност Край село,
Решение № 32, взето с протокол № 3 от 20.04.2016 г.
на ЕСУТ при Община „Родопи“ – Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.

200

Председател:
З. Янков

РЕШЕНИЕ № 503
от 27 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“
реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно електроснабдяване, водоснабдяване и
транспортен достъп за УПИ 110.51 – жилищно
застрояване, образу ван от поземлен имот с
идентификатор 110.51, представляващ застроена
земеделска земя, за процедура за промяна на
предназначението в землището на с. Марково,
местност Барчината, Решение № 31, взето с
протокол № 7 от 24.08.2016 г., и Решение № 8,
взето с протокол № 3 от 20.04.2016 г. на ЕСУТ
при Община „Родопи“ – Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.

201

Председател:
З. Янков

РЕШЕНИЕ № 504
от 27 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“
реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Кабели 20 kV
за РУ 20 kV в УПИ 010314, 010195 – промишлена и
търговска дейност, шоурум и автосервиз, и кабели
1 kV от РУ 20 kV в УПИ 010314, 010195 – промишлена и търговска дейност, шоурум и автосервиз,
в землището на с. Браниполе, местност Мерата,
община „Родопи“, с обща дължина 792 м, преминаващи през имоти № 000003, 000005, 000017,
000020, 010185, 010186, 010188, 010401, 010402,
съгласно приложения регистър на имотите към
ПУП – парцеларен план, Решение № 7, взето с
протокол № 8 от 27.09.2016 г. на ЕСУТ при Община „Родопи“ – Пловдив.
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Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.

202

Председател:
З. Янков

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ
РЕШЕНИЕ № 160
от 23 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Първомай, одобрява
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план за обект: Захранващ подземен кабел 20 kV
от ПИ № 000398 до ПИ № 142011 в землището на
с. Езерово, община Първомай, област Пловдив.

150

Председател:
Д. Петков

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ
РЕШЕНИЕ № 199
от 30 ноември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № І-8, взето  по  протокол № 6 от 25.11.2014 г. на Общинския експертен
съвет по устройство на територията при Община
Сапарева баня, Общинският  съвет – гр. Сапарева  
баня, одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) със следния  
териториален обхват – поземлени имоти с идентификатори  65365.32.96, 65365.32.211, 65365.32.215,
65365.32.314 и 65365.32.187 по кадастралната  карта  
на  гр. Сапарева баня, за изграждане на елемент
на техническата инфраструктура извън границата
на урбанизираната територия – водопроводно отклонение за захранване с вода за питейно-битови
и противопожарни нужди, канализационно отклонение за отвеждане на отпадъчните и дъждовните води  и  външно електрозахранване – ниско  
напрежение, на обект „Пет малкоетажни къщи
за настаняване“, предвиден с проект за подробен
устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР)
и план за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 ЗУТ за
промяна предназначението на земеделска земя
за неземеделски нужди в обхвата неурегулиран
поземлен имот с идентификатор   65365.32.96,
местност Шишкова кория, по кадастралната  
карта на  гр. Сапарева баня с възложител Иванка
Георгиева Евстратиева.

209

Председател:
И. Куйов

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО
РЕШЕНИЕ № 329
от 13 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Севлиево,
одобрява подробни устройствени планове – пар-
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целарни планове за трасета на електропровод,
започващ от ПИ 65927.501.3715 – второстепенна
улица в урбанизираната територия, преминаващ
през ПИ 65927.65.71 – път, общинска собственост,
и през част от ПИ 65927.59.115, с проектен идентификатор ПИ 65927.59.150, и водопровод, започващ
от ул. Бор, преминаващ през ПИ 65927.65.71 – път,
публична общинска собственост, и през частта от
ПИ 65927.59.115, с проектен идентификатор ПИ
65927.59.150, и двата провода, достигащи до частта
от ПИ 65927.59.115, с проектен идентификатор ПИ
65927.59.149, в м. Салимов геран по КК и КР на
землището на гр. Севлиево.

291

Председател:
Здр. Лалева

РЕШЕНИЕ № 330
от 13 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Севлиево, одобрява под робни уст ройст вени
планове – парцеларни планове за трасета на
електропровод, започващ от БКТП „Явор стил“
в ПИ 65927.81.24, с п рем и на ва не п рез ПИ
65927.81.25 и ПИ 65927.75.3 и водопровод през ПИ
65927.81.8 – път, публична общинска собственост,
от м. Каша и м. Турски гробища, достигащи до
ПИ 65927.81.10, по КК и КР на землището на гр.
Севлиево.

292

Председател:
Здр. Лалева

РЕШЕНИЕ № 331
от 13 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Севл иево, одобрява под робни уст ройст вени
планове – парцеларни планове за трасета на
газопроводни отклонения от разпределителен
газопровод – гр. Севлиево, до ПИ 65927.86.7, ПИ
65927.516.514, ПИ 65927.121.10 от м. Скъсаното и
м. Чакала по КК и КР на землището на гр. Сев
лиево, ЕКАТТЕ 65927, община Севлиево.

293

Председател:
Здр. Лалева

ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
РЕШЕНИЕ № 564
от 19 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с Решение № XVI
на ОЕС от протокол № 13 от 2.12.2016 г. Общинският съвет – гр. Септември, реши:
Одобрява представения проект на ПУП – ПП
(парцеларен план) за определяне на трасета на
електропровод и водопровод за захранване на ПИ
№ 000152 в м. Уджуларски гермища в землището
на с. Лозен. Трасетата на електропровода и водопровода започват от края на регулацията на с.
Лозен, насочват се на запад, като се разполагат
успоредно едно на друго, преминават през ПИ
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№ 000043, 000095, 000153 – ниви, частна собственост, и навлизат в ПИ № 000152, който ще бъде
захранен, продължават през имота, пресичат
ПИ № 000056 – дере, и продължават отново през
ПИ № 000152 до достигане на определеното от
инвеститора място. Дължината на проектните
трасета е по 240 м.
Проектът се намира на разположение в сградата на общината, ул. Александър Стамболийски
37а, ет. 3.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пазарджик. Жалбите и протестите се подават чрез Общинския съвет – гр. Септември, в
30-дневен срок от обнародване на решението в
„Държавен вестник“.

237

Председател:
Л. Влайков

РЕШЕНИЕ № 565
от 19 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № X от протокол
№ 11 от 28.10.2016 г. на ОЕС Общинският съвет – гр. Септември, реши:
Одобрява представения проект на ПУП – ПП
за трасе на общински път от Стопански двор
„Фермата“ до път ІІІ клас (гр. Септември – с. Злокучене) в землището на гр. Септември, с цел да
се проведе процедура за промяна на предназначението на имотите, през които преминава трасето
и са земеделска земя. Трасето на новопроектирания път започва от Стопански двор „Фермата“,
насочва се в посока югоизток, като засяга имоти
общинска собственост – отводнителни канали ПИ
№ 000026, м. Адата, 000125 и 000055, м. Сунгурлука, полски пътища – ПИ № 011389, 012319, м.
Сунгурлука, и 014002, м. Кошуел 1, след което
следвайки посоката си, преминава през частни
имоти – ниви, представляващи поземлени имоти
№ 014027, 014046, 014053, 014067, 014803, 014085,
014090, 014103, 014074, 014091, 014145, 014494, 014495
и 014162, м. Кошуел 1, междувременно пресича на
две места полски път ПИ № 014502, м. Кошуел 1,
и продължава по полски път – ПИ № 014377, м.
Кошуел 1, и напоителен канал – ПИ № 014378,
м. Кошуел 1, в продължение на 1280 м, след
което чупи на юг, пресичайки ПИ № 014386, м.
Кошуел 1 – полски път, и ПИ № 014397, м. Кошуел 1 – нива, частна собственост, достига път
III клас Септември – Злокучене, засягайки ПИ
№ 014415, м. Кошуел 1 – полски път. Дължината
на проектното трасе е 3080 м.
Проектът се намира на разположение в сградата на общината, ул. Александър Стамболийски
37а, ет. 3.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пазарджик. Жалбите и протестите се подават чрез Общинския съвет – гр. Септември, в
30-дневен срок от обнародване на решението в
„Държавен вестник“.

128

Председател:
Л. Влайков
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ОБЩИНА СЛИВЕН
РЕШЕНИЕ № 514
от 16 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за
трасе на водопровод от съществуващ водопровод
в ПИ 67338.845.59 до ПИ 67338.845.36, отреден
„За складова база за селскостопанска техника
и производство на пелети“, местност Дотлука,
землище кв. Речица, гр. Сливен, и преминаващ
през имот 67338.845.59 с НТП „Полски път“ в
същото землище.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ до
Административния съд – Сливен.

218

Председател:
Д. Митев

РЕШЕНИЕ № 515
от 16 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места и селищните образувания за трасе на ел.
кабел 1 kV от съществуващ БКТП, намиращ се
в урбанизирана територия – кв. 10а, Промишлена зона, Сливен, до ПИ 67338.832.50, отреден
„За предприятие за преработка на плодове и
зеленчуци“, местност Къра, землище кв. Речица,
Сливен, и преминаващ през имот 67338.832.75 с
НТП „Полски път“ в същото землище.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ до
Административния съд – Сливен.
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Председател:
Д. Митев

РЕШЕНИЕ № 516
от 16 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места и селищните образувания за трасе на ел.
кабел 1 kV от съществуващ стълб на ВИ „1“ от
ТП „КЗС“, намиращ се в урбанизираната територия на с. Чокоба, община Сливен, до имотната
граница на ПИ 041032, местност Над шехларя,
землище с. Чокоба, община Сливен, и преминаващ през имот 000156 с НТП „Полски път“ в
същото землище.

ВЕСТНИК

БРОЙ 7

Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ до
Административния съд – Сливен.
Председател:
Д. Митев
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ОБЩИНА ТЕРВЕЛ
РЕШЕНИЕ № 11-138
от 15 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Тервел, реши:
Одобрява П У П – ПП за новопроек тиран
подземен водопровод от ПИ 72271.191.6 до ПИ
72271.26.42 по КК на гр. Тервел с обща дължина
на трасето 1617 л. м.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
кмета на община Тервел пред Административния
съд – Добрич.

294

Председател:
С. Симеонов

РЕШЕНИЕ № 11-139
от 15 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Тервел, реши:
Одобрява ПУП – ПП за подземна оптична
мрежа за електронни съобщения за нуждите на
„Телко Инфраструктури“ – ЕООД. Трасето на
оптичния кабел е с обща дължина 23 206 л. м и
преминава само имоти – общинска собственост:
ПИ 000033 и 000055 в землище с. Безмер, ПИ
72271.10.136, 72272.11.4, 72271.11.135, 72272.11.137,
72271.46.45, 72271.46.52, 72271.46.53, 72271.46.54,
72271.46.320, 72271.47.5, 72271.52.51, 72271.53.70,
72271.54.23, 72271.54.24 и 72271.64.44 в землище
гр. Тервел, ПИ 000030, 000043, 000103, 000136,
000152, 000156, 000160, 000242, 000243, 000070 в
землище с. Каблешково и ПИ 000002, 000025,
000056 и 000076 в землище с. Главанци.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
кмета на община Тервел пред Административния
съд – Добрич.
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Председател:
С. Симеонов

ОБЩИНА С. ГОРНА МАЛИНА,
СОФИЙСКА ОБЛАСТ
РЕШЕНИЕ № 256
от 30 ноември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3 – 5
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Горна Малина, реши:
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Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за регулация и план за застрояване
(ПУП – ПРЗ) на ПИ № 000135, ПИ № 000157,
ПИ № 000138, ПИ № 000140, ПИ № 000132,
ПИ № 000193, ПИ № 000141, ПИ № 000142, ПИ
№ 000191, ПИ № 0 0 0190, ПИ № 0 0 0162, ПИ
№ 000177, ПИ № 000149; създаване на квартал 53,
състоящ се от УПИ I-000157 – „За животновъдна
ферма“, УПИ II-000192, УПИ III-000162, УПИ IV000177, УПИ V-000190 и УПИ VI-000191; създаване
на квартал 54, състоящ се от УПИ I-000141, УПИ
II-000142 и УПИ III-000149; създаване на квартал
55, състоящ се от УПИ I-000135 – „За животновъдна ферма“, УПИ II-000138, УПИ III-000140,
УПИ IV-000132 и УПИ V-000193; създаване на
улица с о.т. 6 (съществуваща), 282, 281, 280, 261,
262, 264, 265, 266, 276, 277; създаване на задънена
улица с о.т. 266, 267, 268, 270, 276, 274; създаване
на задънена улица с о.т. 271, 172; създаване на
задънена улица с о.т. 269, 275; създаване на задънена улица с о.т. 277, 278, 279 в землището на
с. Стъргел, община Горна Малина.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София област, чрез
Общинския съвет – с. Горна Малина, съгласно
чл. 215, ал. 4 ЗУТ.

151

Председател:
Е. Найденов

ОБЩИНА С. КОВАЧЕВЦИ,
ОБЛАСТ ПЕРНИК
РЕШЕНИЕ № 158
от 29 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 4 и
5 ЗМСМА, чл. 5, ал. 3 и чл. 12, ал. 2 от Наредбата
за анализите на правното състояние и привати
зационните оценки, чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
задължителната информация, предоставяна на
лицата, заявили интерес за участие в приватизация по ЗПСК, и за документите и сведенията,
представляващи служебна тайна, чл. 3, ал. 3,
т. 2, предл. 3, чл. 31, ал. 1 ЗПСК и чл. 5 НТК
във връзка с чл. 32, ал. 3, предл. 2, т. 1 ЗПСК
и чл. 3, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 6,
пред. 1 НТК и чл. 4, ал. 4 ЗПСК, чл. 8, ал. 2 и 3
от Наредбата за устройство и работа на органите
за приватизация и следприватизационен контрол,
приета от Общинския съвет – с. Ковачевци, и
записка Общинският съвет – с. Ковачевци, реши:
1. Приема анализ на правното състояние и
приватизационна оценка и утвърждава информационен меморандум на следния обект: Едноетажна паянтова сграда „Телчарник“ със застроена
площ – 1260 кв. м, и резервоар за вода – 60 куб.
м, намиращи се в УПИ VIII, кв. 3 в „Стопански
двор“ на с. Косача, община Ковачевци, област
Перник, с граници на имота: изток: път 217в, 217г,
217д, УПИ XIV, кв. 3; запад: УПИ VIII, кв. 3, УПИ
IX, кв. 3; север: УПИ VIII, кв. 3; юг: земеделски
земи; с акт за частна общинска собственост № 581
от 7.12.2016 г., вписан в СВ на РРС.
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2. Приема решение за приватизация на обекта
по т. 1.
3. Определя метод за извършване на приватизация на обекта – публичен търг с явно наддаване.
4. Определя начална тръжна цена: 4423 лв.
(Сумата не се облага с ДДС.)
5. Определя стъпка на наддаване: 10 на сто
от началната тръжна цена.
6. Определя размер на депозита: 50 на сто от
началната тръжна цена. Краен срок за внасяне
на депозита – до 16 ч. на 16-ия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
Депозитът може да бъде преведен по сметка:
ИА „БАНК“ – АД, клон Радомир, IBAN сметка
BG28IABG74783300575900, BIC код на банката
IABGBGSF, или внесен в касата на Община
Ковачевци, с. Ковачевци, област Перник, всеки
работен ден от 9 до 16 ч. в посочения по-горе срок.
7. Утвърждава тръжната документация за
провеждане на публичен търг с явно наддаване
със съдържание съгласно чл. 9 НТК. Документацията се закупува от „Деловодството“ на Община
Ковачевци, с. Ковачевци, област Перник, всеки
работен ден от 9 до 16 ч. Цена: 300 лв. без ДДС,
преведена по сметка: ИА „БАНК“ – АД, клон
Радомир, IBAN сметка BG57IABG74788400576000,
BIC код на банката IABGBGSF, код за вид плащане 447000, или внесена в касата на Община
Ковачевци, с. Ковачевци, област Перник. Срок
за закупуване на тръжната документация – до
16 ч. на 15-ия ден от датата на обнародването
на решението в „Държавен вестник“. Преди
предоставянето є се подписва декларация по
чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредбата за задължителната
информация, предоставяна на лицата, заявили
интерес за участие в приватизацията по ЗПСК,
и за документите и сведенията, представляващи
служебна тайна – лично от кандидата.
8. Срок за подаване на предложения за участие
в търга – предложенията се подават в „Деловодството“ на Община Ковачевци, с. Ковачевци,
област Перник, лично от кандидата или чрез
пълномощник въз основа на изрично писмено
пълномощно с нотариално удостоверен подпис,
всеки работен ден от 9 до 16,30 ч. Краен срок – до
16 ч. на 16-ия ден от датата на обнародването на
решението в „Държавен вестник“.
9. Срок за извършване на огледи на обекта на
търга – всеки работен ден от 9 до 16,30 ч. след
закупуване на тръжна документация и представяне
на удостоверение за право на извършване на оглед,
издадено от Община Ковачевци. Краен срок: до
14 ч. на 16-ия ден от датата на обнародването на
решението в „Държавен вестник“.
10. Място, ден и начален час на провеждането на търга – Община Ковачевци, с. Ковачевци,
област Перник, ет. 2, заседателна зала № 2, 11 ч.
на 17-ия ден от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“.
11. Предварителни квалификационни изисквания към участниците в търга за обекта – няма
поставени такива изисквания.
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Председател:
В. Тодоров
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27. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт
обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ при съдебния
район на Окръжния съд – Варна, и Административния съд – Варна, за 2017 г.
Списък на експертите (вещи лица) от БНТЛ
(базова научно-техническа лаборатория) при
ОД МВР – Варна, извършващи следните видове
криминалистически експертизи: дактилоскопни,
трасологични, балистични, съдебно-почеркови и
техническо изследване на документи и парични
знаци
Митко Желев Великов – експерт, висше образование, стаж 21 г.
Ангел Николаев Ангелов – експерт, висше
образование, стаж 18 г.
Андрей Христов Стоянов – експерт, висше
образование, стаж 20 г.
Филип Николаев Филев – експерт, висше
образование, стаж 14 г.
Недялко Атанасов Кателиев – експерт, висше
образование, стаж 18 г.
Димитър Михайлов Михайлов – експерт, вис
ше образование, стаж 10 г.
Стоян Бяндов Стоянов – висше образование,
стаж 20 г.
Славчо Захариев Славов – експерт, висше
образование, стаж 13 г.
Златина Желева Димитрова – експерт, висше
образование, стаж 8 г.
Галин Господинов Желев – експерт, висше
образование.
Стилиан Цанев Димитров – експерт, висше
образование, стаж 3 г.
Тодор Иванов Илиев – експерт, висше образование.
Николай Георгиев Николов – експерт, висше
образование, стаж 21 г.
Николай Димитров Иванов – експерт, висше
образование, стаж 13 г.
Красимир Димитров Панчев – експерт, висше
образование, стаж 13 г.
Димитър Иванов Димитров – експерт, висше
образование, стаж 4 г.
Даниел Василев Йорданов – експерт, висше
образование, стаж 4 г.
Цветанка Йорданова Галева – експерт, висше
образование, стаж 14 г.
Съдебно-биологични и физикохимични експертизи
Йордан Панайотов Йорданов – гл. инспектор,
висше образование, стаж 25 г.
Владимир Костадинов Василев – експерт,
висше образование, стаж 15 г.
Димитър Михайлов Михайлов – експерт, вис
ше образование, стаж 12 г.
Елеонора Иванова Георгиева – експерт, висше
образование, стаж 10 г.
Цветанка Йорданова Галева – експерт, висше
образование, стаж 3 г.
Видеотехнически и лицево-идентификационни
експертизи
Галин Господинов Желев – експерт, висше
образование, стаж 14 г.
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Николай Димитров Иванов – експерт, висше
образование, стаж 13 г.
Стоян Бяндов Стоянов – висше образование,
стаж 24 г.
Горепосочените експерти притежават:
1. Удостоверение за правоспособност за правото да извършват посочените експертизи.
2. Разрешение за достъп до класифицирана
информация до ниво „Секретно“.
Експерти при Регионална служба „Военна
полиция“ – Варна
Вангел Николов Вангелов – криминалистически, дактилоскопни, почеркови, техн. изследване
на документи, трасологични и балистични експертизи, видеотехнически и лицева идентификация – ниво на достъп „Строго секретно“.
Галин Петков Петков – дактилоскопни и
трасологични експертизи; оценител на машини
и съоръжения и движимо имущество – ниво на
достъп „Секретно“.
Невена Петрова Кудева – дактилоскопни и
трасологични – ниво на достъп „Поверително“.
Стоян Николаев Атанасов – дактилоскопни и
трасологични – ниво на достъп „Поверително“.
І. Криминалистични експертизи
Криминалистични експертизи на писмени доказателства. Трасологични експертизи. Дактилоскопни експертизи. Съдебно-балистична експертиза.
Биометрични криминалистични експертизи
Богдан Йорданов Богданов – спец иа лист
графология, трасология, балистика, технически
изследвания на документи.
Борис Димитров Борисов – графолог.
Вангел Николов Вангелов – криминалистически експертизи – почеркови, техническо изследване на документи, трасологически и балистични.
Владимир Костадинов Василев – графология,
трасология и техническо изследване на документи.
Генчо Иванов Димитров – специалист по:
криминалистични експертизи на писмени доказателства, съдебно-химически, физикохимически,
автотехнически по ПТП и пожаротехнически
експертизи.
Добрин Младенов Несторов – криминалистични експертизи на писмени доказателства и
биометрични криминалистични експертизи – фоноскопия (гласова идентификация).
Емил Ангелов Атанасов – криминалистически експертизи, почеркови, техн. изследване на
документи, трасологически, балистически.
Иван Пенчев Медарев – експерт-криминалист.
Николай Стефчев Ризов – криминалистически
експертизи на писмени доказателства.
Никола Борисов Бъчваров – криминалистграфолог.
Росен Димитров Николов – проверка автентичността на документи, биометрия, пръстови
отпечатъци и лицево разпознаване и автотехнически експертизи.
Ценко Маринов Цачев – криминалистически
експертизи, почеркови, техн. изследване на документи, трасологически, балистични.
Христо Павлов Неделчев – специалист по оръжие, оръжейна техника, боеприпаси и балистика.

БРОЙ 7

ДЪРЖАВЕН

ІІ. Съдебномедицински експертизи
Съдебномедицинска експертиза на труп. Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди.
Съдебномедицинска експертиза за установяване
на родителския произход. Съдебномедицинска
експертиза за идентификация на човека. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни.
Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве
Борис Петров Шахов – съдебномедицинска
експертиза за установяване на родителски произход и за идентификация на човек.
Диана Гочева Господинова – съдебномедицински експертизи и деонтология.
Мая Иванова Кичева – специалист молекулярна биология; ДНК анализи.
Николай Гинчев Тюфекчиев – специалист
молекулярна биология, ДНК анализи.
Христина Василева Божинова-Димитрова – лекар-ординатор.
А) Лекари, притежаващи компетентност по
въпросите на ортопедията и травматологията;
диагностика, лечение и прогноза на заболяването.
Радослав Борисов Манчев – ортопед-травматолог.
Б) Лекари хирурзи, притежаващи компетентност да се произнасят по всички въпроси на
хирургичните заболявания; диагностика, лечение
и прогноза, вътрешни болести.
Добринка Демирева Радойнова – лекар вътрешни болести.
В) Лекари неврохирурзи, притежаващи компетентност по всички неврохирургически заболявания; диагностика, лечение и прогноза
Светослав Калчев Калевски – неврохирург.
Г) Лекари – специалисти по уши, нос, гърло,
компетентни да се произнасят по всички въпроси
Стоян Колев Стоянов – мед. експертизи по
заболявания и травми на ушите, носа и гърлото – диагностика, лечение и прогноза от специалист по УНГ.
Д) Лекари акушерство и гинекология
Станислав Христов Славчев – акушер-гинеколог.
Е) Съдебни лекари, компетентни по всички
въпроси на телесните повреди, причини за смърт,
болестни състояния за всички видове
Благовеста Димитрова Стефанова – специалист по съдебна медицина.
Вилиям Викторов Доков – специалист по
съдебна медицина.
Димитър Иванов Ганчев – специалист по
съдебна медицина.
Сийка Койчева Михова-Илчева – специалист
по съдебна медицина.
Деян Ангелов Демиров – специалист по съдебна медицина.
Виктор Николаев Стефанов – специалист по
съдебна медицина.
З) Трудова медицина
Наташа Генова Иванова – лекар специалист
по трудова медицина.
Д-р Сена Генова Калоянова – лекар трудова
медицина, специалист по трудова медицина и
безопасност на труда.
ІІІ. Съдебна експертиза на психичното състояние
Съдебно-психиатрична експертиза. Съдебнопсихологична експертиза
Аделина Боянова Джорджанова – специалист
по психиатрия и съдебна психиатрия.
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Александър Милчев Цолчовски – съдебнопсихологически експертизи.
Анка Петрова Атанасова – специалист по
психиатрия, съдебна психиатрия.
Ирина Христова Добрева, специалист „Приложна психология“.
Костадинка Димитрова Крумова – психиатър,
нарколог.
Мая Велинова Рогашка – съдебно-психологична експертиза.
Мая Любенова Златева – социален психолог
и графолог.
Росица Антонова Лефтерова – психиатър.
Румяна Василева Бояджиева – съдебна психиатрия.
Татяна Колева Аврамова – съдебно-психиатрични експертизи, съдебни психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на
психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандарти
и диагностично-терапевтични алгоритми от
изпълнителите на медицинска помощ.
Христо Добрев Бояджиев.
Цветанка Атанасова Стоянова – специалист
детски и трудов психолог.
Юлияна Тодорова Къневска-Тодорова – приложна социална психология.
Клинични психолози
Александър Милчев Цолчовски – съдебнопсихологически експертизи.
Бояна Тодорова Аянова-Радева – клиничен
психолог.
Гергана Петрова Момова.
Калоян Павлов Куков – д-р по клинична психология, специалист клиничен психолог.
Нели Костадинова Михайлова – клиничен
психолог.
Румяна Стоянова Георгиева – клиничен психолог.
Снежанка Борисова Димитрова.
Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Аделина Боянова Джорджанова – специалист
по психиатрия и съдебна психиатрия.
Костадинка Димитрова Крумова – психиатър,
нарколог.
Петър Маринов Маринов – съдебна психиатрия.
Росица Антонова Лефтерова – психиатър.
Румяна Василева Бояджиева – съдебна психиатрия.
Татяна Колева Аврамова – съдебно-психиатрични експертизи, съдебни психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на
психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандарти
и диагностично-терапевтични алгоритми от
изпълнителите на медицинска помощ.
Христо Добрев Бояджиев.
Съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни
Аделина Боянова Джорджанова – специалист
по психиатрия и съдебна психиатрия.
Костадинка Димитрова Крумова – психиатър,
нарколог.
Росица Антонова Лефтерова – психиатър.
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Румяна Василева Бояджиева – съдебна психиатрия.
Татяна Колева Аврамова – съдебно-психиатрични експертизи, съдебни психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на
психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандарти
и диагностично-терапевтични алгоритми от
изпълнителите на медицинска помощ.
Христо Добрев Бояджиев.
Лекари детски психиатри
Милена Антонова Топалова – детски психиатър.
ІV. Съдебно-икономически експертизи
Съдебно-счетоводна експертиза. Съдебна финансово-икономическа експертиза. Съдебно-стокова
експертиза
Адриан Михайлов Велчев – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи,
банково дело и кредитни взаимоотношения, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане,
оценка на апортни вноски – експертизи по трудовоправни взаимоотношения, съдебно-стокови
експертизи по оценка на ДМА, движими вещи,
пром. инвентар и готова продукция.
Александър Христов Василев – специалист
икономически и автотехнически експертизи.
Александра Станчева Малева – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Ангел Христов Колев – икономист-счетоводител.
Андреян Николаев Райков – съдебно-счетоводни експертизи.
Андрей Валентинов Костов – специалист „Банково дело“, „Счетоводство и контрол“, проблеми
и насоки при кредитиране на стопанските организации, оценител на оборотни и дълготрайни
активи.
Анелия Иванова Люцканова – съдебно-счетоводни, финансово-икономически експертизи.
Анелия Стефанова Илиева – експертни оценки
и икономически анализи във връзка с прилагането на чл. 72 ТЗ, както и други икономически
експертизи.
Анелия Петрова Николова – съдебно-счетоводни експертизи.
Анна Николова Богданова – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи и ТРЗ.
Анна Петрова Димитрова – финансово-икономически експертизи и ТРЗ.
Антоанета Вълчанова Цанева – икономистсчетоводител.
Антония Димитрова Торлакова – съдебносчетоводни експертизи.
Антония Русева Стоянова – икономист-счетоводител.
Богомил Андреев Живков – съдебно-счетоводни експертизи; съдебни финансово-икономически
експертизи; съдебно-стокови експертизи.
Биляна Калчева Петрова – съдебно-счетоводни експертизи; експерт технология и експлоатация
на проекти, произвеждащи ел. енергия от възобновяеми енергийни източници (фотоволтаични и
вятърни паркове).
Бисер Николов Атанасов – специалист-счетоводител по изготвяне на съдебно-икономически и
финансово-счетоводни експертизи, банково дело
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и кредитни взаимоотношения, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експертизи
по трудовоправни взаимоотношения, оценка на
апортни вноски, оценка на машини и съоръжения, съдебно-стокови експертизи по оценка на
ДМА, движими вещи, пром. инвентар и готова
продукция.
Благовест Малешков Малешков – специалист
финанси и банково дело.
Биляна Атанасова Йотова – специалист „Счетоводство и контрол“.
Бойка Славейкова Могиларова – икономистсчетоводител.
Боряна Владимирова Ташева – икономист
публични финанси, професионален опит в банково дело и кредити.
Боян Славчев Банков – съдебно-счетоводни,
финансово-икономически и съдебно-стокови
експертизи.
Валентин Тодоров Стоянов – съдебна финансово-икономическа и стокова експертиза.
Валентина Георгиева Трендафилова – икономист-счетоводител.
Валентина Иванова Димитрова – съдебноикономически експертизи.
Валентина Чавдарова Крушева – специалист
„Финансово управление“, отчети и плащания,
счетоводство.
Валерий Иванов Обретенов – съдебно-икономически експертизи.
Весела Николова Радева – счетоводно-икономически експертизи.
Веселина Вълева Пенчева – икономист-счетоводител.
Василена Луиджева Кираджиева – съдебносчетоводни експертизи.
Вергиния Тодорова Ставракиева-Милева – съдебно-счетоводни и финансово-икономически
експертизи.
Веска Михайлова Кьосева – икономист-счетоводител.
Виолета Желева Желязкова – съдебно-икономически експертизи.
Виолета Тодорова Янакиева – икономист-счетоводител, счетоводство и контрол.
Виолин Веселинов Енчев – счетоводни и икономически експертизи.
Владимир Хайнрих Владимиров – съдебносчетоводни и финансово-икономически експертизи.
Върбинка Боева Маркова – счетоводни, финансово-икономически и съдебно-стокови експертизи.
Галин Иванов Стоянов – икономист-счетоводител.
Галина Димчева Димитрова – експерт-счетоводител, регистриран одитор.
Галина Петрова Георгиева – икономист-счетоводител, счетоводство и контрол, финанси и
банково дело, лицензиран съдебно-счетоводен
експерт; финансово-счетоводни анализи, данъчно
облагане, експертизи по трудовоправни взаимоотношения.
Галя Панайотова Гроздева – съдебно-счетоводни и съдебни финансово-икономически
експертизи.
Ганка Георгиева Дончева – дипломиран експерт-счетоводител, независим финансов одит.
Ганка Дянкова Каваева – ТРЗ и счетоводство.
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Ганка Янева Кольовска – финансово-счетоводни и икономически експертизи, оценка на цели
предприятия, оценка на системи по качеството,
оценка на интелектуална собственост.
Георги Василев Василев – икономист-счетоводител.
Георги Димитров Пейчев – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Георги Иванов Георгиев – съдебно-икономическа, финансово-икономическа, инженерно-техническа и компютърно-техническа експертиза.
Гергана Стоянова Колева – икономист.
Гинка Стоянова Точева – финансово-икономически и счетоводни експертизи.
Гиргина Иванова Балтаджиева – счетоводни
експертизи.
Даниела Дойчева Христова – експерт счетоводител, одитор.
Даринка Боянова Нанкова – счетоводни и
икономически експертизи.
Даринка Калоянова Павлова – лицензиран
съдебно-счетоводен експерт, счетоводство, ТРЗ.
Дафина Иванова Добрева – икономически
експертизи.
Деница Климентова Саръиванова – счетоводни експертизи.
Диана Георгиева Пенева – съдебно-счетоводни
експертизи.
Д иа на Добрева Вел и нова – с ъдебно - сче товодна, финансово-икономическа и стокова
експертиза.
Диляна Тодорова Христова – съдебно-счетоводни експертизи.
Димитър Василев Георгиев – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Димитър Георгиев Димитров – съдебно-стокови експертизи.
Димитър Йорданов Йорданов – икономистсчетоводител.
Димитър Павлов Вачков – съдебно-счетоводни
експертизи.
Димитър Стоянов Момчилов – съдебно-стокови експертизи.
Димитър Трифонов Георгиев – икономистсчетоводител (одитор).
Димитра Недкова Петрова – икономист-счетоводител.
Димка Неделчева Попова – икономист-счетоводител.
Динка Георгиева Манева – съдебно-икономическа и съдебно-счетоводна експертизи.
Добрил Любомиров Димитров – икономистсчетоводител.
Добринка Желева Илиева – съдебно-икономически експертизи.
Донка Асенова Димитрова – експерт – икономист-счетоводител, допуск ниво „Секретно“;
(изтекъл срок).
Донка Димова Михайлова – икономист-счетоводител.
Дора Петкова Тончева – икономист-счетоводител, оценител на машини и съоръжения и на
инвестиционни проекти.
Ева Евгениева Марчева – съдебно-счетоводна
експертиза.
Елена Васи лева Йорда нова – счет оводни
експертизи.
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Еленка Георгиева Василева – икономист-счетоводител, ТРЗ и личен състав.
Елеонора Йорданова Трифонова – дипломиран
съдебно-счетоводен експерт, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Елица Дианова Малчева – икономист-счетоводител.
Емилия Николова Стойнова-Дикова – счетоводство и контрол.
Жана Димит рова Христова – счетоводни
експертизи.
Желязка Делчева Петрова – съдебно-икономическа, съдебно-счетоводна и съдебна финансовоикономическа експертиза.
Женя Ангелова Борисова – специалист „Счетоводство и контрол“.
Ж ивка Ми ха лева Железова – специа лист
„Счетоводство и контрол“.
Ж ивка Недева Бонева – елек т роин женер
ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими
имоти; експерт-оценител на земеделски земи,
подобренията и насажденията върху тях; експертоценител на единични, група дървета и редини;
експерт-оценител на селскостопански машини,
оборудване и съоръжения, активи – движимо
имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни
и дълготрайни активи; автоексперт – автотехнически експертизи.
Жулиета Господинова Тонева – счетоводител – счетоводство и контрол.
Зорница Анастасова Георгиева – икономистсчетоводител.
Ива Николаева Анастасова – съдебно-счетоводни, финансово-икономически и стокови
експертизи.
Ивайло Петков Узунов – икономист-счетоводител, данъчен и митнически контрол.
Иван Михайлов Калчев – съдебно-счетоводни
експертизи.
Иван Насков Маринов – счетоводни експертизи.
Иван Станчев Иванов – съдебно-счетоводна,
съдебно финансово-икономическа и съдебностокова екпертиза.
Иван Тодоров Василев – икономист-счетоводител, специалист финансово-административни
и консултантски услуги; регистриран представител по чл. 17 от Закона за платежните услуги и
платежните системи.
Иван Христов Кунев – специалист финансово
счетоводство, банково дело и кредитни взаимоотношения.
Иванка Николова Белеганска – икономистсчетоводител.
Ивелина Костадинова Кирова – съдебно-счетоводни експертизи.
Иво Ангелов Костов – експерт-икономист по
строителството.
Илина Томова Станчева – счетоводител.
Илиян Димитров Гоцев – счетоводител.
Илияна Димитрова Вълчанова – икономистсчетоводител.
Ирена Георгиева Дурева – съдебно-счетоводни
експертизи.
Йордан Ганев Стоянов – икономист-счетоводител, лицензиран оценител на оборотни и
дълготрайни активи.
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Йордана Коста динова Иванова – експерт
икономист.
Йорданка Великова Тодорова – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи;
съдебно-стокови експертизи.
Камен Енчев Кънев – експерт по съдебносчетоводни и финансово-оценителни експертизи.
Керанка Колева Кунева – счетоводство; банково дело.
Кирил Димитров Димитров – икономист–
счетоводител.
Константин Велчев Василев – счетоводни,
финансово-икономически и експертизи на трудовите правоотношения.
Корнелия Милева Колева – икономист-счетоводител, счетоводство и контрол, счетоводство
и контрол, финанси и банково дело, лицензиран
съдебно-счетоводен експерт; финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експертизи по
трудовоправни взаимоотношения.
Кортезия Иванова Бончева – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи,
оценител на недвижими имоти.
Коста Андреев Андреев – специалист данъчно
облагане, счетоводна отчетност и контрол.
Кося Маринова Маркова – съдебно-счетоводни
експертизи.
Красимир Динев Колев – икономист-счетоводител.
Красимира Атанасова Димитрова – съдебносчетоводни експертизи, финансово-счетоводни
анализи, данъчно облагане.
Красимира Димитрова Узунова – съдебно
счетоводни експертизи.
Кремена Димитрова Иванова – икономистсчетоводител.
Кремена Йорданова Костадинова – магистър
„Счетоводство и контрол“.
Кремена Савинова Савова – Райчева – икономически и счетоводни експертизи.
Лиляна Иванова Георгиева – съдебно-икономически експертизи.
Маргарита Благоева Якимова – счетоводни,
финансово-икономически и стокови експертизи.
Маргарита Милчева Добрева – експерт-счетоводител.
Мариана Иванова Иванова – финансово-икономически експертизи, оценител на недвижими
имоти.
Мариана Стефанова Станева – съд. счетоводни
експертизи, съдебно финансово-икономически и
стокови експертизи, оценка на недвижими имоти,
кредитен анализ.
Мариела Асенова Спиридонова – съдебносчетоводни експертизи.
Мариела Иванова Мачева – съдебно-счетоводен експерт.
Марин Георгиев Щерев – съдебно-икономически и финансово-икономически експертизи.
Марин Николов Урумов – съдебно-счетоводни
експертизи, оценка на недвижими имоти.
Маринела Костова Христова – специалист
„Счетоводство и контрол“.
Марияна Анастасова Дамянова – експертсчетоводител.
Мариянка Атанасова Нейчева – съдебно-икономически и счетоводни експертизи.
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Меглена Драгнева Неделчева – експерт счетоводител, регистриран одитор.
Милена Валентинова Петрова – счетоводство
и контрол, финанси и банково дело, лицензиран
съдебно-счетоводен експерт, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експертизи по
трудовоправни взаимоотношения.
М и л е н а Ге о р г и е в а Цо л ч о в с к а – и ко н о мист – счетоводни и икономически експертизи.
Милена Колева Василева – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Мирослава Петрова Иванова – икономистфинансист.
Надежда Петрова Малкочева – счетоводни
анализи и кредитни взаимоотношения.
Надя Енчева Костова – доктор по икономика,
счетоводна отчетност, лицензиран оценител на
цели предприятия.
Неделчо Господинов Илиев – специа лист
„Счетоводна отчетност“.
Нели Костадинова Михайлова – счетоводни
експертизи – счетоводство на предприятието,
оценител на недвижими имоти, земеделски земи,
машини и съоръжения, оценка на инвестиционни
проекти, застрахователни измами при МПС и
ПТП и оценител на МПС, оценка на паметници
на културата; оценка на цели предприятия, дялове и акции от капитала им, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
автотехнически експертизи.
Нели Трифонова Цекова – съдебно-счетоводни
експертизи.
Николай Недков Ангелов – финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни
взаимоотношения, оценител на недвижими имоти.
Николай Стефанов Добрев – съдебно-счетоводни и икономически експертизи.
Николинка Иванова Атанасова – специалист
по стоков контрол на суровини, материали и горива, външен одитор на системи на управление
на качеството.
Николинка Иванова Крайчева – съдебно-икономически и счетоводни експертизи.
Павлина Николова Попова – съдебно-счетоводни експертизи.
Парашкева Костадинова Сарийска – икономика на общините и общинските фирми.
Пенка Иванова Петкова – икономист-счетоводител.
Пенка Кирилова Жекова – експерт-счетоводител.
Пепа Иванова Карагитлиева – икономистсчетоводител.
Петър Андреев Енев – специалност „Банково
дело и банкови операции“.
Петър Атанасов Влаев – счетоводни, финансови и стокови експертизи, експерт по недвижими
имоти и земеделски земи.
Петър Димитров Петров – финансово-икономически и ценови експертизи.
Петя Иванова Радева – съдебно-счетоводни
експертизи.
Петя Димитрова Койчева-Живкова – съдебносчетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа и съдебно-стокова експертиза.
Петя Иванова Ставрева – дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор; допуск
ниво „Секретно“.
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Петя Николова Петкова – специалист „Счетоводство и контрол“ и съдебно-икономически
експертизи.
Петя Радева Чанева – съдебно-счетоводни
експертизи.
Пламен Тонев Илиев – икономист-счетоводител.
Пламена Георгиева Недялкова – икономистсчетоводител.
Пламена Гроздева Янакиева – икономистсчетоводител.
Радка Радева Куванджиева – съдебно-икономическа и съдебно-счетоводна експертиза.
Радка Янева Георгиева – дипломиран експерт
счетоводител.
Радослав Христов Станчев – магистър по счетоводство и контрол; оценка на недвижими имоти.
Ралица Атанасова Славова – икономист.
Розалина Руменова Чолакова – икономистсчетоводител.
Росица Дончева Хаджиларска – финансовосчетоводни експертизи.
Росица Руменова Димитрова – съдебно-счетоводни експертизи.
Росица Василева Янева – счетоводител, обслужване на клиенти и продажби към отдел
„Кредитиране“.
Румяна Георгиева Симеонова – съдебно-счетоводни експертизи; допуск ниво „Поверително“.
Румяна Грозданова Неделчева – счетоводен
експерт, лицензиран експерт съдебно-счетоводни
и финансово-икономически експертизи, съдебностокови експертизи.
Румяна Митева Джонова – счетоводни експертизи, икономист-счетоводител по организация и
управление на промишлеността.
Руска Николова Димитрова – лицензиран оценител на цели предприятия и недвижими имоти.
Савка Дякова Костова – финансово-икономически, счетоводни, данъчни проблеми, застрахователно-осигурително дело.
Сашко Иванов Александров – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.
регистриран одитор.
Светлана Богданова Тодорова – статистикикономист, съдебно-икономически експертизи.
Светлана Василева Кръстева – съдебно-счетоводни експертизи и съдебно-финансово-икономически експертизи.
Силвия Станчева Стоянова – икономист-счетоводител, счетоводство и контрол; допуск ниво
„Секретно“.
Симеон Димитров Симов – икономист, магистър по бизнес администрация, лицензиран
оценител на цели предприятия.
Сияна Александрова Димитрова – съдебносчетоводни и икономически експертизи – допуск
ниво „Строго секретно“.
Соня Йорданова Дочева – специалист „Счетоводство и контрол“.
Соня Кръстева Кръстева – специалист „Счетоводство и контрол“.
Станислав Стойчев Станев – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Станка Динева Георгиева – счетоводни и
финансово-икономически експертизи.
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Стефан Тодоров Данговски – лицензиран съдебно-счетоводен експерт, лицензиран оценител
на цели държавни и общински предприятия,
лицензиран оценител на машини и съоръжения,
лицензиран оценител на земеделски земи, лицензиран оценител на горски насаждения.
Стефка Георгиева Попова – икономист-счетоводител; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и движими вещи; експерт в областта
на телекомуникационните мрежи; специалист
компютърна обработка на данни; автооценителни
експертизи; автомобилно застраховане; животозастраховане и други щети на имущество.
Стою Атанасов Станев – счетоводни, финансово-икономически и съдебно-стокови експертизи.
Татяна Ганчева Ганева – финансови и счетоводни експертизи.
Татяна Петрова Димитрова – счетоводни и
финансово-икономически експертизи.
Татяна Танева Иванова – счетоводство и
икономика.
Теменуга Василева Стойкова – стоково-икономически и счетоводни експертизи.
Тодор Николов Зафиров – икономика и управление на строителството; геодезия и картография;
допуск ниво „Секретно“ (изтекъл срок).
Тодорка Павлова Коларова – експерт съдебносчетоводни експертизи и оценител на недвижими
имоти.
Тошка Василева Георгиева – съдебни финансово-икономически експертизи, съдебно-стокови
експертизи.
Трендафил Александров Василев – дипломиран експерт счетоводител.
Фаня Аспарухова Филипова – професор по
счетоводство и контрол – съдебно-счетоводни и
финансови експертизи.
Христина Ганчева Василева – икономически
експертизи.
Христина Димитрова Денева – съдебно-счетоводни и финансови експертизи.
Христина Кирилова Тенева – съдебно-счетоводни експертизи.
Христо Димитров Каролев – счетоводство
и контрол; транспортна техника и технологии,
моторни транспортни средства.
Христоско Иванов Богданов – икономистсчетоводител.
Цветанка Димитрова Върбанова-Златилова – съдебно-стокови експертизи.
Цветанка Костадинова Димитрова – съдебносчетоводен експерт.
Цветелин Кирилов Иванов – съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Цветомир Любомиров Манолов – икономистсчетоводител.
Ценка Стойчева Георгиева – съдебно-счетоводни експертизи.
Цонка Томова Вягова – съдебно-счетоводна
експертиза.
Юлия Илиева Йорданова-Качкова – финансово-счетоводни експертизи, експертизи по трудовоправни отношения и др.
Юлия Колева Дашева – съдебно-икономически
експертизи.
Юлия Петкова Стоянова – съдебно-счетоводни
експертизи.
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Яна Данчева Велева – счетоводство и контрол.
Янка Ангелова Великова – икономист-счетоводител.
Янка Върбанова Лозанова – икономист-счетоводител.
Янка Колева Патраманова – съдебно-икономически експертизи.
V. Съдебни инженерно-технически експертизи
Съдебна ин женерно-техническа експертиза.
Съдебна автотехническа експертиза. Съдебна
инженерно-технологична експертиза. Съдебна
компютърно-техническа експертиза
Машинни инженери и ДВГ и автотехнически специалисти
Оценители на машини и съоръжения
Адриан Михайлов Велчев – автотехнически
експертизи; оценка на щети по МПС; оценител
на машини и съоръжения; експерт-оценител на
селскостопански машини и оборудване.
Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител
на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния
процес при всички видове строително-монтажни
работи, пожаротехнически експертизи, строителен
инженер ВиК.
Асен Петров Колев – автотехнически експертизи.
Атанас Недев Янков – автотехнически експертизи, оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, оценка на стойността.
Атанас Митков Петров – специалист безопасни
условия на труд, електроинженер – ел. машини
и апарати.
Александър Христов Василев – специалист
автотехнически и икономически експертизи.
Биляна Антимова Якова – машинен инженер.
Бисер Николов Атанасов – автотехнически
оценителски експертизи; оценки на щети по
МПС и ППС; оценител на машини и съоръжения;
експерт-оценител на селскостопански машини,
допълнително оборудване и прикачен инвентар.
Божидар Николов Дяков – инженеро-технически експертизи; КММ; кораборемонт; корабни
силови уредби и корабоплаване; експлоатация на
кораби и морски съоръжения.
Бойка Славейкова Могиларова – машини и
съоръжения.
Ва лентин Господинов Иванов – оценител
машини и съоръжения.
Васил Димитров Костов – съдебна инженерно-техническа експертиза, оценител на сгради,
машини и съоръжения.
Веселин Спасов Новаков – специалност технология на машиностроенето и металорежещи
машини.
Велико Желев Дачев – специалист: геология,
инженерна геология, хидрология, морфо-и лидодинамика на морската брегова зона, инженерна
екология, морска геоекология, земна механика,
защита на морския бряг, динамика и защита на
свлачищни брегове.
Виктор Георгиев Златанов – съдебни инженерно-технически експертизи и компютърно-технически експертизи; диагностика на електронни
уреди и електромери.
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Виолета Стефанова Николова – лицензиран
оценител на машини и съоръжения.
Георги Атанасов Казаков – машини и механиз
ми, административнонаказателна дейност ПТП
и отчет на водачи.
Георги Йорданов Драгиев – лицензиран експерт по автотехнически експертизи, лицензиран
оценител на МПС.
Георги Колев Дечев – оценител на машини
и съоръжения.
Георги Тодоров Вълчев – съдебни инженернотехнически експертизи; инженер корабоводене и
електротехника.
Господин Димитров Гроздев – експлоатация
на жп транспорти и безопасност на движение
при автомобилния транспорт.
Дарина Русева Бобева-Илиева – икономист по
строителството, оценка на машини и съоръжения
и цели държавни и общински предприятия.
Делян Михайлов Щерев – съдебни инженерно-технически експертизи, оценка на: кораби,
корабни машини и механизми; кораборемонт,
навигационни аварии; корабоплаване и пристанищни съоръжения и механизми – допуск ниво
„Поверително“ (в срок до 6.08.2017 г.).
Димитър Василев Вълков – специалист по
автомобилно застраховане; оценка на щети и
стойност на автомобили; ПТП.
Димитър Великов Димитров – машинен инженер, лицензиран оценител машини и съоръжения
в сферата на химическата и нефтопреработвателната промишленост.
Донка Димова Михайлова – лицензиран оценител на цели предприятия и обособени части
от тях.
Донка Костова Сивкова – лицензиран оценител на цели предприятия, преобразувани или
непреобразувани в ТД.
Евгения К ирилова К ирова – оценител на
машини и съоръжения.
Еми л К и ри лов Иванов – автотех ни ческ и
експертизи по ПТП и оценки на щети по МПС.
Ж ивка Недева Бонева – елек т роин женер
ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими
имоти; експерт-оценител на земеделски земи,
подобренията и насажденията върху тях; експертоценител на единични, група дървета и редини;
експерт-оценител на селскостопански машини,
оборудване и съоръжения, активи – движимо
имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни
и дълготрайни активи; автоексперт – автотехнически експертизи.
Живко Петков Хърватов – инженерно-технически експертизи; инженерно-технологична и
строително-техническа експертизи; електротехнически експертизи.
Звезделина Христова Русева – специалист по
технология на машиностроенето и металорежещите машини и строително-технически експертизи.
Иван Георгиев Иванов – автооценител и автотехнически експертизи.
Иван Георгиев Инкьов – машинен инженер,
лицензиран оценител машини и съоръжения.
Иван Иванов Петров – автотехнически експертизи.
Иван Любомиров Белинов – машинен инженер.
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Иван Христов Йовчев – оценител на машини
и съоръжения, оценител на недвижими имоти,
електроинженер (радиотехника).
Иванка Костадинова Казакова – инженернотехнически експертизи, машиностроене, авиационна и морска техника, поддръжка и доставка на
машини и съоръжения и резервни части за тях,
планиране и отчитане на ремонтни дейности,
удължаване на техническия ресурс и експлоатационната годност на авиационна и морска
техника, актове за бракуване, тръжни процедури,
предварителни инвестиционни проучвания и бизнес планове за производствени процеси и услуги,
офериране, управление на персонала.
Ивко Пенков Иванов – автотехнически; пожаро-технически; строително-технически; металографически-трасологични и графологичнидефектоскопски експертизи.
Илина Томова Станчева – лицензиран оценител на машини и съоръжения, цели предприятия.
Йордан Любомиров Михайлов – експерт по
ПТП – дипломиран инженер транспортна техника
и технологии; сертифициран оценител на автомобили и вреди по тях; сертифициран оценител
на машини и съоръжения; дипломиран инженер
по корабоводене.
Йордан Цонев Червенков – електроинженер,
д-р на техническите науки, комуникации, съобщителна техника, автоматизация на производството,
системи за контрол и управление.
Йорданка Стефанова Ку ртева – машинен
инженер.
К а л и на Васи лева Васи лева – с т рои т елен
инженер – оценител на машини и съоръжения;
технология и механизация на строителството;
лицензиран оценител на недвижими имоти и
земеделски земи.
Кирил Георгиев Георгиев – машинен инженер,
лицензиран оценител недвижими имоти, машини
и съоръжения, земеделски земи, насаждения, на
търговски предприятия и вземания.
Кос та д и н Л юбом и ров М и х а й лов – а вт о технически експертизи – оценител на машини
и съоръжения; проблеми, методика, пазарна
стойност; оценки и ликвидация на щети на МПС
и ППС; криминалистически аспекти при разкриване на ПТП; сертифициран отговорник по
качеството – фактори на работна околна среда,
електрически уредби и съоръжения, физични
и химични фактори на средата, валидиране на
методи за контрол, сертифициран отговорник по
качеството – TUV NORD; оценител на недвижими
имоти и строителство, оценка на финансовата
ефективност; финансиране и кредитиране, площообразуване, технически паспорт и енергийна
ефективност; транспортна техника и технологии.
Красен Костадинов Ганчев – съдебни инженерно-технически, автотехнически и инженернотехнологични експертизи.
Лена Христова Тодорова – електроинженер,
лицензиран оценител машини и съоръжения,
експерт оценител на земеделски земи.
Лидия Стоянова Босева – електроинженер,
съдебно-технически експертизи – съобщителна
техника, електроника, автоматизация на производството, електрически измервания, приборо-
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строене, комуникации, компютърни технологии,
ел. мрежи, системи и централи, контрол на технологични величини и процеси.
Любомир Захариев Петров – автотехнически
експертизи.
Людмил Иванов Велинов – оценител на машини и съоръжения, специалист във връзка с
оценка на непарични вноски по чл. 72 ТЗ към
фирмените отделения.
Людмил Иванов Милков – специалист транспортни техники и технологии, моторно-транспортни средства.
Максим Николов Ставрев – оцени тел на
недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, търговски
предприятия.
Марин Михайлов Михайлов – оценка на машини и съоръжения.
Милена Костова Спасова – оценител на недвижими имоти.
Минка Христова Стоянова – електроинженер
съобщителна техника.
Мирослав Делчев Сталев – съдебни инженерно-технически експертизи.
Митко Петров Томов – автотехнически експертизи и ДВГ специалист.
Михаил Николов Серафимов – специалист
двигатели с вътрешно горене.
Нели Костадинова Михайлова – счетоводни
експертизи – счетоводство на предприятието,
оценител на недвижими имоти, земеделски земи,
машини и съоръжения, оценка на инвестиционни
проекти, застрахователни измами при МПС и
ПТП и оценител на МПС, оценка на паметници
на културата. автотехнически експертизи.
Николинка Иванова Атанасова – специалист
по стоков контрол на суровини, материали и горива, външен одитор на системи на управление
на качеството; технология на машиностроенето
и металорежещите машини.
Пенка Йорданова Дими т рова – оцени тел
на недвижими имоти; лицензиран оценител на
машини и съоръжения, съдебни строително-технически експертизи.
Пепа Стефанова Атанасова – електроинженер,
специалност изчислителна техника.
Петя Хараланова Добрева – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Петър Богомилов Петров – съдебни компютърно-технически експертизи.
Пламен Благов Илиев – оценка на недвижими
имоти, оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, оценка машини и
съоръжения.
Пламен Тодоров Велков – автотехнически
експертизи.
Радослав Руменов Атанасов – тахографик и
термографик – експертизи на тахографи и скоростоограничители.
Ради Христов Ганев – инженерно-технически,
пожаро-технически, химически, физико-химически и експертизи на взривни работи, вещества,
бойни припаси и оръжия.
Радосвет Янчев Янчев – експерт по технология
на металите и металорежещите машини.
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Радослав Николаев Радославов – специалист
електронна техника и микроелектроника; патентен специалист с правомощия за обекти на
индустриалната собственост в областта на марки,
географски обозначения, промишлени дизайни,
патенти за изобретения и полезни модели.
Рафаил Атанасов Задгорски – машинен инженер; оценки на МПС и транспортна техника.
Роза Емилова Желева – лицензиран оценител
на машини и съоръжения в машиностроителната,
металообработващата промишленост, строителството и транспорта.
Румяна Пейчева Неделчева – промишлено и
гражданско строителство, конструкция на сгради
и съоръжения; строителен инженер; технология
на машиностроенето и металорежещи машини
и оценител на недвижими имоти.
Светлана Иванова Бончева – оценка на машини и съоръжения, строително-технически и
инженерно-строителни експертизи; оценител на
недвижими имоти, земеделски земи и трайни
насаждения и специалист – оценка на непарични
вноски по чл. 72 ТЗ; технически експертизи в
областта на строителството – отстъпено право
на строеж, разрешения за строеж, строителство,
актуване, количествено-стойностни сметки, узаконяване и въвеждане в експлоатация на сгради.
Спартак Добрев Джуров – съдебни инженерно-технически експертизи; оценка на: кораби,
корабни машини и механизми, кораборемонт,
навигационни аварии, корабоплаване и пристанищни съоръжения и механизми.
Станислав Петров Антонов – инженер радиои телевизионна техника (военен инженер – радиолокация).
Стефан Иванов Капинчев – технически експертизи, автотехнически експертизи, трасология
и разследване на ПТП.
Стефан Стефанов Бранкованов – съдебна
инженерно-техническа експертиза на съоръжения с повишена опасност – съоръжения под
налягане (метални съдове за сгъстени, втечнени
или разтворени под налягане газове, пари или
течности; парни и водогрейни котли; метални
тръбопроводи за транспортиране на водна пара
или гореща вода; пълначни станции за сгъстени, втечнени и разтворени под налягане газове);
преносните и разпределителните газопроводи и
газовите съоръжения и инсталации за природен
газ; газови съоръжения и инсталации за втечнени
въглеводородни газове (пропан, пропен, бутани,
бутени и смесите им в течна или газова фаза);
нефтопроводи и нефтопродуктопроводи (тръбопроводи) за транспортиране на нефт и течни
нефтопродукти и други съдебни експертизи,
свързани с техническия надзор на съоръжения с
повишена опасност по отношение на изискванията
за тяхната безопасна експлоатация.
Стефка Георгиева Попова – икономист-счетоводител; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и движими вещи; експерт в областта
на телекомуникационните мрежи; специалист
компютърна обработка на данни; автооценителни
експертизи; автомобилно застраховане; животозастраховане и други щети на имущество – допуск
ниво „Секретно“ (в срок до 26.01.2020 г.).
Таня Димитрова Диманова – съдебна инженерно-технологична експертиза, инженер-химик.
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Теменуга Василева Стойкова – стоково-икономически и счетоводни експертизи, оценител
на цели предприятия.
Тодор Петков Николов – специалист по европейско социално законодателство и техническия
контрол на МПС; анализ на данни по тахографски
листи от аналогови тахографи.
Христо Димитров Каролев – счетоводство
и контрол; транспортна техника и технологии,
моторни транспортни средства.
Цветана Георгиева Ангелова – строителен
инженер, лицензиран оценител на недвижими
имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
В и К
Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител, автотехнически експертизи, експерт-оценител
на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния
процес при всички видове строително-монтажни
работи, пожаротехнически експертизи, строителен
инженер ВиК.
Васил Димитров Костов – съдебно инженернотехническа експертиза.
Неделко Петров Неделков – строителен инженер по ВиК.
Недко Ангелов Ангелов – хидроинженер – водостроител, ВиК строително-технически експертизи.
Пламен Христов Панайотов – лицензиран
оценител на недвижими имоти; специалист във
връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72
ТЗ към фирмените отделения; строително-технически експертизи; ВиК строително-технически
експертизи.
Румен Борисов Чифликчиев – експерт „Архитектура и благоустройство“, В и К и геодезия.
Цветана Георгиева Ангелова – хидроинженер,
лицензиран оценител на недвижими имоти и
земеделски земи.
Корабни и морски експерти
Ангел Георгиев Атанасов – разследване на
инциденти в областта на: морския транспорт,
управление на корабния трафик и пилотаж; безопасност и охрана на труда в морския транспорт
и пристанищната дейност; опазване и охрана на
морската среда и др.
Васил Николаев Попов – специалист корабостроител – проектиране и строене на малки
кораби и яхти.
Веселин Запрянов Запрянов, специалист корабни енергетични машини и механизми – експлоатация и ремонт.
Делян Михайлов Щерев – съдебни инженерно-технически експертизи, оценка на: кораби,
корабни машини и механизми; кораборемонт,
навигационни аварии; корабоплаване и пристанищни съоръжения и механизми; ниво на достъп
до КИ „Поверително“.
Димитър Георгиев Георгиев – инженер корабни енергетични машини и механизми.
Димитър Георгиев Димитров – корабоводене,
експлоатация и ремонт на корабна техника и
съдебно-стокови експертизи.
Искрен Веселинов Николов – машинен инженер, корабни машини и механизми, двигатели
с вътрешно горене, ниво на достъп до КИ „Поверително“.

БРОЙ 7

ДЪРЖАВЕН

Михаил Боянов Бъчваров – инженер-корабостроител.
Янко Недев Янков – специалист „Корабни
енергетични системи и механизми“; Корпуси
на плавателни съдове и автомобили; оценка на
машини и съоръжения.
Ел. специалисти
Атанас Митков Петров – специалист без
опасни условия на труд, електроинженер – ел.
машини и апарати.
Биляна Калчева Петрова – съдебно-счетоводни експертизи; експерт технология и експлоатация
на проекти, произвеждащи ел. енергия от възобновяеми енергийни източници (фотоволтаични и
вятърни паркове).
Бойко Недялков Петров – специалност ел.
машини и апарати – електроинженер.
Ва лери Милчев Василев – специа лист по
електроснабдяване и обзавеждане.
Георги Страшимиров Тодоров – електроинженер – електроснабдяване и електрообзавеждане.
Димитричка Драганова Димова – електроинженер.
Димитър Иванов Куюмджиев – електроинженер.
Димитър Милев Добрев – електроизграждане,
електроразпределение, проектиране, измерване
на ел. величини, енергийна ефективност.
Драгомир Илиев Драгиев – специалист електроуреди и СТИ (средство за търговско измерване – електромери) и ел. съоръжения.
Емилия Борисова Гичева – съобщителна и
осигурителна техника и системи.
Ирина Илчева Станева – електроинженер.
Иванка Костадинова Казакова – енергийно-технически експертизи: проектиране и изграждане на сградни и наземни инсталации за
генериране на енергия от ВЕИ – възобновяеми
енергийни източници (стандартни и интегрирани
фотоволтаични, соларни и геотермални системи
и съоръжения, инсталации за производство на
топлина и електроенергия от биомаса и биогаз,
комбинирани системи за отопление), пасивни
и активни сгради, „зелени“ покриви, устойчива
експлоатация и мениджмънт на сгради и съоръжения с цел ефективно използване на енергийните ресурси, управление на енергийни проекти
по оперативни програми „Развитие на селските
райони“ ПРСР и „Регионално развитие“ ОПРР.
К ирил Димит ров Ма леев – елект роин женер – автоматизация на производството, електроснабдяване и електробезопасност.
Кичка Тодорова Кателиева (Станева) – електроинженер, лицензиран оценител на недвижими
имоти, оценител на цели държавни и общински
предприятия.
Красимир Александров Ризов – ел. обзавеждане на промишлени предприятия.
Лидия Стоянова Босева – електроинженер,
съдебно-технически експертизи – съобщителна
техника, електроника, автоматизация на производството, електрически измервания, приборостроене, комуникации, компютърни технологии,
ел. мрежи, системи и централи, контрол на технологични величини и процеси.
Марина Костадинова Хърбатова – специалист
електроснабдяване и електрообзавеждане. ISO
стандарти, системи за управление на качеството,
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системи за управление на околната среда, системи
за производствен контрол, интегрирани системи
за управление, вътрешен одит на системи за управление, външен (независим) одит на системи
за управление.
Николай Върбанов Върбанов – електрообзавеждане на промишлени предприятия, електроинженер-проектант.
Онник Филипов Пилибосян – електроинженер.
Пепа Стефанова Атанасова – електроинженер,
специалност изчислителна техника.
Петър Иванов Василев – доцент, инженер,
специалност електроснабдяване и електрообзавеждане на кораби.
Петър Павлов Петров – експерт ел. проектиране, ел. изграждане, контрол по електробезопасност.
Пламен Георгиев Пет ров – ел. цент ра ли,
мрежи и системи.
Румен Борисов Чифликчиев – експерт „Архитектура и благоустройство“, В и К, геодезия.
Стефан Стоянов Стефанов – електроинженер
специалност – съобщителна техника.
Цвятко Стоянов Минеков – инженер оптикфизик, специалист по оптични прибори и системи,
специалист нетехнически загуби.
Явор Димитров Андреев – специалист електроенергетика и електрообзавеждане.
Явор Желязков Ненчев – електроинженер,
специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“ – електрически мрежи, електрически уредби и инсталации, средства за търговско
измерване и измервателни групи.
Янчо Михалев Ненков – електроинженер.
Радиотехника, медицинска техника, телевизионна и видеотехника, киносистеми, компютърна
техника, акустика (РТВ)
Ва лен т и н Ас енов Да ви дов – ра д иои н женер – съобщителна техника, осигурителна техника, аудио- и видеосистеми, медицинска техника
и компютърни системи и мрежи.
Виктор Георгиев Златанов – съдебни инженерно-технически експертизи и компютърно-технически експертизи; диагностика на електронни
уреди и електромери.
Върбинка Иванова Тодорова – експерт съобщителна и осигурителна техника и системи.
Георги Иванов Георгиев – съдебно-икономическа, финансово-икономическа, инженерно-техническа и компютърно-техническа експертиза.
Иван Милчев Попжелев – съдебни компютърно-технически експертизи.
Иван Христов Йовчев – оценител на машини
и съоръжения, оценител на недвижими имоти,
електроинженер (радиотехника).
Лена Христова Тодорова – електроинженер,
лицензиран оценител на машини и съоръжения,
експерт-оценител на земеделски земи.
Недко Георгиев Станев – съдебна компютърно-техническа експертиза.
Петранка Николова Иванова – оценител на
недвижими имоти, машини и съоръжения.
Светоми р Дими т ров Донев – специа лист
компютърни системи и технологии.
Стефка Георгиева Попова – икономист-счетоводител; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и движими вещи; експерт в областта
на телекомуникационните мрежи; специалист
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компютърна обработка на данни; автооценителни
експертизи, автомобилно застраховане, животозастраховане и други щети на имущество.
Съдебна пожаротехническа експертиза
Пожаротехническа безопасност
Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител
на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния
процес при всички видове строително-монтажни
работи, пожаротехнически експертизи, строителен
инженер ВиК.
Васил Колев Тотев – съдебни инженерно-технически експертизи, пожаротехнически експертизи; допуск ниво „Секретно“.
Инж. Иван Илиев Иванов – инженерно-технически и пожаротехнически експертизи.
Съдебна строително-техническа експертиза
Анахит Санасаровна Барсегян – „Промишлено
и гражданско строителство“.
Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител
на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния
процес при всички видове строително-монтажни
работи, пожаротехнически експертизи, строителен
инженер ВиК.
Ангелина Росенова Петрова – строителен инженер – промишлено и гражданско строителство,
специалист по прилагане на ЗУТ.
А ндриан Стоянов Консулов – специа лист
промишлено и гражданско строителство по ЗУТ.
Анна Димитрова Демирева – архитект.
Антоанета Михайлова Стоянова – геодезия,
картография и фотограметрия.
Антоанета Стефанова Герова – строителен
инженер, специалност „Помишлено и гражданско
строителство“.
Антония Бориславова Кирилова – инженергеодезист.
Бисерка Кънчева Влахова – геодезия, карто
графия и кадастър.
Благовеста Рашкова Янчева – съдебно-технически експертизи.
Богдан Крумов Тодоров – лицензиран оценител
на недвижими имоти.
Бранимир Божидаров Карагеоргиев – архитект.
Васко Георгиев Симеонов – архитект.
Валерия Цолова Йотова-К ирилова – строителен инженер – промишлено и гражданско
строителство.
Васил Димитров Власковски – геодезист.
Васил Колев Тотев – съдебни инженерно-технически експертизи; пожаротехнически експертизи; допуск ниво „Секретно“.
Величка Ангелова Михайлова – строителство
и архитектура, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Величко Георгиев Узунов – инженер по геодезия, фотограметрия и картография.
Венета Иванова Сотирова – съдебни строително-технически експертизи и експертни оценки
на недвижими имоти.
Веселин Василев Куванджиев – строителнотехническа експертиза.
Веселина Русева Русева – геодезист.
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Веселина Стефанова Георгиева-Ванева – строителен инженер – земеустройство.
Веселинка Иванова Тихова-Иванова – архитект.
Веска Пенчева Янева – лицензиран оценител
на недвижими имоти.
Владимир Георгиев Иванов – строителен инженер – промишлено и гражданско строителство.
Владислав Иванов Андреев – строителен инженер – геодезист.
Владислав Павлов Павлов – съдебно-технически експертизи.
Галин Методиев Тодоров – геодезия, карто
графия и кадастър.
Георги Борисов Ефремов – технология на строителството – строително-технически експертизи.
Георги Иванов Георгиев – съдебно-икономическа, финансово-икономическа, инженеро-техническа и компютърно-техническа експертиза.
Георги Иванов Чобанов – строителен инженер.
Гергана Тодорова Горунска – инженерно-технически експертизи – строителен инженер – проектант инженер-конструктор.
Горанка Ангелова Савова – строителен техник;
оценител на недвижими имоти.
Даниела Митева Димова – специалист по
архитектура.
Детелина Радкова Петрова – техник геодезист
и картограф, лицензиран оценител на недвижими
имоти.
Димитър Игнатов Петров – специалист по
геодезия, фотограметрия и картография.
Димитър Райков Савов – инженер-геодезист.
Диян Иванов Василев – инженер-геодезист.
Дони Емилов Бенлиев – съдебни строителнотехнически експертизи.
Донка Георгиева Михайлова – строителен
инженер, техник-геодезист.
Дора Колева Дякова – съдебна инженернотехническа експертиза, геодезист.
Емил Младенов Александров – строителен
инженер – водоснабдяване и канализация.
Емилия Валентинова Иларионова – строителен техник – строителство и архитектура.
Емилия Любомирова Василева – строителен
инженер – промишлено и гражданско строителство.
Ж ивко Борисов Боев – строителен инженер – земеустройство.
Живко Маринов Коев – геодезист.
Живко Русев Железов – архитект.
Звезделина Христова Русева – специалист по
технология на машиностроенето и металорежещите машини и строително-технически експертизи.
Ивайло Димитров Великов – строителен инженер – транспортно строителство и оценител
на недвижими имоти.
Ивайло Петров Иванов – съдебни иженернотехнически експертизи.
Иван Тодоров Иванов – архитект.
Иванка Костадинова Казакова – строително-технически експертизи: управление на строителния процес, актуване и отчитане на строителството, количествено-стойностни сметки,
процедури по ПУП и ОУП, план-схеми за техническата инфраструктура, въвеждане на сгради
и съоръжения в експлоатация, узаконяване на
сгради, бизнес планове, саниране на сгради в
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режим на етажна собственост, стопанисване и
узаконяване на имоти на Министерството на
отбраната, възстановяване на документация на
сгради, технически паспорти, екологични експертизи по ЗООС – Закона за опазване на околната
среда, и ЗЗТ – Закона за защитените територии,
управление на проектантски екипи, управление
на цялостни проекти по оперативна програма
„Регионално развитие“ ОПРР.
Ирина Илчева Станева – електроинженер,
строителство и архитектура.
Йоан Крикор Каратерзиян – специалист по
геодезия и картография.
Йоана Крумова Кръстева – строителен инженер – железопътно строителство.
Йовка Недева Атанасова – строителен инженер-геодезист.
Йордан Иванов Вучков – строителен инженер-геодезист.
К а л и на Васи лева Васи лева – с т рои т елен
инженер – технология и механизация на строителството, лицензиран оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
Кирил Михалев Великов – оценител на недвижими имоти, дейности по кадастъра.
Кольо Иванов Добрев – промишлено и гражданско строителство.
Красимир Руменов Кузманов – безопасни
условия на труд при извършване на СМР и при
други дейности.
Лиляна Петкова Дамянова – геодезия, фотограметрия и картография, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на
недвижими имоти.
Людмила Георгиева Иванова – инженер геодезист, специалист кадастър и регулации.
Маргарита Ангелова Пенева – строителнотехнически експертизи и лицензиран оценител
на недвижими имоти.
Мариана Михайлова Тороманова – строителен
техник, независим оценител на недвижими имоти.
Мариана Христова Генчева – експерт геодезия
и картография.
Мария Георгиева Павлова-Самсарова – специалност „строителство“ (ниско и високо строителство).
Марияна Гавраилова Бонева – архитект.
Милан Стоянов Димитров – архитект.
Милка Димитрова Атанасова – строителен
инженер – промишлено и гражданско строителство, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Ми л ка Йорда нова Ива нова – с т рои т елен
техник.
Мирослав Делчев Сталев – строително-технически експертизи.
Надя Стаматова Стаматова – архитект.
Недко Ангелов Ангелов – лицензиран оценител на регионално развитие, жилищна политика
и строителство, хидроинженер-водостроител.
Недялка Петкова Ламбева – инженер по геодезия, фотограметрия и картография.
Нели Тодорова Ст ран д жева – ст роителен
техник, геодезия и картография, оценител на
недвижими имоти.
Ненчо Венков Цанев – строителство и архитектура, оценка на недвижими имоти, цени и
ценообразуване на строителството.
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Николай Арангелов Николов – строителен
инженер по пътно строителство, организация и
безопасност на движението.
Николай Иванов Димов – специалист строителство, архитектура и геодезия.
Николай Ненов Ненов – строителство и архитектура.
Николинка Николова Димова – експерт-оценител на машини и съоръжения.
Огнян Каменов Горанов – архитект; лицензиран оценител.
Пенка Георгиева Любомирова – строителен
инженер – промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
Пенка Йорданова Дими т рова – оцени тел
на недвижими имоти, лицензиран оценител на
машини и съоръжения, съдебни строително-технически експертизи.
Петранка Койчева Маринова – строителен инженер – промишлено и гражданско строителство;
технически контрол по част „Конструктивна“.
Петър Ангелов Гегов – специалист строителство и архитектура.
Пламен Стефанов Колчев – архитект.
Пламен Христов Панайотов – лицензиран
оценител на недвижими имоти; специалист във
връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72
ТЗ към фирмените отделения; строително-технически експертизи; ВиК строително-технически
експертизи.
Пламена Иванова Симеонова – експерт геодезия.
Радинка Илиева Стойкова – строителен инженер – промишлено и гражданско строителство,
архитектура.
Рени Иванова Попова – строителен инженергеодезист.
Росица Димитрова Димитрова – специалист
геодезия и картография.
Румен Борисов Чифликчиев – експерт „Архитектура и благоустройство“, В и К и геодезия.
Румяна Генова Статева – архитект.
Румяна Пейчева Неделчева – промишлено и
гражданско строителство, конструкция на сгради
и съоръжения, строителен инженер, технология
на машиностроенето и металорежещи машини
и оценител на недвижими имоти.
Силвия Янакиева Михова – специалист инженер-геодезист.
Светла Димитрова Петкова – съдебни инженерно -тех ни ческ и експер т изи, оценк и на
недвижими имоти, технология на строителното
производство и цени и ценообразуване в строителството.
Светлана Стефанова Великова – строителен
инженер – хидромелиоративно строителство.
Славка Кръстева Георгиева-Манолова – строителен инженер.
Слав Красимиров Каваев – строителен инженер, специалист по цени и ценообразуване и
остойностяване в строителството; технология
на строителните процеси, строителен инженер
„Строителство на сгради и съоръжения“; геодезист; ниво „Поверително“ (до 2.09.2019 г.).
Стефана Димитрова Петрова – строителен инженер – промишлено и гражданско строителство.
Стоян Николов Костов – инженер по геодезия,
фотограметрия и картография.
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Татяна Стоянова Василева – съдебна инженерно-техническа експертиза.
Танислав Христов Онцов – строителен инженер – технология на строителството.
Теодора Янчева Севдалова-Тодорова – икономист-счетоводител.
Тодор Борисов Рачев – строителен инженер.
Тодор Николов Зафиров – икономика и управление на строителството; геодезия и картография.
Цветана Георгиева Ангелова – строителен
инженер, лицензиран оценител на недвижими
имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Ценка Колева Падолска – строителство и
архитектура.
Шена Метова Хаджиева – инженер – строител
ССС; геодезия, картография и фотограметрия,
специалист „Зелено строителство“; магистър по
икономика на недвижима собственост.
Юлия Христова Попова – строителен инженер – земеустройство.
Юлияна Жечкова Кирчева – архитект.
Юлия Недева Железова – архитект, специалист
по: архитектурно-строителни, археологически,
парково градинско изкуство, селищни структури
и територии, етнографски с тези характеристики.
VІ. Съдебно-биологични експертизи
Съдебно-ботаническа експертиза. Съдебно-зоологическа експертиза. Съдебно-микробиологична
експертиза. Съдебно-ентомологична експертиза.
Съдебно-екологична експертиза
Георги Бориславов Димитров – зооинженер,
специалист по животновъдство.
Димитър Славов Петров – доктор по ветиринарна медицина.
Миглена Манолова Господинова – микробиологични и зоологически експертизи.
Петя Бойчева Атанасова – съдебно-ботаническа и съдебно-екологична експертиза.
VІІ. Експертизи на материали, вещества и изделия
Съдебно-химическа експертиза. Съдебно-физическа експертиза. Съдебна физико-химическа
експертиза
Цветанка Методиева Станчева – инженерхимик.
Лазко Андреев Жарданов – инженер технолог – специалист в изграждането на системи
за управление и безопасност във фирмите от
хранително-вкусовата промишленост и техните
доставчици.
Мая Иванова Кичева – специалност биохимия
и клинична химия, молекулярна и функционална
биология, СМЕ за установяване на родителския
произход, СМЕ за идентификация на човека,
СМЕ по писмени данни, съдебно-химическа
експертиза (определяне и количествен анализ
на наркотични и упойващи вещества, алкохол и
други биологични проби и обекти), молекулярна
генетична идентификация и определяне произход
на животни и пол на птици, определяне, състав
и произход на хранителни продукти, суровини
и фуражи, вкл. генномодифицирани организми
с молекулярно-генетични методи, експертиза по
писмени данни, касаещи същите.
VІІІ. Съдебни селскостопански експертизи
Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Златина Христова Димова–Саманлиева – съдебни ветеринарномедицински експертизи и
съдебни селскостопански експертизи.
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Марийка Стоянова Щерева – зооинженер,
ветиринарномедицински експертизи.
Светла Великова Георгиева – ветеринарен
лекар.

Съдебна агротехническа експертиза
Еленка Илиева Бешковска – агроном, лицензиран оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Живка Иванова Иванова – специалист горско
стопанство и оценител на поземлени имоти в
горски територии.
Здравка Ангелова Дейкова – инженер горско
стопанство и оценител на поземлени имоти в
горски територии.
Зорница Стоянова Славова – инженер-агроном.
Мариана Недкова Иванова – агроинженер,
лицензиран оценител на земеделски земи.
Цветанка Георгиева Цанева – агроном, лицензиран оценител на земеделски земи, оценител на
горски насаждения.
ІХ. Съдебно-изкуствоведски експертизи
Илко Иванов Бърдаров – съдебно-изкуствоведски експертизи.
Костадин Георгиев Угринов – специалист по
консервация и реставрация на културни ценности: произведения на изящните и приложните
изкуства, археологически, писмени и книжовни,
етнографски и др.
Екология и ландшафтна архитектура
Марийка Димитрова Георгиева – специалист
горско стопанство и опазване на околната среда.
Стоян Димитров Николов – биоразнообразие,
екология и консервация.
Таня Димитрова Диманова – съдебна инженерно-технологична експертиза, инженер-химик;
оценка на въздействието в/у ОС; инженерна екология; методи и средства за контрол и анализ на
замърсяването на ОС; качество на атмосферния
въздух, повърхностни води, опасни вещества,
производствени, строителни и опасни отпадъци.
Х. Оценителни експертизи
Лицензирани оценители на земеделски земи
Адриан Михайлов Велчев – лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения;
лицензиран оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селскостопански машини и оборудване;
икономист-счетоводител.
Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител, автотехнически експертизи, експерт-оценител
на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния
процес при всички видове строително-монтажни
работи, пожаротехнически експертизи, строителен
инженер ВиК.
Атанас Неделчев Атанасов – оценител на
недвижими имоти, земеделски земи и трайни
насаждения, цели предприятия и вземания.
Бисер Николов Атанасов – лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения;
лицензиран оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител
на селскостопански машини, допълнително оборудване и прикачен инвентар; специалист-счетоводител по изготвяне на съдебно-икономически
експертизи по оценка на готова селскостопанска
продукция; допуск ниво „Секретно“.
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Боян Людмилов Балкански – оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Валентин Кирилов Тодоров – оценител на
недвижими имоти, земеделски земи и търговски
предприятия и вземания.
Веселина Стефанова Георгиева-Ванева – инженер-земеустроител.
Владислав Иванов Андреев – строителен инженер-геодезист.
Галинка Вълканова Георгиева – оценител на
земеделски земи, гори и имущество.
Дарина Русева Бобева-Илиева – икономист
по строителството.
Десислава Стойчева Стоева – оценител на
земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения.
Диана Георгиева Пенева – икономист по
строителството.
Димитричка Куртева Йорданова – оценител
на частни земеделски земи, гори и имущество.
Димитър Александров Ганев – оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Димитър Кирилов Димитров – инженер по
горско стопанство, оценка на гори и земи от
горския фонд, експертизи и консултации по лесовъдски дейности.
Димитър Йорданов Йорданов – счетоводство,
оценител.
Димитър Пенчев Димитров – оценка на поземлени имоти в горски насаждения.
Димка Неделчева Попова – лицензиран съдебно-счетоводен експерт, счетоводство, ТРЗ.
Донка Димова Михайлова – икономист – икономика на строителството.
Евгени я К ирилова К ирова – оценител на
недвижими имоти, земеделски земи, машини и
съоръжения, активи – движимо имущество.
Еленка Илиева Бешковска – агроном.
Елеонора Йорданова Трифонова – дипломиран
съдебно-счетоводен експерт, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Ж ивка Недева Бонева – елек т роин женер
ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими
имоти. експерт-оценител на земеделски земи,
подобренията и насажденията върху тях; експертоценител на единични, група дървета и редини;
експерт-оценител на селскостопански машини,
оборудване и съоръжения, активи – движимо
имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни
и дълготрайни активи; автоексперт – автотехнически експертизи.
Живко Борисов Боев – инженер земеустройство, оценител на земеделски земи.
Йовка Недева Атанасова – строителен инженер-геодезист.
Йордан Иванов Вучков – геодезист.
Йордан Кирилов Алексиев – оценка на недвижими имоти и земеделски земи.
К а л и на Васи лева Васи лева – с т рои т елен
инженер.
Кирил Георгиев Георгиев – машинен инженер,
лицензиран оценител недвижими имоти, машини
и съоръжения, земеделски земи, насаждения, на
търговски предприятия и вземания.
Лена Христова Тодорова – електроинженер.
Лиляна Петкова Дамянова – геодезия, фотограметрия и картография; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на
недвижими имоти.
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Максим Николов Ставрев – оцени тел на
недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, търговски
предприятия.
Мариана Недкова Иванова – агроинженер,
лицензиран оценител на земеделски земи.
Мариела Иванова Мачева – счетоводство.
Марин Михайлов Михайлов – икономист по
промишлеността.
Нели Костадинова Михайлова – счетоводни
експертизи – счетоводство на предприятието,
оценител на недвижими имоти, земеделски земи,
машини и съоръжения, оценка на инвестиционни
проекти, застрахователни измами при МПС и
ПТП и оценител на МПС, оценка на паметници
на културата.
Пенка Кирилова Жекова – дипломиран експерт-счетоводител.
Пепа Стефанова Атанасова – електроинженер,
специалност изчислителна техника.
Петранка Койчева Маринова – лицензиран
оценител на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните
насаждения.
Петранка Николова Иванова – оценител на
недвижими имоти машини и съоръжения.
Петър Атанасов Влаев – счетоводни, финансови и стокови експертизи, експерт по недвижими
имоти и земеделски земи.
Рени Иванова Попова – строителен инженергеодезист.
Румяна Иванова Чавдарова – оценител на
земеделски земи.
Светла Михайлова Симеонова – експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи,
педагог.
Светлана Стефанова Великова – строителен
инженер – хидромелиоративно строителство.
Стефан Тодоров Данговски – лицензиран съдебно-счетоводен експерт, лицензиран оценител
на цели държавни и общински предприятия,
лицензиран оценител на машини и съоръжения,
лицензиран оценител на земеделски земи, лицензиран оценител на горски насаждения.
Стефка Георгиева Попова – икономист-счетоводител; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и движими вещи; експерт в областта
на телекомуникационните мрежи.
Татяна Любчева Кюркчиева – оценител на
земеделски земи, геодезист.
Танислав Христов Онцов – строителен инженер.
Цветана Георгиева Ангелова – строителен
инженер, лицензиран оценител на недвижими
имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Цветанка Георгиева Цанева – агроном.
Цветанка Костадинова Димитрова – счетоводство.
Юлия Христова Попова – инженер-земеустроител.
Специалисти във връзка с оценка на непарични
вноски по чл. 72 ТЗ и към фирмени отделения
Адриан Михайлов Велчев – специалист във
връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72 ТЗ
към фирмените отделения; лицензиран оценител
на недвижими имоти; лицензиран оценител на
земеделски земи и трайни насаждения.
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Бисер Николов Атанасов – специалист във
връзка с оценка на непарични вноски (АПОРТ) по
чл. 72 ТЗ към фирмените отделения; лицензиран
оценител на недвижими имоти; лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Бойка Славейкова Могиларова – машинен
инженер, лицензиран оценител на машини и
съоръжения.
Веска Пенчева Янева – строителен техник;
оценка на непарични вноски по чл. 72; лицензиран оценител на недвижими имоти.
Дарина Русева Бобева–Илиева – икономист по
строителството, оценка на машини и съоръжения
и цели държавни и общински предприятия.
Детелина Радкова Петрова – техник-геодезист
и картограф, лицензиран оценител на недвижими
имоти.
Диана Добрева Велинова – специалист във
връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72
ТЗ към фирмените отделения.
Еленка Георгиева Лечева – строителен техник;
оценка на недвижими имоти и непарични вноски
по чл. 72 ТЗ.
Ж ивка Недева Бонева – елек т роин женер
ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими
имоти; експерт-оценител на земеделски земи,
подобренията и насажденията върху тях; експертоценител на единични, група дървета и редини;
експерт-оценител на селскостопански машини,
оборудване и съоръжения, активи – движимо
имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни
и дълготрайни активи; автоексперт – автотехнически експертизи.
Кирил Георгиев Георгиев – машинен инженер,
лицензиран оценител недвижими имоти, машини
и съоръжения, земеделски земи, насаждения, на
търговски предприятия и вземания.
Кичка Тодорова Станева – електроинженер,
лицензиран оценител на недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия.
Людмил Иванов Велинов – оценител на машини и съоръжения, специалист във връзка с
оценка на непарични вноски по чл. 72 ТЗ към
фирмените отделения.
Марин Михайлов Михайлов – икономика на
промишлеността, лицензиран оценител на земеделски земи, машини и съоръжения.
Ми л ка Йорда нова Ива нова – с т рои т елен
техник; оценка на непарични вноски по чл. 72.
Нели Костадинова Михайлова – счетоводни
експертизи – счетоводство на предприятието,
оценител на недвижими имоти, земеделски земи,
машини и съоръжения, оценка на инвестиционни
проекти, застрахователни измами при МПС и
ПТП и оценител на МПС, оценка на паметници
на културата.
Николай Недков Ангелов – финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни
взаимоотношения, оценител на недвижими имоти.
Петя Хараланова Добрева – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Пламен Христов Панайотов – лицензиран
оценител на недвижими имоти; специалист във
връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72
ТЗ към фирмените отделения. строителнотехнически експертизи; ВиК строителнотехнически
експертизи.
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Светлана Иванова Бончева – оценка на машини и съоръжения, строителнотехнически и
инженерно-строителни експертизи. оценител
на недвижими имоти и специалист – оценка на
непарични вноски по чл. 72 ТЗ.
Цветана Георгиева Ангелова – строителен
инженер, лицензиран оценител на недвижими
имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Лицензирани оценители на недвижими имоти
Адриан Михайлов Велчев – лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи и
трайни насаждения; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селскостопански
машини и оборудване; икономист- счетоводител.
Анахит Санасаровна Барсегян – оценка на
недвижими имоти.
Ангел Лефтеров Ангелов – експерт-оценител
на недвижими имоти и земеделски земи.
Атанас Неделчев Атанасов – оценител на
недвижими имоти, земеделски земи и трайни
насаждения, цели предприятия и вземания.
Бисер Николов Атанасов – лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи
и трайни насаждения; оценител на машини и
съоръжения; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и прикачен инвентар;
икономист-счетоводител, допуск ниво „Секретно“.
Благовеста Рашкова Янчева – експертизи,
свързани с поземлената реформа и § 4 ЗСПЗЗ;
съдебно-технически експертизи.
Богдан Крумов Тодоров – лицензиран оценител
на недвижими имоти.
Бойка Славейкова Могиларова – лицензиран
оценител на недвижими имоти.
Боян Людмилов Балкански – оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Валентин Кирилов Тодоров – оценител на
недвижими имоти, земеделски земи и търговски
предприятия и вземания.
Валерий Иванов Обретенов – съдебно-икономически експертизи, оценител на недвижими
имоти.
Васил Иванов Станев – оценител на недвижими имоти.
Величка Ангелова Михайлова – строителство
и архитектура, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Венета Иванова Сотирова – съдебни строителнотехнически експертизи и експертни оценки
на недвижими имоти.
Веселина Стефанова Георгиева-Ванева – инженер земеустройство.
Веска Пенчева Янева – строителен техник;
лицензиран оценител на недвижими имоти.
Галинка Вълканова Георгиева – строителен
техник.
Георги Димитров Карабахчиев – оценител на
недвижими имоти; оценка на държавни имоти,
наемни цени на държавни имоти; данъчни оценки
на недвижими имоти.
Горанка Ангелова Савова – строителен техник;
оценител на недвижими имоти.
Дарина Русева Бобева-Илиева – икономист по
строителството, оценка на машини и съоръжения
и цели държавни и общински предприятия.
Десислава Веселинова Димитрова – оценител
на недвижими имоти.
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Десислава Стойчева Стоева – лицензиран
оценител на недвижими имоти.
Детелина Радкова Петрова – техник-геодезист
и картограф, лицензиран оценител на недвижими
имоти.
Диана Георгиева Пенева – икономист по строителството, лицензиран оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
Димитър Александров Ганев – оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Димитър Петров Христов – оценител на недвижими имоти; оценка на земеделски земи и
трайни насаждения.
Донка Георгиева Михайлова – строителен
инженер, техник-геодезист.
Донка Димова Михайлова – оценка на недвижими имоти, земеделски земи и на цели държавни
и общински предприятия, експерт-оценител на
машини и съоръжения – активи.
Дона Костова Сивкова – оценка на недвижими
имоти, земеделски земи и на цели държавни и
общински предприятия.
Евгени я К ирилова К ирова – оценител на
недвижими имоти, земеделски земи, машини и
съоръжения, активи – движимо имущество.
Евелин Кирилов Бачев – лицензиран оценител
на недвижими имоти.
Еленка Георгиева Лечева – строителен техник;
оценка на недвижими имоти и непарични вноски
по чл. 72 ТЗ.
Емилия Любомирова Василева – строителен
инженер.
Ж ивка Недева Бонева – елек т роин женер
ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими
имоти; експерт-оценител на земеделски земи,
подобренията и насажденията върху тях; експертоценител на единични, група дървета и редини;
експерт-оценител на селскостопански машини,
оборудване и съоръжения, активи – движимо
имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни
и дълготрайни активи; автоексперт – автотехнически експертизи.
Живко Борисов Боев – инженер земеустройство.
Ивайло Димитров Великов – строителен инженер – транспортно строителство и оценител
на недвижими имоти.
Ивайло Кънев Иванов – оценител на недвижими имоти.
Иван Христов Йовчев – оценител на машини
и съоръжения, оценител на недвижими имоти,
електроинженер (радиотехника).
Йовка Недева Атанасова – строителен инженер-геодезист.
Йордан Кирилов Алексиев – оценка на недвижими имоти и земеделски земи.
Йордан Иванов Вучков – строителен инженер-геодезист.
К а л и на Васи лева Васи лева – с т рои т елен
инженер – технология и механизация на строителството, лицензиран оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
Кирил Михалев Великов – оценител на недвижими имоти; дейности по кадастъра.
Кирил Георгиев Георгиев – машинен инженер,
лицензиран оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи, насаждения,
на търговски предприятия и вземания.
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Кичка Тодорова Станева – електроинженер,
лицензиран оценител на недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия.
Кортезия Иванова Бончева – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи,
оценител на недвижими имоти.
Костадин Любомиров Михайлов – оценител
на недвижими имоти и строителство, оценка на
финансовата ефективност, финансиране и кредитиране, площообразуване, технически паспорт и
енергийна ефективност, транспортна техника и
технологии.
Лена Христова Тодорова – електроинженер,
лицензиран оценител на машини и съоръжения,
експерт-оценител на земеделски земи.
Лиляна Петкова Дамянова – геодезия, фотограметрия и картография. оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на
недвижими имоти.
Лъчезар Александров Алексиев – експертни
оценки на недвижими имоти.
Людмил Иванов Велинов – оценител на машини и съоръжения, специалист във връзка с оценка
на непарични вноски по чл. 72 ТЗ към фирмените
отделения, оценител на недвижими имоти.
Максим Николов Ставрев – оцени тел на
недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, търговски
предприятия.
Маргарита Ангелова Пенева – строителнотехнически експертизи и лицензиран оценител
на недвижими имоти.
Мариана Иванова Иванова – оценител на
недвижими имоти, финансово-икономически
експертизи.
Мариана Михайлова Тороманова – строителен
техник, независим оценител на недвижими имоти.
Мариана Стефанова Станева – съдебно-счетоводни експертизи, съдебни финансово-икономически и стокови експертизи; оценка на недвижими
имоти; кредитен анализ.
Марин Михайлов Михайлов – оценител на
недвижими имоти.
Марин Николов Урумов – съдебно-счетоводни
експертизи; оценка на недвижими имоти.
Милка Димитрова Атанасова – строителен
инженер – промишлено и гражданско строителство, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Ми лка Йорда нова Ива нова – с т рои т елен
техник.
Наталия Иванова Стефанова – оценител на
недвижими имоти.
Нейка Богословова Гигова-Христова – строителен техник.
Нели Костадинова Михайлова – счетоводни
експертизи – счетоводство на предприятието,
оценител на недвижими имоти, земеделски земи,
машини и съоръжения, оценка на инвестиционни
проекти, застрахователни измами при МПС и
ПТП и оценител на МПС, оценка на паметници
на културата.
Нели Тодорова Ст ран д жева – ст роителен
техник, геодезия и картография, оценител на
недвижими имоти.
Нелияна Иванова Иванова – лицензиран оценител на недвижими имоти.
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Ненчо Венков Цанев – оценка на недвижими
имоти, строителство и архитектура, цени и ценообразуване на строителството.
Николай Недков Ангелов – финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни
взаимоотношения, оценител на недвижими имоти.
Николай Стоянов Стоянов – оценител на
недвижими имоти.
Огнян Каменов Горанов – архитект; лицензиран оценител.
Павел Ецков Щерев – лицензиран оценител
на недвижими имоти.
Пенка Георгиева Любомирова – строителен
инженер – промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
Пенка Йорданова Дими т рова – оцени тел
на недвижими имоти. лицензиран оценител на
машини и съоръжения, съдебни строителнотех
нически експертизи.
Пепа Стефанова Атанасова – електроинженер,
специалност изчислителна техника.
Петко Стоянов Бойновски – оценител на недвижими имоти.
Петка Димитрова Христова – оценител на
недвижими имоти и цели предприятия.
Петранка Койчева Маринова – строителен
инженер, лицензиран оценител на недвижими
имоти, оценка на земеделски земи, подобренията
върху тях и трайните насаждения.
Петранка Николова Иванова – оценител на
недвижими имоти машини и съоръжения.
Петър Атанасов Влаев – счетоводни, финансови и стокови експертизи, експерт по недвижими
имоти и земеделски земи.
Петя Хараланова Добрева – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Пламен Христов Панайотов – лицензиран
оценител на недвижими имоти, специалист във
връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72
ТЗ към фирмените отделения; строителнотехнически експертизи; ВиК строителнотехнически
експертизи.
Радослав Христов Станчев – магистър по счетоводство и контрол, оценка на недвижими имоти.
Ралица Стоянова Илиева – лицензиран оценител на недвижими имоти.
Рени Иванова Попова – строителен инженергеодезист.
Румяна Иванова Чавдарова – оценител на
недвижими имоти.
Румяна Пейчева Неделчева – оценител на
недвижими имоти.
Руска Николова Димитрова – лицензиран оценител на цели предприятия и недвижими имоти.
Светла Михайлова Симеонова – експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи,
педагог.
Светлана Иванова Бончева – оценка на машини и съоръжения, строителнотехнически и
инженеро-строителни експертизи; оценител на
недвижими имоти и специалист – оценка на
непарични вноски по чл. 72 ТЗ.
Светлана Рускова Дафова – оценител на недвижими имоти.
Светлана Стефанова Великова – строителен
инженер – хидромелиоративно строителство.
Свилен Стойчев Андонов – оценител на недвижими имоти.
Ст ефан Иванов К апинн чев – недви ж ими
имоти.
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Стефка Георгиева Попова – оценител на недвижими имоти, земеделски земи.
Стилиана Любчева Радева-Свракова – оценител на недвижими имоти.
Стоян Калчев Иванов – оценител на недвижими имоти.
Тодорка Павлова Коларова – експерт съдебносчетоводни експертизи и оценител на недвижими
имоти.
Танислав Христов Онцов – строителен инженер.
Цветана Георгиева Ангелова – хидроинженер.
Юлия Христова Попова – инженер-земеустроител.
ХІ. Други съдебни експертизи
Педагози
Мариана Живкова Йорданова – магистър по
педагогика, бакалавър по специалност „Здравни
грижи“.
Марийка Стоянова Щерева – зооинженер,
зоотехнически експертизи, педагог.
Светла Михайлова Симеонова – експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи,
педагог.
Специалисти по здравословни и безопасни
условия на труда
Ангел Йорданов Ралчев – специалист по здравословни и безопасни условия на труд и трудови
злополуки.
Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител, автотехнически експертизи, експерт-оценител
на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния
процес при всички видове строително-монтажни
работи, пожаротехнически експертизи, строителен
инженер ВиК.
Атанас Митков Петров – специалист по безопасни условия на труд, електроинженер – ел.
машини и апарати.
Валентин Стефанов Тонев – специалист по
безопасни условия на труд.
Николай Петков Андреев – специалист по
здравословни и безопасни условия на труда и
трудови злополуки.
Съдебни експерти, които не попадат в изброените
класове и видове
Адреан Славчев Вълчев – специалист по воден транспорт и експертизи по щети в морското
застраховане.
Георги Атанасов Казаков – машини и механиз
ми, административнонаказателна дейност – ПТП
и отчет на водачи.
Георги Димитров Карабахчиев – експертизи
относно актуването, управлението, разпореждането и ползването на държавни имоти, в т.ч. в
управление на Министерството на отбраната.
Дарина Колева Колева – експерт по окачествяване и оценяване на диаманти.
Евгени Евгениев Григоров – магистър-фармацевт.
Людмил Владимиров Стоянов – кет ъринг
логистика обслужване на борда на самолетите.
Марина Костадинова Хърбатова – специалист
по електроснабдяване и електрообзавеждане; ISO
стандарти, системи за управление на качеството,
системи за управление на околната среда, системи
за производствен контрол, интегрирани системи
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за управление, вътрешен одит на системи за управление, външен (независим) одит на системи
за управление.
Нено Белчев Белчев – професионален художник.
Валентина Янчева Гочева – пъблик рилейшънс
и реклама, бизнес комуникации.
Нели Костадинова Михайлова – счетоводни
експертизи – счетоводство на предприятието,
оценител на недвижими имоти, земеделски земи,
машини и съоръжения, оценка на инвестиционни
проекти, застрахователни измами при МПС и
ПТП и оценител на МПС, оценка на паметници
на културата.
Николай Тодоров Стоянов – специалист в областта на индустриалната собственост – марки,
промишлен дизайн, патенти за изобретения и
полезни модели.
Русанка Иванова Неделчева – специалист по
механична технология на дървесината.
Татяна Колева Аврамова – съдебно-психиатрични експертизи, съдебни психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на
психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандарти
и диагностично-терапевтични алгоритми от
изпълнителите на медицинска помощ.
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ и
чл. 14 от Наредба № Н-1 от 2014 г. за съдебните преводачи за съдебен район на Окръжния
съд – Варна, и Административния съд – Варна,
за 2017 г.
Виолета Владиславовна Гриненко – лингвист,
преводач (френски и английски); писмено и говоримо – английски, френски, руски, белоруски
и български език.
Женя Радославова Шамис – превод от и на
иврит.
Йовка Димитрова Косева – специализирано
обучение по английски език за работа с институциите на Европейския съюз.
Лариса Валентиновна Бенчева – преводач от/
на руски език.
Нина Анатолиевна Тищенко – преводач от и
на руски и украински език.
Нели Димитрова Кунева – превод от и на
гръцки език.
Пенка Данчева Матева – преводач немски
език.
Христо Жеков Пиндиков – превод от и на
полски език.
181
1. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурси за: доценти по
професионално направление: 7.1. Медицина (хирургически болести – съдова хирургия) – един;
7.1. Медицина (хиру ргическ и болести – неврох и ру рг и я) – ед и н; 7.1. Мед и ц и на (нервн и
болести) – един; 7.1. Медицина (вътрешни болести – ревматология) – един; главни асистенти по
професионално направление: 4.3. Биологически
науки (биология на човека) – един; 4.2. Химически
науки (технология на лекарствата) – един, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Списъкът с необходимите документи
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е определен в Правилника за условията и реда
за придобиване на научни степени и заемане на
академични длъжности в СУ „Св. Кл. Охридски“.
Документи – в ректората, Информационен център, отдел „ЛСТО“, стая № 2, София 1504, бул.
Цар Освободител 15, тел. 02/986-11-83. Приемно
време от 15 ч. до 17 ч.
129
1. – Техническият университет – София, обявява конкурси за главни асистенти по: професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Електрически
апарати“ – един към катедра „Електрически
апарати“ – ЕФ; професионално направление 5.1.
Машинно инженерство, специалност „Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране“– един към катедра „Основи
и технически средства за конструиране“ – МФ;
професионално направление 5.13. Общо инженерство, специалност „Стандартизация“ – един
към катедра „Основи и технически средства за
конструиране“ – МФ; професионално направление
5.13. Общо инженерство, специалност „Ергономия
и промишлен дизайн“ – един към катедра „Инженерен дизайн“ – МФ; професионално направление
5.13. Общо инженерство, специалност „Ергономия
и промишлен дизайн“ – един към катедра „Инженерен дизайн“ – МФ, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се подават в Техническия университет – София, във
факултетните канцеларии на: ЕФ – каб. 12222, тел.
965 23 70; МФ – каб. 3242, тел. 965 22 88.
135
26. – Минно-геоложкият университет „Св.
Иван Рилски“ – София, на основание Решение
№ 328 на Министерския съвет от 3 май 2016 г.
в съответствие със Закона за развитие на академичния състав в Република България обявява
допълнителен прием за задочна докторантура за
учебната 2016 – 2017 г.:
Ши- Професионални нафър правления и докторски програми
5.8.

ОНС ДОКТОР
редовно

задочно

-

1

Проучване, добив и
обработка на полезните изкопаеми
Транспорт и съх ранен ие на неф т, газ
и твърди минерални
продукти

Срокът за подаване на документи е 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. За справки
и подаване на документи: МГУ „Св. Иван Рилски“,
ректорат, канцелария на сектор „Следдипломна
квалификация“, ет. 3, ст. 79, тел. (02) 80-60-209,
0879 807 890; e-mail: sdk_veleva@mgu.bg. Лице за
контакти: Зоя Велева.
145
25. – Медицинският университет – София,
Факултет по обществено здраве, обявява конкурс
за един доцент в област на висше образование 7.
Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност
„Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ със срок 2 месеца от
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обнародването в „Държавен вестник“ за Катедрата
по здравна политика и мениджмънт. За справки
и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло
море 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел. +359 2
9432 579 – сектор „Наука“.
146
74. – Университетът по хранителни технологии – Пловдив, обявява допълнителен конкурс
за приемане на редовни докторанти по държавна
поръчка за учебната 2016 – 2017 г. (приложение)
в съответствие с Решение № 328 от 3.05.2016 г. на
Министерския съвет и решение на АС на УХТ,
протокол № 14 от 5.12.2016 г., със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Кандидатите подават следните документи до ректора
на УХТ – Пловдив: 1. заявление за участие в
конкурса по образец; 2. автобиография; 3. оригинал и ксерокопие на дипломата за завършена
образователно-квалификационна степен „магистър“ и приложението към нея; 4. документ за
платена такса за участие в кандидатдокторантския конкурс (50 лв. за изпита по специалността
и 36 лв. за изпита по чужд език) – плащането се
извършва в касата на УХТ; 5. медицинско свидетелство; 6. удостоверение от психодиспансер; 7.
свидетелство за съдимост. Посочените документи
се подават в Учебния отдел на УХТ – Пловдив,
бул. Марица 26, в законоустановения двумесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“. За
справки – тел: 032/643 637; 032/603 809.
Приложение
Прием на редовни докторанти по държавна поръчка в УХТ – Пловдив, за учебната
2016 – 2017 г.
Професионално
направление
4.2. Химически
науки
4.3. Биологически науки
5.1 . М а ш и н н о
инженерство

Докторска програма
Органична химия
Микробиология

Бройки
1
2

Машини и апарати за
1
хранителната и вкусовата промишленост
5.2. Електротех- А в т о м а т и з а ц и я н а
1
ника, електрони- производството
ка и автоматика
5.11. Биотехно- Тех нологи я на био1
логии
лог и ч но а к т и вн и т е
вещества
5.12. Хранителни Технология на алко1
технологии
холните и безалкохолните напитки
10302
94. – Висшето строително училище „Любен
Каравелов“ – София, обявява конкурси за заемане на академичната длъжност главен асистент
в професионално направление 5.7. Архитектура,
строителство и геодезия по: научна специалност
„Строителни конструкции“ – един, и нау чна
специалност „Строителни материали и изделия
и технология на производство им“ – един, двата
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в училището,
София 1373, ул. Суходолска 175, тел. 80 29 160.
78
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8. – Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) при БАН, София,
обявява конкурси за: академичната длъжност
професор по професионално направление 4.3.
Биологични науки по „Зоология“ (01.06.02) за нуждите на секция „Консервационна биология“, отдел
„Животинско разнообразие и ресурси“ – един, и
академичната длъжност доцент по професионално
направление 4.3. Биологични науки по „Екология
и опазване на екосистемите“ (02.22.01) за нуждите
на секция „Консервационна биология“, отдел „Животинско разнообразие и ресурси“ – един, двата
със срок за подаване на документи 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Изискванията към кандидатите и документите по конкурса
са публикувани на сайта на института: www.iber.
bas.bg. Справки: при Научния секретар на ИБЕИ
(тел. 0884-606-814, e-mail: sgrozeva@gmail.com).
Документи се подават в деловодството на ИБЕИ,
бул. Цар Освободител 1.
110
27. – Институтът за космически изследвания и технологии при БАН – София, обявява
конкурс за заемане на академичната длъжност
главен асистент в област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност „Структура, механични и
термични свойства на кондензираната материя“
(Приложения в космическите изследвания) за
нуждите на секция „Космическо материалознание“ – един, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Заявления и документи се
приемат в канцеларията на ИКИТ – БАН – София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 1, стая 413,
тел. 02/988 35 03.
115
16. – Институтът за ядрени изследвания и
ядрена енергетика при БАН – София, обявява
конкурси за академичните длъжности: главен
асистент по професионално направление 4.1.
Физически науки (Експериментална ядрена физика) – двама; доцент по професионално направление 4.1. Физически науки (Неутронна физика и
физика на ядрените реактори – неутронни данни
за иновационни реакторни технологии) – един;
професор по професионално направление 4.1.
Физически науки (Теоретична и математическа
физика – струнни теории) – един; професор по
професионално направление 4.1. Физически науки
(Теоретична и математическа физика – статистики в пространства с ниски размерности) – един,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – София, бул.
Цариградско шосе 72, тел. (02) 979 59 82.
130
17. – Институтът за български език „Проф.
Любомир Андрейчин“ при БАН – София, обявява конкурси за заемане на следните академични длъжности: професор в професионално
направление 2.1. Филология, научна специалност
„Български език“ (диалектология) за нуждите на
Секцията за българска диалектология и лингвистична география – един; доцент в професионално
направление 2.1. Филология, научна специалност
„Български език“ (диалектология) за нуждите на
Секцията за българска диалектология и лингвистична география – двама; доцент в професионално
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направление 2.1. Филология, научна специалност
„Български език“ (българска лексикология и
лексикография) за нуждите на Секцията за българска лексикология и лексикография – един,
всичките със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи се подават
в канцеларията на института, бул. Шипченски
проход 52, бл. 17, ет. 5, стая 504, тел. 02/872-23-02.
266
787. – Община гр. Божурище, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с чл. 12
ЗУТ съобщава, че е изработен окончателен проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за „Модернизация на железопътната линия
София – Драгоман – част от Трансевропейската
транспортна мрежа“. Засегнатите имоти на територията на община Божурище са 34 от жп трасе
с обща площ за отчуждаване 48,563 дка и от
полски пътища 23 с обща площ за отчуждаване
5,874 дка. Проектът на ПУП – парцеларен план,
е изложен за разглеждане в Община Божурище.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
123
1. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – парцеларен план (ПП)
за външно водозахранване на ПИ № 20242.306.1 по
КВС в землището на гр. Дебелец, община Велико
Търново. Проектът и придружаващата го документация се намират в стая № 8 на Кметство – гр.
Дебелец, община Велико Търново, и могат да
се разгледат всеки работен ден. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
210
2. – Община Велинград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ уведомява, че е изработен ПУП – парцеларен план за трасе на обекти: 1. „Трасе за нов
водопровод за водоснабдяване на УПИ LX-68 – „За
отглеждане на животни“, местност Благовото,
землище Велинград, с плана се определя подземно трасе за нов водопровод за водоснабдяване
до УПИ LX-68 – „За отглеждане на животни“.
То е проектирано да започва от т. 1 – съществуващ водопровод в ПИ 032081, и да минава през
съществуващ общински път, докато достигне до
ПИ 033068. Трасето ще бъде осъществено подземно, като общата му дължина ще бъде 263 м.
2. „Трасе за нова подземна кабелна линия за
електрозахранване на УПИ LX-68 – „За отглеждане на животни“, местност Благовото, землище
Велинград. С плана се определя трасе за нова
подземна кабелна линия – ниско напрежение.
То е проектирано да започне от т. 1 – съществуващ трафопост „Благовото-0“, който се намира
в ПИ 033020 – общински път, да минава през
ПИ 033019 – общински имот, и след като пресече
общински път – ПИ 033005, да достигне до границата на ПИ 033068, където ще се постави разпре-
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делително табло. Трасето ще бъде осъществено
подземно, като общата му дължина ще бъде 78 м.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да обжалват проекта в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ до
кмета на община Велинград.
263
3. – Община Велинград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ уведомява, че е изработен ПУП – парцеларен план за трасе на обекти: 1. „Трасе за
нов водопровод за водоснабдяване на УПИ XLV45 – „За отглеждане на животни“, местността
Голяма Мътница, землище Велинград. С плана
се определя подземно трасе за нов водопровод за
водоснабдяване до УПИ XLV-45 – „3а отглеждане
на животни“. То е проектирано да започва от
т. 1 – съществуващ водопровод в ПИ 064001, и да
минава покрай съществуващите в имота сгради
(оранжерия), докато достигне до ПИ 065045. Трасето ще бъде осъществено подземно, като общата
му дължина ще бъде 162 м. 2. „Трасе за нова
подземна кабелна линия за електрозахранване
на УПИ XLV-45 – „3а отглеждане на животни“,
местността Голяма Мътница, землище Велинград.
С плана се определя трасе за нова подземна
кабелна линия 20 kV от съществуващ бетонов
стълб 10-4 на ВЛ „Мрамор“, който се намира в
ПИ 065045, до мястото, определено за поставяне
на нов трафопост в имота за електрозахранване
на ПИ 065045. Трасето ще бъде осъществено подземно, като общата му дължина ще бъде 11 м. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да обжалват проекта в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ до
кмета на община Велинград.
264
192. – Община Елин Пелин на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за транспортен
достъп до ПИ № 051069 в землището на гр. Елин
Пелин, община Елин Пелин, Софийска област.
Трасето за транспортен достъп преминава в част
от имот № 000160 – общински полски път по КВС
на землището на гр. Елин Пелин. Проектът и съпътстващата го документация се намират в отдел
„УТ и КС“ на Община Елин Пелин, ет. 1, стая
№ 3. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят с
материалите по преписката и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за ПУП – ПП до кмета на общината.
93
192а. – Община Елин Пелин на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за ПУП – парцеларен план за електроснабдяване и парцеларен план за водоснабдяване
на ПИ № 007035, 007036 и 007038 в землището
на с. Нови хан, община Елин Пелин, Софийска
област. Трасетата за електроснабдяване и водоснабдяване преминават в имоти № 000699, 000703
и 000704 (общински полски пътища) по КВС на
землището на с. Нови хан. Проектът и съпътстващата го документация се намират в отдел „УТ
и КС“ на Община Елин Пелин, ет. 1, стая № 3.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят с
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материалите по преписката и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за ПУП – ПП до кмета на общината.
94
193. – Община Елин Пелин на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за ново приемно
здание в нова железопътна гара Равно поле за
присъединителни проводи (електропровод и водопровод) и пътна връзка за достъп в землището
на с. Равно поле, община Елин Пелин, Софийска
област. Териториалният обхват на разработката
включва имоти с № 000087, 000103, 000236, 000237,
000239, 000241, 000298, 000315, 000326, 000357,
000453, 000819, 000825, 000942, 013020, 015010,
015011, 063004, 063005, 063006, 064009, 064010,
064011, 064013, 064028, 064029, 064030, 064071,
064072, 064073, 064074, 064075, 064076, 064077,
065001, 065002, 065003, 065004, 065005, 065006,
065008, 065009, 065012, 065013, 066033, 066034,
067001, 067002, 067006, 067007, 067009, 067010,
067013, 067014, 067015, 067017, 067018, 067019,
071001, 071002, 074002, 074003, 074006, 074007,
074011, 075002, 075006, 075025, 083003, 083008,
083009, 083011, 196002, 196003 и 196024 по КВС на
землището на с. Равно поле. Проектът и съпътстващата го документация се намират в отдел „УТ
и КС“ на община Елин Пелин, ет. 1, стая № 3.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят с
материалите по преписката и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за ПУП – ПП до кмета на общината.
95
1. – Община Казанлък на основание на чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
на подземен електропровод за захранване на
поземлен имот (ПИ) № 118008 – собственост
на Гергана, Петя, Ваня и Тенчо Шаламанови.
Електропроводът преминава през ПИ № 000075,
№ 000076 – „полски пътища“; № 154010 – „залесени горски територии“; № 000335 – „пасище,
мера“, и № 000519 – път ІV клас, всички в землището на с. Копринка, местност Малката кория,
ЕКАТТЕ: 38563, община Казанлък, с дължина на
електропровода 315,5 м и сервитут 631 кв. м. В
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да разгледат проекта в стая 18 на Община Казанлък и да
направят писмени възражения, предложения и
искания по него на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
124
156. – Община К юстен ди л на основание
чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересувани лица, че са изработени помощен план
и план на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 1
ПЗРЗСПЗЗ за имоти, намиращи се в местностите
Плочата, Кръстато дърво, Змиярник, Янин рид и
Висока ливада в землището на с. Търсино, община
Кюстендил, област Кюстендил, приети с протокол
от 2.12.2016 г. на комисия, назначена със Заповед
№ РД-22-304 от 23.11.2016 г. на областния управител
на област Кюстендил. Възложител на плановете
е областният управител на област Кюстендил.
Плановете се намират в Община Кюстендил, ет. 1,
стая № 19. В едномесечен срок от обнародване на
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обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и
възражения по плановете и придружаващата ги
документация до кмета на община Кюстендил.
96
156а. – Община Кюстендил на основание
чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересувани лица, че са изработени помощен план
и план на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 1
ПЗРЗСПЗЗ за имоти, намиращи се в местностите
Селото и Килавец в землището на с. Буново,
община Кюстендил, област Кюстендил, приети с
протокол от 2.12.2016 г. на комисия, назначена със
Заповед № РД-22-303 от 23.11.2016 г. на областния
управител на област Кюстендил. Възложител
на плановете е областният управител на област
Кюстендил. Плановете се намират в Община
Кюстендил, ет. 1, стая № 19. В едномесечен срок
от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени искания и възражения по плановете и
придружаващата ги документация до кмета на
община Кюстендил.
97
156б. – Община Кюстендил на основание
чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересувани лица, че са изработени помощен
план и план на новообразуваните имоти по § 4к,
ал. 1 ПЗРЗСПЗЗ за имоти, намиращи се в местностите Гърлешник, Сухи бахчи, Тополарнико,
Анъмица, Маневица и Копърлъко (мах. Разпопинци) в землището на с. Горановци, община
Кюстендил, област Кюстендил, приети с протокол от 25.11.2016 г. на комисия, назначена със
Заповед № РД-22-258 от 18.10.2016 г. на областния
управител на област Кюстендил. Възложител
на плановете е областният управител на област
Кюстендил. Плановете се намират в Община
Кюстендил, ет. 1, стая № 19. В едномесечен срок
от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени искания и възражения по плановете и
придружаващата ги документация до кмета на
община Кюстендил.
98
156в. – Община Кюстендил на основание
чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересувани лица, че са изработени помощен план
и план на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 1
ПЗРЗСПЗЗ за имоти, намиращи се в местностите Атанасово дабе, Търлите, Селник, Грабежо и
Циганка в землището на с. Таваличево, община
Кюстендил, област Кюстендил, приети с протокол от 25.11.2016 г. на комисия, назначена със
Заповед № РД-22-259 от 18.10.2016 г. на областния
управител на област Кюстендил. Възложител
на плановете е областният управител на област
Кюстендил. Плановете се намират в Община
Кюстендил, ет. 1, стая № 19. В едномесечен срок
от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени искания и възражения по плановете и
придружаващата ги документация до кмета на
община Кюстендил.
99
1. – Община Ловеч на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен и внесен за одобрение проект за
подробен устройствен план – парцеларен план на
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техническата инфраструктура извън границите на
урбанизирани територии „Реконструкция и връзка
на канализационно отклонение за битово-фекални
отпадъчни води (БФОВ) на „Бонмикс“ – ЕООД“
с довеждащ колектор на градска пречиствателна
станция за отпадъчни води (ГПСОВ) – Ловеч, местност Музговото, землището на гр. Ловеч. Възложител „Бонмикс“ – ЕООД, Ловеч. В едномесечен
срок от датата на обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта за подробен устройствен план до кмета
на община Ловеч. Проектът е на разположение
за разглеждане и справки от заинтересованите
лица в сградата на Община Ловеч – стая № 219.
222
4. – Общ и на Па на г юри ще на основа н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че във връзка с
чл. 109, ал. 1, т. 3 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е
изработен проект на подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) на трасе на
канализация за дъждовни отпадъчни води от
имот с идентификатор 55302.448.350 в местността
Мрамор – землище на гр. Панагюрище, община
Панагюрище. Трасето преминава през следните
имоти съгласно приложения регистър: имот с идентификатор 55302.107.373 – транспортна територия;
имот с идентификатор 55302.78.506 – транспортна
територия. Проектът се намира в общинската
администрация – Панагюрище, пл. 20 април 13,
ет. 2, стая 212, и може да се прегледа от заинтересуваните лица. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
221
17. – Община Перник на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че
е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР),
като се изменя уличната регулационна линия на
улица с ОТ 9103-ОТ 9103а-ОТ 8103-ОТ 2018-ОТ
2031-ОТ 2026а-ОТ 2026б-ОТ 2026-ОТ 2030б-ОТ
2030а-ОТ 2030-ОТ 6107-ОТ 7107а-ОТ 7107-ОТ
6107, при което се изменя уличната регулация
на урегулирани поземлени имоти, както следва:
на УПИ ХХVІІ в квалтал 14 по регулационния
план на гр. Перник, кв. Рудничар, на УПИ І в
квартал 31 по регулационния план на гр. Перник, кв. Димова махала, и на УПИ І в квартал
155 по регулационния план на гр. Перник, кв.
Твърди ливади. Проектът се намира в сградата
на общинската администрация – Перник, пл. Св.
Иван Рилски 1А, ет. 12, стая 6. В едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ на
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
143
16. – Община Перник на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че
е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР),
при което се изменя уличната регулационна линия на улица с осови точки (ОТ) 405-ОТ 476-ОТ
524-ОТ 523-ОТ 52201-ОТ 522-ОТ 524 – ОТ 6525-ОТ
9524-ОТ 52103-ОТ 52102-ОТ 52101-ОТ 52001-ОТ

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5 5   

52104-ОТ 520-ОТ 519-ОТ 527-ОТ 526 по регулационния план на гр. Перник, кв. Изток. Проектът
се намира в сградата на общинската администрация – Перник, пл. Св. Иван Рилски 1А, ет. 12,
стая 6. В едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
144
58. – Община „Марица“, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план – пътна връзка за ПИ
73242.150.92 по КК на с. Труд. Пътната връзка
преминава през ПИ 73242.150.43 и 73242.150.92
в землището на с. Труд, община „Марица“.
Проектът се намира в сградата на общинската
администрация, стая 408, и може да се разгледа
от заинтересуваните лица, които в едномесечен
срок обнародването в „Държавен вестник“ могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация „Марица“, област Пловдив, на основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
211
11. – Община Сандански на основание чл. 198,
ал. 5 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че
със Заповед № УТИ-121 от 22.12.2016 г. на кмета
на община Сандански е наложена строителна
забрана за времето, необходимо за създаване на
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване на парк „Свети Врач“ – гр. Сандански, на основание чл. 198, ал. 1, т. 1, ал. 2,
изр. 1, ал. 4 и 5 ЗУТ в обхват поземлени имоти
по кадастралната карта и кадастралните регистри, както следва: 65334.303.882; 65334.300.402;
65334.303.6103; 65334.303.884; 65334.30 0.3203;
65334.3 03.8 83; 65334.3 03.610 4; 65334.3 03.8 85;
65334.30 0.3204; 65334.303.916; 65334.303.6107;
65334.303.886; 65334.30 0.32 05; 65334.30 0.8 07;
65334.303.6110; 65334.303.887; 65334.30 0.3208;
65334.3 0 0.8 83; 65334.3 03.6111; 65334.3 03.8 8 8;
65334.30 0.3210; 65334.30 0.884; 65334.303.6112;
65334.3 03.889; 65334.3 0 0.3211; 65334.3 0 0.885;
65334.303.6113; 65334.303.890; 65334.30 0.3213;
65334.30 0.886; 65334. 3 03.6115; 65334. 3 03.891;
65334.30 0.3216; 65334.30 0.887; 65334.303.6116;
65334.3 03.89 2; 65334.3 0 0.3217; 65334.3 0 0.888;
65334.303.6117; 65334.303.893; 65334.30 0.3218;
65334.3 0 0.8 89; 65334.3 03.6118; 65334.3 03.894;
65334.30 0.3219; 65334.301.6359; 65334.303.6119;
65334.303.895; 65334.30 0.3220; 65334.303.2445;
65334.3 03.612 0; 65334.3 03.896; 65334.3 0 0.329;
65334.303.2446; 65334.303.6122; 65334.303.897;
65334.300.3738; 65334.303.2447; 65334.303.6123;
65334.303.898; 65334.30 0.3747; 65334.303.2448;
65334.3 03.881; 65334.3 03.89 9; 65334.3 0 0.3752;
6 533 4. 3 0 3. 2 3 4; 6 533 4. 3 0 3. 8 53; 6 533 4. 3 0 3.9 0 0;
6533 4. 3 03.910; 6533 4. 3 03.6101; 6533 4. 3 03.854;
6533 4. 3 03.9 01; 6533 4. 3 03.911; 6533 4. 3 03.610 2;
6 533 4. 3 0 3. 8 8 0; 6 533 4. 3 0 3.9 0 2; 6 533 4. 3 0 3.91 3;
6 533 4. 3 0 3. 8 78; 6 533 4. 3 0 3. 8 70; 6 533 4. 3 0 3.9 0 3;
6 533 4. 3 0 3.914; 6 533 4. 3 0 3. 8 79; 6 533 4. 3 0 3. 8 71;
6 533 4. 3 0 3.9 0 4; 6 533 4. 3 0 3.91 5; 6 533 4. 3 0 3. 8 7 7;
6 533 4. 3 0 3. 8 72; 6 533 4. 3 0 3.9 0 5; 6 533 4. 3 0 3.9 0 9;
6 533 4. 3 0 3. 8 76; 6 533 4. 3 0 3. 8 73; 6 533 4. 3 0 3.9 0 6;
6533 4. 3 03.875; 6533 4. 3 03.6114; 6533 4. 3 03.874;
65334.303.907; 65334.303.908. Строителната за-
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брана не се отнася за благоустройствените дейности на Община Сандански за поддържане на
обектите – общинска собственост, попадащи в
обхвата по т. 1, както и обслужващите ги мрежи
и съоръжения на техническата инфраструктура.
Строителната забрана не се отнася за дейностите
по реализирането на проект на Министиреството на здравеопазването в подкрепа на спешна
медицинска помощ по Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. в имот с идентификатор 65334.303.6129. Извън строителната
забрана са строежите в поземлените имоти,
за които строителните разрешения са влезли
в сила преди постановяване на Решение № 301
от 2.09.2016 г., поправено с Решение № 410 от
22.12.2016 г. на Общинския съвет – гр. Сандански.
На основание чл. 198, ал. 4 ЗУТ строителната
забрана спира прилагането на влезлите в сила
подробни устройствени планове за частите на
територията, за които се отнася. Забраната е в
сила до одобряването на проекта за ПУП – ПРЗ,
но не повече от две години считано от датата
на нейното издаване. На основание ч л. 60,
ал. 1, предл. 1, 2 и 4 от АПК e допуснато предварително изпълнение на заповедта. Заповедта
подлежи на обжалване чрез Община Сандански
пред Административния съд – Благоевград, в
30-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
152
72. – Община Сапарева баня на основание
чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересовани лица, че са изготвени планове по
§ 4, ал. 1 ПЗРЗСПЗЗ за земите, предоставени за
ползване на граждани въз основа на актове по
§ 4, намиращи се в землището на с. Сапарево,
община Сапарева баня, област Кюстендил, представляващи: помощен план и план на новообразуваните имоти, ведно с кадастрален регистър
на недвижимите имоти. В едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ съгласно разпоредбите на чл. 28б, ал. 5
ППЗСПЗЗ заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по плановете
и придружаващата ги документация до кмета на
община Сапарева баня.
100
10. – Община Смолян на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява на заинтересуваните лица,
че с Решение № 312 на Общинския съвет – гр.
Смолян, взето на заседанието му на 18.11.2016 г.,
протокол № 18, е разрешено и е одобрено задание
за изработен подробен устройствен план – устройствена план-схема за обект: „Газификация
на гр. Смолян“, подобект „Газоразпределителни
мрежи и отклонения към абонати в централна
градска част, етап 1, гр. Смолян, община Смолян“.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица по чл. 131 ЗУТ могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен
план – устройствена план-схема до общинската
администрация – Смолян, бул. България 12.
92
13. – Община Ямбол на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ обявява, че е изработен подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект
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на техническата инфраструктура извън границите
на населените места – трасе на подземен ел. кабел 1 kV и ЕТ за присъединяване на „Стопанска
постройка“ в ПИ 87374.574.81 по кадастралната
карта на гр. Ямбол, м. Манаф чаир, като новопроектираното трасе на подземния кабелен
електропровод 1 kV започва от съществуващо
ЕТ на МТП „Гробища“, изв. Кукорево, п/я Ямбол, намиращ се в ПИ 87374.32.225 (територия
на транспорта, общинска публична собственост,
начин на трайно ползване – за паркинг), преминава през поземлени имоти с идентификатори
ПИ 87374.32.223 (територия на транспорта, държавна публична собственост, НТП – за път от
републиканската пътна мрежа), ПИ 87374.574.58
(земеделска територия, общинска публична собственост, НТП – за второстепенна улица), ПИ
87374.574.231 (земеделска територия, общинска
публична собственост, НТП – за второстепенна
улица) и достига до ново ЕТ в ПИ 87374.574.231.
Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен
за разглеждане в Община Ямбол, стая 302. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
212

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Пазарджик, І състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 АПК съобщава, че е постъпила жалба на СНЦ
„Български правозащитен алианс“ – Пловдив,
против Наредбата за управление на общинските
пътища на територията на община Батак, приета
с Решение № 196, протокол № 14 от 27.11.2008 г.
на ОбС – гр. Батак. По оспорването е образувано
адм. д. № 969/2016 г. по описа на Административния съд – Пазарджик.
136
Административният съд – Пазарджик, І състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 АПК съобщава, че е постъпила жалба на СНЦ
„Български правозащитен алианс“ – Пловдив,
против Наредбата за управление на общинските
пътища на територията на община Панагюрище, приета с Решение № 145, протокол № 18 от
30.03.2005 г. на ОбС – гр. Панагюрище. По оспор
ването е образувано адм. д. № 975/2016 г. по описа
на Административния съд – Пазарджик.
137
Административният съд – Пловдив, второ
отделение, ІІ състав, на основание чл. 181 във
връзка с чл. 188 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване на административен акт – чл. 19, ал. 1
и чл. 19, ал. 2 от Наредба № 7 за определянето
и администрирането на местните такси и цени
на услуги в Община „Родопи“ – Пловдив, приета с Решение № 18, взето с протокол № 5 от
17.12.2003 г. на Общинския съвет „Родопи“, с
последващи изменения и допълнения, от страна
на жалбоподателя сдружение с нестопанска цел
„Български правозащитен алианс“ срещу ответника по делото – Общинския съвет „Родопи“,
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по което е образувано адм. д. № 3093 по описа
за 2016 г. на Административния съд – Пловдив.
Делото е насрочено за 15.03.2017 г. от 9 ч.
241
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 АПК съобщава,
че е образувано адм. д. № 3089 по описа за 2016 г.
на Административния съд – Пловдив, по жалба на
сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“ – Пловдив, против чл. 24, ал. 1
и 2 и чл. 25, ал. 1 и 2 от Наредбата за управление
на общинските пътища на територията на община
Карлово, приета с Решение № 172, протокол № 10
от 12.04.2012 г. на Общинския съвет – гр. Карлово.
242
Административният съд – Пловдив, второ
отделение, Х състав, на основание чл. 181 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване на административен акт – чл. 16, ал. 1, т. 20 и 21 от Наредбата за поддържане и опазване на обществения
ред на територията на община Карлово, приета
с Решение № 134 от 29.03.2012 г. на заседание
на Общинския съвет – гр. Карлово, допълвана
с последващи решения, от страна на Районна
прокуратура – Карлово, срещу ответника по делото – Общинския съвет – гр. Карлово, по което
е образувано адм. д. № 2951 по описа за 2016 г.
на Административния съд – Пловдив. Делото е
насрочено за 22.03.2017 г. от 13 ч.
243
Административният съд – Пловдив, второ отделение, ХХVІІІ състав, на основание чл. 181 във
връзка с чл. 188 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване на административен акт – чл. 4, ал. 1,
т. 4 и 5 и чл. 53, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги в Община Раковски, приета с
Решение № 85, протокол № 9 от 27.05.2008 г. на
Общинския съвет – гр. Раковски, с последни
изменения и допълнения, от страна на жалбоподателя сдружение с нестопанска цел „Български
правозащитен алианс“ срещу ответника по делото Общинския съвет – гр. Раковски, по което
е образувано адм. д. № 30 по описа за 2017 г.
на Административния съд – Пловдив. Делото е
насрочено за 15.02.2017 г. от 10,45 ч.
248
Административният съд – Разград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор в
Окръжна прокуратура – Разград, с искане да се
отмени разпоредбата на чл. 54 от Наредба № 2 за
реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Завет, по
който е образувано адм. д. № 196/2016 по описа
на Административния съд – Разград, насрочено за
21.02.2017 г. от 10,30 ч. Всеки, който има правен
интерес, може да се присъедини към оспорването
или да встъпи като страна до началото на устните състезания при всяко положение на делото
съгласно чл. 189, ал. 2 АПК.
215
Административният съд – София-град, на
основание чл. 181 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Светломир Николов Нешков,
Станислав Ангелов Методиев, Марио Светломиров Пеев, Джок Полфрийман и Мирослав
Събев Събев, всички изтърпяващи наказания в
Затвора – София, към датата на депозиране на
жалбата, срещу Заповед № Л-721 от 29.02.2016 г.
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на главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ в частта на т. 2, за което
е образувано адм. д. № 12791/2016 г., насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
22.02.2017 г. от 13,30 ч.
138
Административният съд – София област, четвърти състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че по протест
на Окръжна прокуратура – София, е образувано
адм. д. № 1154/2016 г. по описа на АССO, което
ще бъде разгледано в открито съдебно заседание
на 22.02.2017 г. от 10 ч. и е с предмет на оспорване
чл. 14, ал. 1, 2, 3 и чл. 22, ал. 3 от Наредба № 1 за
обществения ред на територията на община Елин
Пелин, приета с Решение № 114 от 26.01.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Елин Пелин.
104
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
АПК съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който
оспорва като незаконосъобразни разпоредбите на
чл. 4, ал. 2, чл. 17, ал. 1 и чл. 24, ал. 1 от Наредба
№ 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Николаево, приета от Общинския съвет – Николаево,
по което е образувано адм. д. № 563/2016 г. по
описа на Административния съд – Стара Загора,
и насрочено за 23.02.2017 г. от 14,30 ч.
214
Старозагорският окръжен съд, трето гр. отделение, съобщава на Петя-Елени Колева Георгиу
със заявен последен настоящ адрес в Нидерландия в двуседмичен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ да се яви в канцеларията
на съда – гражданско отделение, и в качеството
є на ответница да получи съдебни книжа по
гр. д. № 46/2016 г. по описа на същия съд, като
в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
249
Брезнишкият районен съд, 1-ви състав, призовава Саид Зайд, ответник по гр. д. № 423/2016 г.,
заведено от Гергана Йорданова Атанасова като
майка и законен представител на Ая Саид Зайд,
Махмуд Саид Зайд и Хамза Саид Зайд с правно
основание чл. 127, ал. 2 във връзка с чл. 139 СК,
с неизвестен адрес в България и неизвестен адрес
в чужбина, да се яви в канцеларията на съда в
двуседмичен срок от получаване на съобщението
за връчване препис от исковата молба и приложенията към нея. Ответникът да посочи съдебен
адрес в страната, в противен случай делото ще
се гледа в условията на чл. 48 ГПК.
106
Момчилградският районен съд, гр. колегия,
призовава Несибе Шабан Али с неизвестен адрес,
да се яви в съда в двуседмичен срок считано от
обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ като ответник по гр. д. № 383/2016 г.,
заведено от Юзджан Шабан Али, по чл. 49, ал. 1
СК, за връчване на искова молба и приложения
към нея ведно със съобщение по чл. 131 ГПК.
При неявяване на ответника или упълномощено
от него лице в указания срок съдът ще му назначи
особен представител и делото ще се гледа при
условията на чл. 48 ГПК.
250
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Свиленградският районен съд, ІІІ гр. състав, съобщава на Волкан Безгинер, роден на
21.10.1994 г. в Република Турция, сега с неизвестен адрес, че е ответник по гр. д. № 532/2016 г.
по описа на Районния съд – Свиленград, ІІІ гр.
състав, образувано по искова молба за развод по
чл. 49 СК. Указва на ответника Волкан Безгинер,
че следва да се яви в гражданското деловодство
на Районния съд – Свиленград, в едноседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“,
за да получи препис от исковата молба и приложенията, за писмен отговор в едномесечен срок
от получаването им съгласно чл. 131, ал. 1 ГПК,
тъй като в противен случай ще му бъде назначен
особен представител по делото.
179
Софийският градски съд, І гр. отделение,
14 състав, на основание чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД  
уведомява, че има образувано гр. д. № 8714/2016 г.
въз основа на постъпило мотивирано искане от
Комисията за отнемане на незаконно придобито
имущество срещу Димитрия Петрова Таскова и
Мариян Благоев Дюлгеров, и двамата с постоянен адрес с. Бусманци, Столична община, район
„Искър“, ул. Пробуда 23, и същото е насрочено за
първо открито съдебно заседание на 24.04.2017 г.
от 11,30 ч. Определя двумесечен срок от датата
на обнародването в „Държавен вестник“ на заинтересованите лица да предявят претенции върху
имуществото, описано, както следва:
От Димитрия Петрова Таскова и Мариян Благоев Дюлгеров:
– Еднофамилна жилищна сграда с гараж,
намираща се в поземлен имот в София, район
„Искър“, кв. Бусманци, ул. Пробуда 23, със застроена площ 111,60 кв. м, РЗП 213,58 кв. м, състояща се: на първи етаж от: гараж, входно антре,
коридор, склад, котелно, баня с тоалетна, спалня,
дневна-столова с кухненски бокс и на втори етаж
от: антре, баня, спалня, таван и тераса, заедно с
дворното място, съставляващо УПИ XVI-530 от
кв. 5 по плана на гр. София, местност Бусманци,
с площ 415 кв. м, построена въз основа на издадено разрешение за строеж № 2 от 9.01.2006 г. и
въведена в експлоатация с удостоверение № 29
от 27.08.2007 г., издадено от СО – район „Искър“.
Пазарната стойност на жилищната сграда с гараж
към настоящия момент е 75 000 лв.
От Димитрия Петрова Таскова:
– Сумата в размер 3020 лв., внесена на каса
по разплащателна сметка в левове с IBAN BG
13 UNCR70001520679991, открита в „Уникредит
Булбанк“ – АД, с титуляр Димитрия Петрова
Таскова.
От Мариян Благоев Дюлгеров:
– Сумата в размер 14 942,56 лв., представляваща равностойността от погасения кредит и
постъпила по кредитна карта EUROLINE 5414
9405 6165 2026 в „Юробанк България“ – АД, с
титуляр Мариян Благоев Дюлгеров.
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11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Съвет за капиталово формиране“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
решение от 14.12.2016 г. свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 22.02.2017 г. в
13 ч. на адрес: София, бул. Джеймс Баучер 23,
ет. 7, при следния дневен ред: 1. вземане на
решение за прекратяване дейността на сдружението; проект за решение – взема се решение за
прекратяване на дейността на сдружението; 2.
откриване на производство по ликвидация; проект
за решение – взема се решение за откриване на
производство по ликвидация; 3. определяне на
срок за приключване на производството по ликвидация; проект за решение – определя се срок за
приключване на производството по ликвидация –
6 месеца от постановяване на съдебното решение,
с което се прекратява сдружението и се назначава ликвидатор; 4. определяне на ликвидатор;
проект за решение – определя се ликвидатор на
сдружението; 5. разни. Материалите за общото
събрание ще са на разположение на членовете
на сдружението всеки работен ден в седалището на съюза – София, бул. Джеймс Баучер 23.
Регистрацията започва в 12,30 ч. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове.
259
12. – Управителният съвет на сдружение „Столичен браншови пчеларски съюз“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно общо
събрание на 16.03.2017 г. в 18 ч. в София, залата
на Съюза на запасните офицери, бул. Хр. Ботев
48, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад
на управителния съвет; 2. доклад на контролния
съвет; 3. основни насоки и програма за дейност; 4.
приемане на бюджет 2017 г.; 5. промени в устава.
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.
171
5. – Управителният съвет на сдружение „Съюз
на българските писатели“, София, на основание
чл. 20, ал. 2 от устава на сдружението и чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 18.03.2017 г. в 8,30 ч. в София,
ул. Г. С. Раковски 108 – залата на Научно-техническите съюзи, при следния дневен ред: 1.
финансов отчет на сдружението за 2016 г. и
приемане бюджета за 2017 г.; 2. избор на членове на управителния съвет на сдружението за
попълване на състава му. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 9,30 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
223
13. – Управителният съвет на Ловно-рибарско
дружество „София-запад“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 29 от устава свиква общо
отчетно събрание на дружеството на 23.03.2017 г.
в 18 ч. в сградата на НЛРС, бул. Витоша 31 – 33,
ет. 7, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад
за работата на дружеството през 2016 г.; 2. отчетен доклад на ревизионната комисия за 2016 г.;
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3. приемане на проекторешенията за работата на
дружеството през 2017 г.; 4. избор на управителен
съвет и ревизионна комисия на дружеството; 5.
разни. Общото събрание е законно, ако присъстват
повече от половината от избраните делегати. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да
се проведе, колкото и членове да се явят.
112
6. – Управителният съвет на Научно-техническия съюз по текстил, облекло и кожи, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 24.03.2017 г. в 10 ч. в Дома на науката и техниката, София, ул. Г. С. Раковски 108, зала 105А,
при следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за дейността на НТС по ТОК за периода
от 25.03.2016 г. до 24.03.2017 г.; 2. приемане на
бюджета и плана за дейностите на НТС по ТОК
през 2017 г.; 3. организационни и кадрови въпроси.
253
11. – Управителният съвет на сдружение
„Съюз на българските пчелари“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно
събрание на 25.03.2017 г. в 10,30 ч. в София в залата
на Съюза на запасните офицери, бул. Хр. Ботев
48, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет на СБП; 2. доклад на контролния
съвет на СБП; 3. основни насоки и програма за
дейност; 4. приемане на бюджет 2017 г.; 5. промени
в устава на СБП. 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.
170
13. – Управителният съвет на сдружение
„Пчеларско дружество „Акация“ – Банкя, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно събрание на 18.03.2017 г. в 10 ч. в залата
на Столичната община, район „Банкя“, ул. Цар
Симеон 1, гр. Банкя, при следния дневен ред:
1. отчет на управителния съвет; 2. доклад на
контролния съвет; 3. основни насоки и програма за дейност; 4. приемане на бюджет 2017 г.; 5.
промени в устава. 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.
172
1. – Управителният съвет на сдружение „Нацио
нален морски музей“ – Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 10.03.2017 г. в 10,30 ч. в сградата
на Военноморския музей, Варна, бул. Приморски
2, при следния дневен ред: 1. приемане на отчетен
доклад и счетоводен отчет на сдружението за периода 1.11.2014 г. – 30.12.2016 г.; 2. освобождаване от
отговорност на членовете на управителния съвет
за същия период; 3. избиране на нови членове на
управителния съвет на сдружението. Поканват се
всички членове на сдружението лично или чрез
упълномощени писмено представители да вземат
участие в работата на общото събрание.
140

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5 9   

1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Родопски образователен алианс“,
Кърджали, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 2.04.2017 г. в 16 ч. в Кърджали,
ул. Мара Михайлова 5, ПГЕЕ „Капитан Петко
войвода“, при следния дневен ред: 1. прекратяване
дейността на сдружение „Родопски образователен
алианс“; 2. избор на ликвидатори. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
252
4. – Управителният съвет на сдружение „Българска асоциация на малинопроизводителите
и ягодоплодните“ – гр. Лозница, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо годишно събрание
на асоциацията на 23.02.2017 г. в 10 ч. в хотел
„Ба л к а н“ – с. Ч ифл и к , общ и на Троя н, п ри
следния дневен ред: 1. отчет на председателя
за дейността на асоциацията през 2016 г.; 2.
финансов отчет за 2016 г.; 3. план за развитие и
цели на асоциацията за 2017 – 2018 г.; 4. приемане на финансов отчет за 2016 г. и приемане на
бюджет за 2017 г.; 5. приемане на нови членове
в асоциацията; 6. други.
107
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Спортен клуб „Атлет“ – Мездра,
на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете на 10.03.2017 г. в 15 ч. в
Мездра, ул. Христо Ботев 27, малка заседателна
зала, при следния дневен ред: 1. приемане на
решение за промени в персоналния състав на
управителния съвет на сдружение „Спортен клуб
„Атлет“ – Мездра; проект за решение – ОС приема
промени в персоналния състав на управителния
съвет на сдружение „Спортен клуб „Атлет“ – Мездра, съгласно направено предложение; 2. приемане
на решение за одобряване избора на председател
на управителния съвет на сдружение „Спортен
клуб „Атлет“ – Мездра; проект за решение – ОС
одобрява избора на председател на управителния
съвет на сдружение „Спортен клуб „Атлет“ – Мез
дра; 3. разни. Поканват се членовете или техните
писмено упълномощени представители да вземат
участие в работата на общото събрание. Акредитацията на делегатите ще протече от 14 ч. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе в 16 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
113
5. – Управителният съвет на сдружение „Дружество на пазарджишките художници“ – Пазарджик, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 11.03.2017 г. в 10 ч.
в Пазарджик, ул. 2-ри януари 19, галерия „Георги Машев“, при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад за работата на УС през 2016 г.; 2. финансов отчет за 2016 г.; 3. отчет на РК за 2016 г.; 4.
избор на председател и УС поради изтичане на
мандата. Писмените материали по дневния ред
за събранието се намират на адрес: Пазарджик,
ул. 2-ри януари 19, галерия „Георги Машев“, и са
на разположение всеки работен ден от 10 до 14 ч.
Регистрацията на членовете на сдружението и на
упълномощените лица ще се извърши на датата на
провеждане на събранието от 9,30 ч. на мястото
на провеждане. При липсата на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 14 ч., на същото място при същия
дневен ред колкото членове се явят.
260
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9. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Подводен клуб „Нептун“, Пловдив,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо годишно отчетно-изборно събрание на сдружението на
18.03.2017 г. в 10,30 ч. в помещението на клуба
в Пловдив, ул. Гладстон – подлеза, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението
за 2016 г.; 2. приемане на основните насоки за
развитие на сдружението за 2017 г. и програма за
осъществяване на дейността на сдружението за
2017 г.; 3. приемане на бюджета на сдружението
за 2017 г.; 4. избор на нов управителен съвет на
сдружението; 5. други. Материалите ще бъдат
предоставени за запознаване на членовете на
клуба на адреса на сдружението след 17.02.2017 г.
180
5. – Управителният съвет на СНЦ „Рибарско
сдружение „Приморско“, Приморско, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и устава на сдружението свиква
редовно общо събрание на 24.03.2017 г. в 17 ч. в
Приморско, ул. Трети март 56, в заседателната
зала на Общинския съвет – гр. Приморско, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението през 2016 г.; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет на сдружението за 2016 г.; 3.
освобождаване от отговорност на председателя,
управителния съвет и контролния съвет на СНЦ
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„Рибарско сдружение „Приморско“; 4. избор
на председател, нов управителен съвет и нов
контролен съвет на СНЦ „Рибарско сдружение
„Приморско“; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневния ред.
224
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Национална асоциация Зелена Земя“ – гр. Сандански, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно събрание за отчетната 2016 г. на 17.03.2017 г. в 13 ч. в с. Микрево,
община Струмяни, в сградата на ул. Феникс 1,
при следния дневен ред: 1. отчет за извършената
дейност за отчетния период; 2. финансов отчет
за отчетния период; 3. освобождаване на член на
управителния съвет на сдружението; 4. освобождаване на членове на сдружението; 5. избор на нови
членове на сдружението; 6. изменение и допълнение
на устава на сдружението; 7. избор на нов член
на управителния съвет на сдружението; 8. разни.
При липса на необходимия кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на присъстващите членове
на сдружението.
245

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-650-05-134 от 29.08.2016 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 69 от 2016 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2017 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2017 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен вестник“ за 2017 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.;
за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва абонамент за „Държавен
вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2017 г.:
• „Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, Софи я 1164, ул. Йоан Екзарх 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082,
факс: 02 9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, факс 939-36-74, 981-17-11
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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