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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
опазване на околната среда (обн., ДВ, бр. 91
от 2002 г.; попр., бр. 98 от 2002 г.; изм., бр. 86
от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 74, 77, 88, 95 и
105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 99, 102 и 105 от
2006 г., бр. 31, 41 и 89 от 2007 г., бр. 36, 52 и
105 от 2008 г., бр. 12, 19, 32, 35, 47, 82, 93 и 103
от 2009 г., бр. 46 и 61 от 2010 г., бр. 35 и 42 от
2011 г., бр. 32, 38, 53 и 82 от 2012 г., бр. 15, 27
и 66 от 2013 г., бр. 22 и 98 от 2014 г., бр. 62, 95,
96 и 101 от 2015 г. и бр. 81 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 20, ал. 1, т. 5 и 6 преди думата
„която“ се добавя „разкриването на“.
§ 2. В чл. 81 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 5 – 7 се изменят така:
„(5) За плановете, програмите и инвестиционните предложения или техните изменения или разширения, попадащи в обхвата на
оценките по ал. 1, се извършва и оценка за
съвместимостта по реда на чл. 31 от Закона
за биологичното разнообразие.
(6) Извършване на ОВОС на инвестиционни предложения за строителство, дейности и
технологии съгласно приложения № 1 и 2, на
части от инвестиционни предложения, когато
те са единствено за целите на националната
отбрана, или на инвестиционни предложения,
които са вследствие на природни явления по
смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за защита при бедствия, се
преценява за всеки конкретен случай. Прецен-

ката да не се извършва ОВОС се мотивира с
решение на Министерския съвет по обосновано
предложение на министъра на околната среда
и водите и съответния компетентен орган по
реда на специален закон, като се взема предвид
очакваното неблагоприятно въздействие, което
извършването на ОВОС би оказало върху целите
на националната отбрана или за реагирането
при природни явления.
(7) С изключение на случаите по чл. 98
процедурата по ОВОС на инвестиционни предложения може в изключителни случаи да не се
провежда – по предложение на компетентния
орган, когато предложенията се одобряват по
процедура, включваща подобна оценка и при
осигурен обществен достъп до информацията. При предложението за освобождаване се
взема предвид очакваното неблагоприятно
въздействие, което извършването на ОВОС
би оказало върху целите на инвестиционното
предложение.“
2. Създава се ал. 8:
„(8) В случаите по ал. 7:
1. компетентният орган мотивира дали друга
подобна оценка е подходяща;
2. компетентният орган предоставя на
засегнатата общественост информацията, получена чрез оценката по т. 1, както и информация относно решението за предоставяне на
освобождаване и за причините и мотивите за
освобождаването;
3. преди даване на съгласие министърът на
околната среда и водите информира Европейската комисия за причините, обосноваващи
освобождаването, и предоставя информацията
по т. 2.“
§ 3. В чл. 88 се създава ал. 5:
„(5) При промяна на възложителя и/или
преди изменение на плана или програмата
възложителят, съответно новият възложител
уведомява своевременно компетентния орган
по околна среда.“
§ 4. В чл. 93 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Необходимостта от извършване на ОВОС
по ал. 1 се преценява въз основа на:
1. следните характеристики на инвестиционното предложение:
а) размер, засегната площ, параметри,
мащабност, обем, производителност, обхват,
оформление на инвестиционното предложение
в неговата цялост;
б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни
предложения;
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в) използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното
разнообразие;
г) генериране на отпадъци;
д) замърсяване и вредно въздействие;
е) риск от големи аварии и/или бедствия,
които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на
климата, в съответствие с научните познания;
ж) рисковете за човешкото здраве поради
неблагоприятно въздействие върху факторите
на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12
от допълнителните разпоредби на Закона за
здравето;
2. местоположението на инвестиционното
предложение, което може да окаже отрицателно
въздействие върху нестабилните екологични
характеристики на географските райони, поради
което тези характеристики трябва да се вземат
под внимание, и по-конкретно:
а) съществуващо и одобрено земеползване;
б) относителното изобилие, достъпност,
качество и възстановителна способност на
природните богатства (включително почва,
земни недра, вода и биологично разнообразие)
в района и неговите подпочвени пластове;
в) абсорбционен капацитет на природната
среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони
и морска околна среда; планински и горски
райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична
мрежа; територии, свързани с инвестиционното
предложение, в които нормите за качество на
околната среда са нарушени или се смята, че
съществува такава вероятност; гъстонаселени
райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии
и/или зони и обекти със специфичен санитарен
статут или подлежащи на здравна защита;
3. типа и характеристиките на потенциалното
въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици
за околната среда във връзка с критериите по
т. 1 и 2 по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите
по чл. 95, ал. 4, предвид:
а) степента и пространствения обхват на
въздействието (като географски район и брой
на населението, които е вероятно да бъдат
засегнати);
б) естеството на въздействието;
в) трансграничния характер на въздействието;
г) интензивността и комплексността на
въздействието;
д) вероятността за въздействие;
е) очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието;
ж) комбинирането с въздействия на други
съществуващи и/или одобрени инвестиционни
предложения;
з) възможността за ефективно намаляване
на въздействията;
4. обществения интерес към инвестиционното предложение.“
2. Създава се нова ал. 5:
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„(5) С оглед преценяване на необходимостта
от извършване на ОВОС за случаите по ал. 1,
при съобразяване с критериите по ал. 4 възложителят на инвестиционното предложение:
1. предоставя информация за характеристиките на инвестиционното предложение и за
вероятните значителни последици от него за
околната среда и човешкото здраве;
2. предоставя описание на инвестиционното
предложение, което съдържа по-конкретно:
а) описание на физическите характеристики
на инвестиционното предложение в неговата
цялост и където е приложимо – дейностите по
събаряне и разрушаване;
б) описание на местонахождението на инвестиционното предложение, по-специално
с оглед на екологичната чувствителност на
географските области, които е вероятно да
бъдат засегнати;
в) описание на аспектите на околната среда,
които е вероятно да бъдат значително засегнати
от инвестиционното предложение;
г) доколкото е налична информация: описание на всички вероятни значителни последици
на инвестиционното предложение за околната
среда и човешкото здраве, които произтичат
от: очакваните остатъчни вещества и емисии,
както и от генерираните отпадъци; използването на природните ресурси, почвите, земните
недра, водите и на биологичното разнообразие;
3. когато е приложимо, съобразява наличните резултати от други съответни оценки на
въздействието върху околната среда, извършени
по реда на специален закон;
4. предоставя описание на характеристиките
на инвестиционното предложение и/или на
предвидените мерки за избягване или предотвратяване на предполагаемите значителни
неблагоприятни последици за околната среда
и човешкото здраве.“
3. Досегашните ал. 5, 6 и 7 стават съответно
ал. 6, 7 и 8.
4. Създава се ал. 9:
„(9) За инвестиционни предложения може
да се провежда задължителна ОВОС, без да
се извършва преценка:
1. по искане на възложителя;
2. при наличие на обстоятелство по чл. 31,
ал. 8 от Закона за биологичното разнообразие;
3. в случаите по чл. 156е, ал. 3 от Закона
за водите.“
§ 5. В чл. 94 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 7:
„7. в случаите, когато директорът на РИОСВ
е възложител.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Директорът на съответната РИОСВ е
компетентен орган за вземане на решение по
ОВОС за инвестиционни предложения, разширения или изменения извън случаите по ал. 1,
както и когато министърът на околната среда
и водите е възложител.“
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3. Създава се ал. 3:
„(3) За лицата, участващи в процедурите по
ОВОС, се прилага Законът за предотвратяване
и установяване на конфликт на интереси.“
§ 6. В чл. 95 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Възложителят на инвестиционното
предложение информира писмено в найранния етап на своето инвестиционно предложение компетентния орган и засегнатата
общественост, като обявява предложението
на интернет страницата си, ако има такава,
и чрез средствата за масово осведомяване и/
или по друг подходящ начин. Възложителят
уведомява писмено кмета на съответната
община, район и кметство, който от своя
страна обявява инвестиционното предложение на интернет страницата си.“
2. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Оценката на въздействието върх у
околната среда определя, описва и оценява
по подходящ начин съобразно особеностите
на всеки отделен случай преките и непреките
значителни въздействия на инвестиционното
предложение върху:
1. населението и човешкото здраве;
2. биологичното разнообразие, като се
отдел я особено внимание на ви довете и
местообитанията – предмет на опазване на
защитените зони от Националната екологична мрежа;
3. земните недра, почвата, водата, въздуха
и климата;
4. материалните активи, културното наследство и ландшафта;
5. взаимодействието между елементите
по т. 1 – 4.
(5) Въздействията върху елементите по
а л. 4 вк лючват и очак ваните последици,
произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи
аварии и/или бедствия, които са от значение
за предложението.“
§ 7. В чл. 96 ал. 1 се изменя така:
„(1) Възложителят на предложението по
чл. 81, ал. 1, т. 2 изготвя и представя на компетентния орган за оценяване на качеството
доклад за ОВОС, който съдържа най-малко:
1. подробна характеристика на инвестиционното предложение, включващо информация относно размера, засегнатата площ,
параметрите, мащабността, обема, производителността, обхвата, оформлението на
инвестиционното предложение в неговата
цялост; подробната характеристика на инвестиционното предложение съдържа:
а) описание на местоположението на инвестиционното предложение;
б) описание на физическите характеристики на инвестиционното предложение в
неговата цялост и ако е приложимо – на

ВЕСТНИК

БРОЙ 12

необходимите дейности по събаряне и разрушаване, както и изискванията относно
използването на водите и земните недра – на
етапа на строителство и на етапа на експлоатация;
в) описание на основните характеристики
на етапа на експлоатация на инвестиционното
предложение (всички процеси и дейности),
например енергийни нуж ди и използвана
енергия, естеството и количеството на използваните материали и природни ресурси
(включително водите, земните недра, почвите
и биологичното разнообразие);
г) оценка по вид и количество на очакваните остатъчни вещества и емисии (като
замърсяване на вода, въздух, почва и подпочвен слой, шум, вибрации, нейонизиращи
лъчения, радиация) и количества и видове
на отпадъците, получени по време на етапа
на строителство и на етапа на експлоатация;
2 . оп ис а н ие на ра зу м н и а л т ернат и ви
(например по отношение на дейностите,
технологията, местоположението, размера и
мащаба), проучени от възложителя, които са
относими за инвестиционното предложение
и неговите специфични характеристики, и
посочване на причините за избрания вариант, като се вземат предвид последиците от
въздействията на инвестиционното предложение върху околната среда;
3. описание на съответните аспекти от
текущото състояние на околната среда (базов
сценарий) и кратко изложение на вероятната
им еволюция, ако инвестиционното предложение не бъде осъществено, доколкото
природните промени от базовия сценарий
могат да се оценят въз основа на наличността на информация за околната среда и
научни познания;
4. описание на елементите по чл. 95, ал. 4,
които е вероятно да бъдат засегнати значително от инвестиционното предложение:
населението, човешкото здраве, биологичното разнообразие (например фауна и флора),
почвата (на п ример орга ни чни вещес т ва,
ерозия, уплътняване, запечатване), водите
(например х и дроморфологи чни промени,
количество и качество), въздухът, климатът
(например емисиите на парникови газове,
въздействията във връзка с адаптирането),
материалните активи, културното наследство,
включително архитектурни и археологически
аспекти, и ландшафтът; описанието на вероятните значителни последици за елементите
по чл. 95, ал. 4 обхваща преките последици
и всички непреки, вторични, кумулативни,
трансгранични, краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни,
положителни и отрицателни последици от
инвестиционното предложение и в него се
вземат предвид целите относно опазването
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на околната среда, които са от значение за
инвестиционното предложение;
5. описание на вероятните значителни
последици от въздействи ята на инвестиционното предложение за околната среда,
произтичащи и от:
а) строителството и експлоатацията на
инвестиционното предложение, включително
от дейностите по събаряне, разрушаване и
извеждане от експлоатация, ако е приложимо;
б) използването на природните ресурси,
по-специално на земните недра, почвата,
водите и биологичното разнообразие, като
се вземе предвид, доколкото е възможно,
устойчивото наличие на тези ресурси;
в) емисиите от замърсители, шум, вибра ц и и, нейон изи ра щ и л ъчен и я и ра д и
ация; възникването на вредни въздействия
и обезвреждането и оползотворяването на
отпадъците;
г) рисковете за човешкото здраве, култ у рно т о наследст во и ли околната среда,
включително вследствие на произшествия
или катастрофи;
д) ко м б и н и р а н е т о н а в ъ з д е й с т в и е т о
с въ здейст вието на д ру г и същест ву ващ и
и/или одобрени инвестиционни предложения,
като се вземат предвид всички съществуващи
проблеми в околната среда, свързани с облас
ти от особено екологично значение, които е
вероятно да бъдат засегнати, или свързани с
използването на природни ресурси;
е) въздействието на инвестиционното предложение върху климата (например естеството
и степента на емисиите на парникови газове)
и уязвимостта на инвестиционното предложение спрямо изменението на климата;
ж) използваните технологии и вещества;
6. описание на прогнозните методи или
данни, използвани за определяне и изготвяне
на оценката на значителните последици за
околната среда, включително подробности
за затрудненията (например технически недостатъци или липса на ноу-хау), които възложителят на инвестиционното предложение
е срещнал при събирането на необходимата
информация, и за основните елементи на
несигурност;
7. описание на предвидените мерки за
избягване, предотвратяване, намаляване и
при възможност – премахване на установените значителни неблагоприятни последици
за околната среда и човешкото здраве, и
описание на предложените мерки за наблюдение (например изготвянето на анализ след
реализацията на инвестиционното предложение), като се дават обяснения до каква
степен ще бъдат избегнати, предотвратени,
нама лени и л и п рема х нат и знач и т ел н и т е
неблагоприятни последици за околната среда и човешкото здраве; описанието трябва
да обхваща както етапа на строеж, така и
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етапа на експлоатация и да съдържа план
за изпълнение на мерките;
8. описание на очакваните значителни
неблагопри ятни въздействи я на инвестиционното предложение за околната среда и
човешкото здраве, произтичащи от уязвимост та на инвестиционното предложение
на риск от големи аварии и/или бедствия,
които са от значение за него; съответната
информация трябва да е получена чрез оценка
на риска; описанието включва приложимите
мерки, предвидени за предотвратяване или
смекчаване на значителните неблагоприятни
последици на тези събития за околната среда
и човешкото здраве, както и подробности за
подготвеността и за предлаганото реагиране
при такива извънредни ситуации;
9. становища и мнения на засегнатата
общественост, на компетентните органи за
вземане на решение по ОВОС или на оправомощени от тях длъжностни лица и други
специализирани ведомства и заинтересувани
държави – в трансграничен контекст, получени в резултат от проведените консултации;
10. заключение в съответствие с изискванията на чл. 83, ал. 5;
11. нетехническо резюме;
12. описание на трудностите (технически
причини, недостиг или липса на данни),
срещнати при събирането на информация
за изработване на доклада за ОВОС;
13. друга информация – по преценка на
компетентния орган или на оправомощеното
от него длъжностно лице;
14. референтен списък, в който се изброяват подробно източниците, използвани за
описанията и оценките, включени в доклада.“
§ 8. В чл. 97 ал. 5 и 6 се изменят така:
„(5) Възложителят на предложението по
чл. 81, ал. 1, т. 2 осигурява обществен достъп до документацията по ОВОС най-малко
30 календарни дни преди началото на обсъждането по ал. 1. Компетентните органи
по чл. 94, ал. 1 и 2 или оправомощени от
тях длъжностни лица осигуряват обществен
достъп до документацията по ОВОС наймалко 30 календарни дни преди началото
на обс ъж да не т о по а л. 1 ч рез и н т ерне т
страницата си на определено за целта място.
(6) Представителите на обществеността
представят писмено своите становища преди,
по време на срещата за обществено обсъждане
или най-късно три дни след обсъждането,
като ги изпращат на възложителя с копие до
компетентния орган за вземане на решение
по ОВОС.“
§ 9. В чл. 99 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Решението по ОВОС съдържа:
1. наименованието на органа, който го
издава;
2. името на възложителя, местожителството/седалището;
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3. правните и фактическите основания за
постановяване на решението;
4. характеристиките на инвестиционното
предложение и условията на околната среда;
5. мотиви, съдържащи обоснованото заключение на компетентния орган относно
значителното въздействие на инвестиционното предложение върху околната среда и
човешкото здраве, като се вземат предвид
резултатите от оценяването по чл. 96, 97 и
където е приложимо – по чл. 98, и собственото му допълнително оценяване;
6. разпоредителна част;
7. условия за изпълнение, в т.ч. мерки
за предотвратяване, намаляване и при възможност – премахване на неблагоприятните
въздействия върху околната среда и човешкото здраве, срокове за изпълнение, където
е необходимо, както и план за изпълнение
на мерките по чл. 96, ал. 1, т. 7;
8. отговорност та при неизпълнение на
условията, определени в решението;
9. органа и срока, в който може да се
обжалва;
10. дата на издаване и подпис.“
2. Алинея 7 се изменя така:
„(7) При пром яна на възложител я, на
параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при
които е било издадено решението по ОВОС,
възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган
по околна среда.“
§ 10. В чл. 100 думите „чл. 96, ал. 1, т. 6“
се заменят с „чл. 96, ал. 1, т. 7“.
§ 11. В чл. 112 ал. 6 се изменя така:
„(6) В случаите по ал. 4 и 5 изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по
околна среда в 14-дневен срок от получаване
на искането писмено уведомява оператора
дали искането е частично, или е напълно
уважено и определя срок до 5 дни за внасяне
на преработен вариант на документите на
хартиен и електронен носител – за целите на
обществения достъп, в който не се съдържа
информацията, която е приета за поверителна. В случаите по чл. 114, ал. 1 едновременно
с коригираните и допълнените документи се
внася и преработен вариант на документите
за целите на обществения достъп.“
§ 12. В чл. 115 ал. 8 се изменя така:
„(8) Когато въз основа на прегледа на документацията от Изпълнителната агенция по
околна среда и/или въз основа на становище
по ал. 3 или чл. 114, ал. 4 се установят несъответствия или непълноти в документите по
чл. 112, ал. 1 – 3, изпълнителният директор
на Изпълнителната агенция по околна среда
дава указания на оператора и определя срок,
не по-дълъг от 30 дни за отстраняването им.“
§ 13. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
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1. В § 1:
а) точка 29д се отменя;
б) създават се т. 74 и 75:
„74. „Оценка на въздействието“ е процес,
който обхваща:
а) изготвянето на док лад за ОВОС от
възложителя на инвестиционното предложение – в съответствие с чл. 95 и 96;
б) провеждането на консултации по чл. 95,
97 и в случаите на приложимост – по чл. 98;
в) оценяването от компетентния орган на
информацията, която е представена в доклада
за ОВОС, и евентуално на допълнителната
информация, която е предоставена от възложителя на инвестиционното предложение в
съответствие с чл. 96, както и на получената
чрез консултациите информация по чл. 96,
97 и където е приложимо – по чл. 98;
г) обоснованото заключение на компетентния орган относно значителното въздействие на инвестиционното предложение
върху околната среда, като се вземат предвид
резултатите от оценяването по чл. 96, 97 и
където е приложимо – по чл. 98, и собственото му допълнително оценяване;
д) включването на обоснованото заключение на компетентния орган в решението
по чл. 99.
75. „Кумулативни въздействия“ са въздействия върх у околната среда, които са
резултат от увеличаване на ефекта на оценявания план, програма, проект и инвестиционно
предложение, когато към него се прибави
ефектът от други минали, настоящи и/или
очаквани бъдещи планове, програми, проекти
и инвестиционни предложения, независимо
от кого са осъществявани тези планове,
програми, проекти и инвестиционни предложения. Кумулативните въздействия могат да
са резултат от отделни планове, програми,
проекти и инвестиционни предложения с незначителен ефект, разглеждани сами по себе
си, но със значителен ефект, разглеждани в
съвкупност, и реализирани нееднократно в
рамките на определен период.“
2. Създава се § 2г:
„§ 2г. Този закон въвежда изискванията
на Директива 2014/52/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 16 април 2014 г.
за изменение на Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои
публични и частни проекти върху околната
среда (ОВ, L 124/1 от 25 април 2014 г.).“
§ 14. Приложение № 1 към чл. 92, т. 1 се
изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 92, т. 1
Инвестиционни предложения
1. Рафинерии за суров нефт (с изключение
на производството само на смазочни материали
от суров нефт) и инсталации за газификация
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и втечняване на 500 и повече от 500 тона на
денонощие въглища или битуминозни шисти.
2.1. Топлоелектрически централи и други
горивни инсталации с номинална входяща топ
линна мощност 50 MW или повече.
2.2. Ядрени електроцентрали и други ядрени
реактори, включително демонтаж или извеждане
от експлоатация на такива централи и реактори, с изключение на научноизследователски
инсталации за производство и преработване на
делящите се или обогатени материали, чиято
максимална мощност не надвишава 1 киловат
непрекъснато топлинно натоварване.
3.1. Инсталации за преработване на отработено ядрено гориво.
3.2. Инсталации, предназначени:
а) за производство или обогатяване на ядрено гориво;
б) за обработване на от работено ядрено
гориво или отпадъци с висока степен на радиоактивност;
в) за окончателно погребване на отработено
ядрено гориво;
г) единствено за окончателно погребване на
радиоактивни отпадъци;
д) единствено за съхраняване, планирано
за повече от 10 години, на отработено ядрено
гориво или радиоактивни отпадъци на площадка, различна от тази, на която са произведени.
4.1. Интегрирано предприятие за производство на чугун и стомана (първично или вторично
топене), включително непрекъснато леене.
4.2. Инсталации за производство на цветни
необработени мета ли от руди, концент рати
или отпадъци от метали чрез металургични,
химични или електролитни процеси.
5. Инсталации за добив и преработка на
азбест и за производство на продукти, съдържащи азбест:
а) з а а з б е с т оц и мен т ови т е п р од у к т и – с
годишно производство над 20 0 0 0 т крайна
продукция;
б) за фрикционни материали – с годишно
производство повече от 50 т крайна продукция;
в) за други производства, използващи азбест
над 200 т годишно.
6. Интегрирани химически инсталации за
производство в промишлен мащаб на химични вещества, използващи процеси на химично
превръщане, където отделните инсталации са
функционално свързани и които са предназначени:
а) за производство на основни органични
химични вещества;
б) за производство на основни неорганични
химични вещества;
в) за производство на фосфорни, азотни и
калиеви торове (еднокомпонентни и сложни
торове);
г) за производство на основни вещества за
растителна защита и биоциди;
д) за производство на основни фармацевтични продукти с използване на химически или
биологични процеси;
е) за производство на взривни вещества.
7.1. Строителство на железопътни магистрали и железопътни линии I категория (линии
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за железопътен трафик на големи разстояния)
и на летища с дължина на основната писта
2100 м и повече.
7.2. Строителство на автомагистрали и пътища I клас.
7.3. Строителство на нов път с четири или
повече платна или изместване на трасе, и/или
разширение на съществуващ път с две или помалко платна до четири или повече платна,
когато новият път, изместването на трасето
и/или разширението на съществуващия път е
с 10 км и повече непрекъсната дължина.
8.1. Вътрешни водни пътища и пристанища,
обслужващи корабите по вътрешните водни
п ът ища, кои т о позвол яват п реминаване на
кораби с водоизместване над 1350 т.
8.2. Търговски пристанища, терминали за
товарене и разтоварване, свързани със сушата,
и пристанища за обществен транспорт (с изключение на терминали за фериботи), които могат
да приемат кораби с водоизместване над 1350 т.
9. Инсталации за обезвреждане на опасни
отпадъци чрез изгаряне, химично третиране
или депониране по смисъла на Закона за управление на отпадъците.
10. Инсталации с капацитет над 100 т за
денонощие за обезвреждане на неопасни отпадъци чрез изгаряне или химично третиране по
смисъла на Закона за управление на отпадъците.
11. Добив на подземни води или схеми за
изкуствено подхранване на подземните води с
годишен обем на добиваната вода или вода за
подхранване 10 млн. куб. м или повече.
12.1. Дейности за прех върл яне на водни
ресурси между речни басейни за задоволяване
на недостига при водопотреблението, когато
обемът на прех върлената вода е повече от
100 млн. куб. м годишно.
12.2. Във всички останали случаи – дейности
за прехвърляне на водни маси между речни
басейни, където средногодишният (осреднено
за много години) отток на басейна, от който се
прехвърля вода, е над 2000 млн. куб. м годишно,
а количеството прехвърляна вода надвишава
5 на сто от този отток.
В случаите по т. 12.1 и 12.2 прехвърлянето
на вода за питейни нужди по тръбопроводи се
изключва.
13. Пречиствателни станции за отпадъчни
води с капацитет над 150 000 еквивалентни
жители.
14.1. Добив на нефт или природен газ за
търговски цели при количества над 500 т на
денонощие – за нефт, или над 500 000 м 3 на
денонощие – за природен газ.
14.2. Сондажи за проучване и добив на неконвенционални въглеводороди, в т.ч. шистов газ.
15. Язовири и други съоръжения, предназначени за постоянно задържане или съхраняване
на вода, където новото или допълнителното
количество вода, което се задържа или съхранява, е над 10 млн. куб. м.
16. Тръбопроводи с диаметър – повече от
800 мм, и с дължина – повече от 40 км, предназначени:
а) за транспортиране на газ, нефт, химични
вещества и смеси;
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б) за транспортиране на потоци от въглероден диоксид (CO2) с цел съхранение в геоложки
формации, включително свързаните с тях ком
пресорни станции.
17. Ферми за интензивно отглеждане на птици
или свине с повече от:
a) 40 000 места за отглеждане на бройлери,
40 000 места за кокошки носачки;
б) 2000 места за отглеждане на свине за уго
яване (над 30 кг), или
в) 750 места за свине майки.
18. Промишлени предприятия за производство
на:
a) целулозна каша от дървесина или други
подобни влакнести материали;
б) хартия и картон с производствен капацитет
над 20 т на денонощие.
19. Открит добив в кариери и рудници на суровини – при площ над 25 хектара, или добив на
торф – с площ над 150 хектара.
20. Строителство на надземни електропроводи
с напрежение 220 kV и повече и с дължина над
15 км.
21. Съоръжения за съхраняване на 200 000 т
или повече нефт, нефтопродукти или химични
продукти.
22. Места за съхранение на СО2 в геоложки
формации.
23. Инсталации за улавяне на потоци от CO2 с
цел съхранение в геоложки формации от инсталации, обхванати от това приложение, или когато
общото годишно количество уловен CO2 е равно
на или надвишава 1,5 мегатона.
24. Туризъм и отдих:
а) ваканционни селища, хотелски комплекси
извън урбанизирани територии с обща площ над
10 дка и съоръжения към тях;
б) ски писти, ски влекове, лифтове с обща
дължина над 1000 м и съоръжения към тях;
в) спортни или рекреационни комплекси извън
урбанизирани територии с обща площ над 20 дка.
25. Всяко изменение или разширение на инвестиционно предложение, включено в приложението,
когато това изменение или разширение само
стоятелно достига критериите, ако има такива,
посочени в приложението.“

§ 15. В приложение № 2 към чл. 93, ал. 1,
т. 1 и 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 буква „д“ се изменя така:
„д) добив или промишлени инсталации за
въглища, нефт, природен газ, руди и битуминозни шисти;“.
2. В т. 4:
а) в буква „б“ думите „(невключени в приложение № 1)“ се заличават;
б) в буква „г“ думите „(невключени в приложение № 1)“ се заличават;
в) в буква „д“ думите „(невключени в приложение № 1)“ се заличават.
3. В т. 5:
а) в буква „б“ думите „(невключени в приложение № 1)“ се заличават;
б) в буква „в“ думите „(невключени в приложение № 1)“ се заличават;
в) в буква „г“ думите „(невключени в приложение № 1)“ се заличават;
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г) в буква „д“ думите „(невключени в приложение № 1)“ се заличават;
д) в буква „е“ думите „(невключени в приложение № 1)“ се заличават.
4. В т. 7:
а) в текста преди буква „а“ думите „не
включени в приложение № 1“ и скобите се
заличават;
б) буква „б“ се изменя така:
„б) пакетиране и консервиране на растителни
и животински продукти;“.
5. В т. 8:
а) в буква „б“ думите „(невключени в приложение № 1)“ се заличават;
б) в буква „в“ думите „(невключени в приложение № 1)“ се заличават.
6. В т. 10:
а) в буква „з“ след думата „събиране“ съюзът
„и“ се заменя с „или“;
б) в буква „м“ след думата „защитни“ се
добавя „морски“;
в) буква „н“ се изменя така:
„н) схеми за добив на подземни води и
изкуствено подхранване на подземни води
(невключени в приложение № 1);“.
7. В т. 11:
а) в буква „б“ след думата „обезвреждане“
се добавя „и/или оползотворяване“;
б) в буква „ж“ думите „(невключени в приложение № 1)“ се заличават;
в) буква „з“ се изменя така:
„з) предприятие/съоръжения за производство, съхраняване, обезвреждане и/или унищожаване на взривни вещества и изделия от тях;“
г) буква „и“ се изменя така:
„и) инсталации за обезвреждане или оползотворяване на животински трупове или животински отпадъци;“
д) буква „к“ се отменя;
е) буква „л“ се отменя.
§ 16. В § 12а, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби думите „ал. 7“ се
заменят с „ал. 8“.
§ 17. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на
Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 62
от 2015 г.) в § 29, ал. 1 думите „до подаване на
заявление за одобряване на актуализиран доклад
за безопасност на предприятието/съоръжението
в съответствие с чл. 116ж“ се заменят с „до
влизането в сила на решението по чл. 116ж,
ал. 4 относно актуализирания доклад за безопасност на предприятието/съоръжението“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 18. (1) На всеки 6 години, считано от 16 май
2017 г., Министерството на околната среда и
водите информира Европейската комисия, в
случай че такива данни са налични, за:
1. броя на инвестиционните предложения
по приложения № 1 и 2, за които са проведени процедури в съответствие с глава шеста;
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2. разпределението на оценките съгласно
категориите инвестиционни предложения,
посочени в приложения № 1 и 2;
3. броя на инвестиционните предложения,
посочени в приложение № 2, с постановени административни актове да се извърши
ОВОС;
4. средната продължителност на процедурата по ОВОС;
5. общите оценки относно средните преки
разходи за ОВОС, включително за въздействието от прилагането на ОВОС спрямо малки
и средни предприятия.
(2) На всеки две години, считано от 16 май
2017 г., Министерството на околната среда и
водите информира Европейската комисия за
всяко освобождаване по чл. 81, ал. 7.
§ 19. Текущите процедури за преценяване
на необходимостта от извършване на ОВОС,
по които е внесено искане по чл. 93, ал. 5 до
влизането в сила на този закон, се довършват
по досегашния ред.
§ 20. Текущите процедури за оценка на
въздействието върху околната среда, по които
са проведени консултации с компетентните
органи за вземане на решение по ОВОС по
заданието за обхвата и съдържанието на
ОВОС и са започнали до влизането в сила на
този закон, се довършват по досегашния ред.
§ 21. (1) В 6-месечен срок от влизането
в сила на този закон Министерският съвет
приема необходимите изменения и допълнения в подзаконовите нормативни актове
по прилагането му.
(2) Издадените до влизането в сила на
този закон подзаконови нормативни актове
по прилагането му запазват действието си,
доколкото не му противоречат.
§ 22. В Закона за защита от шума в околната среда (обн., ДВ, бр. 74 от 2005 г.; изм.,
бр. 30 от 2006 г., бр. 41 от 2009 г., бр. 98 от
2010 г., бр. 32 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г. и
бр. 98 от 2014 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 4, ал. 5 след думата „актуализират“ се добавя „и одобряват“.
2. В чл. 6, ал. 3 след думата „актуализират“ се добавя „и одобряват“.
3. Наименованието „Допълнителна разпоредба“ се изменя така: „Допълнителни
разпоредби“.
4. В допълнителните разпоредби се създава § 1а:
„§ 1а. Този закон въвежда изискванията
на Директива 2002/49/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 25 юни 2002 г.
относно оценката и управлението на шума
в околната среда (ОВ, L 189/12 от 18 юли
2002 г.).“
5. В преходните и заключителните разпоредби:
а) в § 2 се създава т. 3:
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„3. за всички агломерации, основни пътища, основни железопътни линии и основни
летища в България – до 30 юни на всеки
следващ 5-годишен период, считано от изтичането на сроковете по т. 1 и 2.“;
б) в § 3 се създава т. 3:
„3. за всички агломерации, основни пътища, основни железопътни линии и основни
летища в България – до 30 септември на
всеки следващ 5-годишен период, считано
от изтичането на сроковете по т. 1 и 2.“;
в) в § 4 се създава т. 3:
„3. за всички агломерации, основни пътища, основни железопътни линии и основни
летища в България – до 18 юли на всеки
следващ 5-годишен период, след изтичането
на сроковете по т. 1 и 2.“;
г) в § 5 се създава т. 3:
„3. за всички агломерации, основни пътища, основни железопътни линии и основни
летища в Българи я – до 31 ок томври на
всеки следващ 5-годишен период, считано
от изтичането на сроковете по т. 1 и 2.“;
д) в § 6 се създава изречение второ: „След
изтичането на сроковете по изречение първо – ежегодно до края на месец февруари.“
§ 23. В Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр. 45 от 1996 г.; попр.,
бр. 49 от 1996 г.; изм., бр. 85 от 1997 г., бр. 27
от 2000 г., бр. 102 от 2001 г., бр. 91 от 2002 г.,
бр. 112 от 2003 г., бр. 95 от 2005 г., бр. 99 и
102 от 2006 г., бр. 86 от 2007 г., бр. 36 и 52
от 2008 г., бр. 6, 82 и 93 от 2009 г., бр. 41, 87
и 88 от 2010 г., бр. 35 и 42 от 2011 г., бр. 32,
38, 53, 54, 77 и 102 от 2012 г., бр. 98 от 2014 г.,
бр. 14 и 101 от 2015 г. и бр. 58 от 2016 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 9:
а) в ал. 5 думите „чл. 9а – 9в“ се заменят
с „чл. 9а – 9г“;
б) в ал. 7 думите „чл. 9а – 9в“ се заменят
с „чл. 9а – 9г“.
2. Създава се чл. 9г:
„Ч л. 9 г. (1) Пра ви лата за кон т рол на
емисиите на серен диоксид, азотни оксиди
и прах, изпускани във въздуха от средни горивни инсталации (СГИ), както и правилата
за мониторинг на емисиите на въглероден
оксид, изпускани в атмосферния въздух от
СГИ, се определят с наредба на Министерския съвет.
(2) За СГИ по ал. 1 с изключение на инсталациите с издадено комплексно разрешително
по реда на глава седма от Закона за опазване
на околната среда изпълнителният директор
на Изпълнителната агенция по околна среда
създава и технически поддържа публичен
регистър, достъпен чрез интернет, а директорът на съответната регионална инспекция по
околната среда и водите (РИОСВ) поддържа
и актуализира информацията в регистъра.
(3) Регистърът по ал. 2 съдържа:
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1. номинална входяща топлинна мощност
(MW) на СГИ;
2. вид на СГИ (дизелов двигател, газов
двигател, газова турбина, двигател, работещ
с два вида гориво, друг двигател или друга
СГИ);
3. вид и дял на използваните горива съг
ласно следната категоризация на горивата:
а) твърда биомаса;
б) други твърди горива;
в) газьол;
г) течни горива, различни от газьол;
д) природен газ;
е) газообразни горива, различни от природен газ;
4. датата на започване на експлоатация
на СГИ или когато датата на започване на
експлоатация не е известна, доказателство за
това, че експлоатацията e започнала преди
20 декември 2018 г.;
5. сектор на дейност на СГИ или съоръжението, в което се използва инсталацията
(код по NACE);
6. очакван брой експлоатационни часове
годишно на СГИ и средно работно натоварване;
7. декларация, подписана от оператора,
че СГИ ще бъде експлоатирана не повече от
броя часове, посочени в наредбата по ал. 1,
в случай че СГИ се възползва от дерогация/
дерогации съгласно наредбата по ал. 1;
8. наименование, единен идентификационен код (ЕИК) и седалище на оператора, а
в случай на стационарна СГИ – и адрес, на
който се намира инсталацията;
9. всяка планирана промяна в СГИ, която
води до промяна в приложимите норми за
допустими емисии;
10. номер и дата на удостоверението за
регистрация;
11. дата на прекратяване на регистрацията;
12. номер и дата на заповедта за заличаване;
13. данни за извършена регистрация съг
ласно друго национално законодателство или
правото на Европейския съюз, която може да
бъде комбинирана с регистрацията съгласно
ал. 2, за да се получи единна регистрация,
при условие че тя съдържа информацията,
която се изисква по тази алинея;
14. общи годишни емисии на SO 2 , NO x ,
прах и CO от съответната СГИ;
15. концентрация на CO в емисиите от
съответната СГИ.
(4) За вписване в регистъра по ал. 2 и
издаване на удостоверение за регистрация
операторът подава заявление до директора
на съответната РИОСВ, както следва:
1. по местонахождение на инсталацията – за стационарни СГИ;
2. по седалище на оператора – за мобилни СГИ.
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(5) Към заявлението по ал. 4 се прилагат:
1. единен идентификационен код, а за
чуждестранните лица – документ, издаден в
съответствие с националното им законодателство, удостоверяващ правния им статус;
2. информацията и документите по ал. 3,
т. 1 – 8 и 13;
3. документ за платена такса.
(6) М и н ис т ър ът на окол ната с реда и
водите одобрява образец на заявлението и
удостоверението по ал. 4.
(7) Когато заявителят е чуж дестранно
физическо или юридическо лице, документът
по ал. 5, т. 1 се представя и в легализиран
превод на български език.
(8) В срок до 7 дни от подаване на заявлението по ал. 4 директорът на съответната РИОСВ уведомява писмено заявителя
в случаите на допуснати нередовности и/
или при необходимост от предоставяне на
допълнителна информация в заявлението и
приложените към него документи и определя срок 14 дни за отстраняването им. При
неотстран яване на нередовностите и/или
непредоставяне на допълнителна информация
в указания срок заявлението не се разглежда.
(9) В срок до 14 дни от подаване на заявлението или от отстраняване на нередовностите,
и/или от предоставянето на допълнителната информация директорът на съответната
РИОСВ вписва инсталацията в регистъра и
издава удостоверение за регистрация, а в
случаите по ал. 3, т. 13 издава комбинирано
удостоверение за регистрация.
(10) Регистрацията е безсрочна.
(11) Директорът на съответната РИОСВ
отказва мотивирано вписването в регистъра
и издаването на удостоверение за регистрация при неспазване изискванията на ал. 5.
(12) Отказът по ал. 11 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния
кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му.
(13) Вписване в регистъра на промяна по
ал. 3, т. 9, промяна на оператора на СГИ и
на промяна на адреса на стационарна СГИ
се извършва от директора на съответната
РИОСВ въз основа на заявление от оператора, към което се прилагат документи,
удостоверяващи промяната, и документ за
платена такса.
(14) Операт ор ът пода ва за я в лен ие за
вписване в регистъра на промяна по ал. 3,
т. 9 незабавно, а в случаите на промяна на
оператора на СГИ и на промяна на адреса
на стационарна СГИ заявлението за вписване
на промяна се подава в срок до 14 дни от
настъпването на промяната.
(15) Заявлението по ал. 14 се разглежда
по реда на ал. 8 и 9.
(16) Директорът на съответната РИОСВ
вписва в регистъра промяната по ал. 14 и
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издава удостоверение за актуалното състояние на СГИ.
(17) Директорът на съответната РИОСВ
отказва мотивирано вписване в регистъра на
промяна по ал. 14 – в случай на неспазване
изискванията на ал. 13.
(18) Отказът по ал. 17 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния
кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му.
(19) В случаите на прекратяване на дейността на СГИ операторът уведомява директора на съответната РИОСВ в срок до 14 дни.
(20) В случаите на прекратяване дейността
на СГИ регистрацията по ал. 9 се заличава
и издаденото удостоверение се обезсилва.
(21) В случаите по ал. 20 директорът на
съответната РИОСВ издава заповед за заличаване на инсталацията от регистъра и за
обезсилване на издаденото удостоверение
за регистрация.
(22) Информацията по ал. 3, т. 14 и 15
се предоставя от операторите на СГИ на
директора на съответната РИОСВ за вписване в регистъра ежегодно, до края на месец
февруари, и се отнася за предходната календарна година.“
3. Създава се чл. 9д:
„Чл. 9д. Операторът на нова СГИ не може
да я експлоатира, преди да е регистрирана
в регистъра по чл. 9г, ал. 2.“
4. В чл. 17, ал. 9, т. 2, буква „а“ думата
„съответния“ се заменя с „допустимия“, а
след думите „митнически режим“ се поставя запетая и се добавя „реекспорт или
унищожаване“.
5. В чл. 17a, ал. 2 думите „рециклиране
и повторното им използване за сервиз и
поддръжка на хладилни или к лиматични
инсталации и топлинни помпи“ се заменят
с „унищожаването им“.
6. В чл. 17б, ал. 4:
а) в т. 2 думите „член 10 от Регламент (ЕО)
№ 303/2008 на Комисията от 2 април 2008 г.
за установяване, в съответствие с Регламент
(ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент
и на Съвета, на минима лни изиск вани я
и на условията за взаимно признаване на
сертифицирането на компании и персонал
по отношение на стационарни хладилни и
климатични системи, както и за топлинни помпи, съдържащи някои флуорирани
парникови газове (ОВ, L 92/3 от 3 април
2008 г.)“ се заменят с „член 7 от Регламент за
изпълнение (ЕС) 2015/2067 на Комисията от
17 ноември 2015 г. за установяване, съгласно
Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския
парламент и на Съвета, на минимални изисквания и на условия за взаимно признаване
на сер т ифи ц и ра не т о на физи ческ и л и ца
по отношение на стационарно х ладилно,
климатично и термопомпено оборудване и
хладилни устройства на хладилни камиони
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и ремаркета, съдържащи флуорсъдържащи
парникови газове, както и за сертифицирането
на дружества по отношение на стационарно хладилно, климатично и термопомпено
оборудване, съдържащо флуорсъдържащи
парникови газове (ОВ, L 301/28 от 18 ноември 2015 г.)“;
б) в т. 4 думите „член 5 от Регламент (ЕО)
№ 305/2008 на Комисията от 2 април 2008 г.
за установяване, в съответствие с Регламент
(ЕО)№ 842/2006 на Европейския парламент
и на Съвета, на минимални изисквания и
на условия за взаимно признаване на сертифицирането на служители по отношение на
извличането на флуорирани парникови газове
от комутационна апаратура за високо напрежение (ОВ, L 92/17 от 9 април 2008 г.)“ се
заменят с „член 4 от Регламент за изпълнение
(ЕС) 2015/2066 на Комисията от 17 ноември
2015 г. за установяване, съгласно Регламент
(ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент
и на Съвета, на минимални изисквания и на
условия за взаимно признаване на сертифицирането на физически лица, извършващи
монтаж, сервизно обслужване, поддръжка,
ремонт или извеждане от експлоатация на
електрическа комутационна апаратура, съдържаща флуорсъдържащи парникови газове,
или събиране и съхраняване на флуорсъдържащи парникови газове от стационарна
електрическа комутационна апаратура (ОВ,
L 301/22 от 18 ноември 2015 г.)“.
7. В чл. 33а, т. 3 след думите „чл. 9в, ал. 1“
се добавя „чл. 9г, ал. 1“ и се поставя запетая.
8. В чл. 34е се създава т. 7:
„7. при отказ за утвърждаване на план
за у правление на разтворителите поради
непредставяне на информация и/или при
п редс та вя не на неп ъ л на и нформа ц и я о т
страна на оператора, и/или непредставяне в
срок на такава информация – с глоба или с
имуществена санкция от 500 до 15 000 лв.“
9. Създава се чл. 34о:
„Чл. 34о. (1) Лице, което не изпълнява
изискванията на наредбата по чл. 9г, ал. 1,
се наказва:
1. при неспазване на нормите за допустими
емисии на серен диоксид, азотни оксиди и
прах – по реда, определен в чл. 69 от Закона
за опазване на околната среда;
2. при неспазване на изиск вани ята за
мониторинг на емисиите и оценка на съответствието – с глоба или с имуществена
санкция в размер от 1000 до 10 000 лв.;
3. при неуведомяване на контролния орган
за всяка планирана промяна в СГИ по чл. 9г,
ал. 14 – с глоба или с имуществена санкция
в размер от 500 до 15 000 лв.;
4. при несъответствие между подадените
данни по чл. 9г, ал. 3 за актуална регистрация по чл. 9г от оператора и актуалното

С Т Р.

12

ДЪРЖАВЕН

състояние на съответната СГИ – с глоба или
с имуществена санкция от 500 до 15 000 лв.;
5. при възпрепятстване на контролните
органи и/или при непредставяне на информация, изисквана от тях, и/или при непредставяне в срок на такава информация – с
глоба или с имуществена санкция в размер
от 500 до 20 000 лв.
(2) При повторно нарушение глобата или
имуществената санкция по ал. 1 се налага
в двоен размер.“
10. В допълнителните разпоредби:
а) в § 1 се създават т. 35 – 42:
„35. „Средна горивна инсталация (СГИ)“
е горивна инста лаци я, чи ято номина лна
входяща топлинна мощност е равна на или
по-голяма от 1 MW и по-малка от 50 MW,
независимо от използвания вид гориво.
36. „Съществуваща средна горивна инсталация“ e горивна инсталация, въведена
в експлоатация преди 20 декември 2018 г.
или която има действащо разрешение за
строеж или одобрен инвестиционен проект,
който не е изгубил правното си действие
и л и за кой т о е за поч на ло п роизводс т во
по одобряване на инвестиционния проект
преди 19 декември 2017 г., при условие че
инсталацията е въведена в експлоатация не
по-късно от 20 декември 2018 г.
37. „Нова средна горивна инсталация“ е
горивна инсталация, за която е започнало
производство по одобряване на инвестиционни проекти или за която възложителят е
подал пред компетентния орган заявление
за въвеждането є в експлоатация след 20 декември 2018 г. За започнато производство
по одобряване на инвестиционен проект се
счита датата на внасяне на инвестиционния
проект за одобряване от компетентния орган.
38. „Двигател“ е газов двигател, дизелов
двигател или двигател, работещ с два вида
гориво.
39. „Газов двигател“ е двигател с вътрешно
горене, който работи в съответствие с цикъла
на Ото и използва искрово запалване, за да
изгаря горивото.
4 0. „ Д и з е лов д ви г ат е л “ е д ви г ат е л с
вътрешно горене, който работи в съответствие
с цикъла на Дизел и използва запалване чрез
сгъстяване, за да изгаря горивото.
41. „Двигател, работещ с два вида гориво“
е двигател с вътрешно горене, който използва
запалване чрез сгъстяване и работи в съответствие с цикъла на Дизел, когато изгаря
течни горива, и в съответствие с цикъла на
Ото, когато изгаря газообразни горива.
42. „Газова турбина“ е всяка ротационна
машина, която превръща термичната енергия в механична работа и се състои главно
от компресор, термичен агрегат, в който се
окислява горивото, така че да се подгрява
работният флуид, и турбина; тук се включват
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газови турбини с отворен цикъл и с комбиниран цикъл, както и газови турбини, работещи
в когенерационен режим, като всички те са
със или без допълнително горене.“;
б) в § 1б съюзът „и“ пред думите „на Директива 2012/33/ЕС“ се заменя със запетая и
накрая се добавя „на Директива 2010/75/ЕС
на Европейския парламент и на Съвета от
24 ноември 2010 г. относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване
и контрол на замърсяването) (ОВ, L 334/17
от 17 декември 2010 г.) и на Директива (ЕС)
2015/2193 на Европейския парламент и на
Съвета от 25 ноември 2015 г. за ограничаване на емисиите във въздуха на определени
замърсители, изпускани от средни горивни
инсталации (ОВ, L 313/19 от 28 ноември
2015 г.)“.
11. В Закона за изменение и допълнение
на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 102 от 2012 г.) § 23 се отменя.
12. В Закона за изменение и допълнение на
Закона за чистотата на атмосферния въздух
(ДВ, бр. 101 от 2015 г.) в § 36, т. 1 думата
„януари“ се заменя с „юли“.
§ 24. Регистърът по чл. 9г, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух се
създава в срок до 20 ноември 2018 г.
§ 25. Операторът на съществуваща СГИ
с номинална входяща мощност, по-голяма
от 5 MW, е длъжен да я регистрира в регистъра по чл. 9г, ал. 2 от Закона за чистотата
на атмосферния въздух до 1 януари 2024 г.
§ 26. Операторът на съществуваща СГИ с
номинална входяща мощност, по-малка или
равна на 5 MW, е длъжен да я регистрира в
регистъра по чл. 9г, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух до 1 януари
2029 г.
§ 27. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67
от 1999 г.; изм., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41
и 108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г.,
бр. 42, 69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от
2004 г., бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30,
36 и 65 от 2006 г.; попр., бр. 66 от 2006 г.;
изм., бр. 105 и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от
2007 г., бр. 36, 52 и 70 от 2008 г., бр. 12, 32,
35, 47, 82, 93, 95 и 103 от 2009 г., бр. 61 и 98
от 2010 г., бр. 19, 28, 35 и 80 от 2011 г., бр. 45,
77 и 82 от 2012 г., бр. 66 и 103 от 2013 г.,
бр. 26, 49, 53 и 98 от 2014 г., бр. 12, 14, 17,
58, 61, 95 и 101 от 2015 г. и бр. 15, 51, 52 и
95 от 2016 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 50 се създава ал. 10:
„(10) Когато от дейността на обекта, който
се предвижда да бъде водоснабден, се формират отпадъчни води, съдържащи приоритетни
вещества по смисъла на наредбата по чл. 135,
ал. 1, т. 17 или опасни вещества по смисъла
на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 2, и ВиК
операторът на обособената територия удос-
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товери, че не може да включи отпадъчните
води в канализационната система:
1. заедно със заявлението за издаване на
разрешително за водовземане се подава и
заявление за издаване на разрешително за
заустване на отпадъчни води в повърхностни
водни обекти;
2. процедурата за издаване на разрешително за водовземане се извършва съгласувано
с процедурата за издаване на разрешително
за ползване на повърхностен воден обект за
заустване на отпадъчни води.“
2. В чл. 60, ал. 6 се създава т. 4:
„4. документ от ВиК оператора на обособената територия, удостоверяващ, че няма
възможност за осигуряване на необходимите
количества от съществуващата водоснабдителна система.“
3. В чл. 118ж, ал. 1, т. 1 накрая се поставя
запетая и се добавя „освен когато те са със
значим обществен интерес и/или ползите за
обществото превишават ползите от постигане
на екологичните цели и са обосновани като
изключение по чл. 156е в действащия план
за управление на речния басейн“.
4. В чл. 135, ал. 1, т. 2 думите „министърът
на околната среда и водите, министърът на
регионалното развитие и благоустройството,
министърът на здравеопазването, министърът
на икономиката и министърът на енергетиката издават“ се заменят с „Министерският
съвет приема“.
5. В чл. 155, ал. 1 т. 23 се изменя така:
„23. издава становища за допустимост
на инвестиционни предложения, които са
предмет на процедура по глава шеста от
Закона за опазване на околната среда и/
или по чл. 31 от Закона за биологичното
разнообразие, за съответствието им с плана за управление на речния басейн и/или с
плана за управление на риска от наводнения,
със съдържание, определено в наредбите
по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13; становищата
се публикуват на интернет страниците на
басейновите дирекции.“
6. В чл. 185, ал. 2 след думите „този закон“
се поставя запетая и се добавя „наредбите
по чл. 135, т. 1а, 2 и 13“.
§ 28. В Закона за защита от вредното
въздействие на химичните вещества и смеси
(обн., ДВ, бр. 10 от 2000 г.; изм., бр. 91 от
2002 г., бр. 86 и 114 от 2003 г., бр. 100 и 101
от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 95 от 2006 г., бр. 53
и 82 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 63 и 98
от 2010 г., бр. 84 от 2012 г., бр. 61 от 2014 г.
и бр. 102 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 4, ал. 1 думите „чл. 2“ се заменят
с „Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)“.
2. Член 6 се отменя.
3. В чл. 22д след думите „Министерството
на околната среда и водите“ се добавя „чрез
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базата данни на Европейската агенция по
химикали“.
4. В чл. 27, ал. 1 думите „или оправомощени от него“ се заменят с „директорите на
регионалните инспекции по околната среда
и водите или оправомощени от тях“.
5. В чл. 28:
а) в ал. 1:
аа) в т. 1 думите „химични вещества и
смеси“ се заменят с „химични вещества в
самостоятелен вид, в състава на смеси или
в изделия и/или смеси“;
бб) в т. 2 думите „химични вещества и
смеси“ се заменят с „химични вещества в
самостоятелен вид, в състава на смеси или
в изделия и/или смеси“;
вв) в т. 3 думите „химични вещества и
смеси“ се заменят с „химични вещества в
самостоятелен вид, в състава на смеси или
в изделия и/или смеси“;
гг) в т. 4 думите „химични вещества и
смеси“ се заменят с „химични вещества в
самостоятелен вид, в състава на смеси или
в изделия и/или смеси“;
б) в ал. 5 думите „проба/проби от химично
вещество/химични вещества в самостоятелен
вид и в смеси и/или на смес“ се заменят
с „химично вещество/химични вещества в
самостоятелен вид, в смеси или в изделия,
или на смес/смеси или биоцид/биоциди“.
6. В чл. 35, ал. 1:
а) точка 2 се изменя така:
„2. не изпълни задължително предписание
и/или заповед за спиране на производството,
пускането на пазара и/или употребата на
химични вещества в самостоятелен вид, в
състава на смеси или в изделия, издадени
от орган по чл. 27, ал. 1 или 2;“
б) в т. 3 думите „чл. 7е, ал. 1 от този
закон“ и запетаята след тях се заличават.
§ 29. В Закона за ограничаване изменението на климата (обн., ДВ, бр. 22 от 2014 г.;
изм., бр. 14, 17, 41 и 56 от 2015 г. и бр. 47
от 2016 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 5, т. 5 изречение второ се заличава.
2. В чл. 64, ал. 3 думите „приета от Европейската комисия“ се заменят с „одобрена
от министъра на околната среда и водите“.
3. В чл. 81, ал. 2 след думите „чл. 66, ал. 1“
се добавя „или нару ши изиск вани ята по
чл. 66, ал. 3 или на наредбата по чл. 5, т. 5“.
§ 30. Параграф 23, т. 12 влиза в сила от
1 януари 2017 г.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 20 януари 2017 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27
ОТ 26 ЯНУАРИ 2017 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
организацията за осъществяване на граничен
паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и
контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи
кораби от международно плаване, приета с
Постановление № 186 на Министерския съвет
от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 2012 г.; изм. и
доп., бр. 37 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 след думата „морския“ се
добавя „и речния“.
2. В ал. 4 думите „подлежаща на контрол
тип I“ и запетаята пред тях се заличават.
§ 2. В чл. 3 след думите „бр. 22 и 61 от
2010 г.“ се поставя запетая и се добавя „бр. 64
и 85 от 2015 г. и бр. 45 от 2016 г.“.
§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думата „рейд“ се добавя „или
на котвена стоянка“.
2. В ал. 3 след думата „рейд“ се добавя „или
на котвена стоянка“.
3. В ал. 4 думите „по чл. 23 и“ се заменят
с „по чл. 23 или по чл. 36а и след“.
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Всяка служба за граничен контрол
регистрира решението си по ал. 4 в Националния център за електронен документооборот на морския транспорт, като за корабите,
посещаващи речни пристанища на Република
България, се ползва Системата за електронен
документооборот на речния транспорт.“
§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Входният и изходният граничен контрол на корабите се заявяват пред органите
на граничния контрол от капитана на кораба
лично или чрез корабния агент, съответно от
корабния мениджър, съобразно правилата на
чл. 24, съответно на чл. 36б. Заявяването се извършва чрез Националния център за електронен
документооборот на морския транспорт, като
за корабите, посещаващи речни пристанища
на Република България, се ползва Системата
за електронен документооборот на речния
транспорт.“
2. В ал. 2, в основния текст след думата
„корабите“ се поставя запетая и се добавя „посещаващи морски пристанища на Република
България“ и се поставя запетая.
3. Създава се нова ал. 3:
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„(3) Входният и изходният граничен контрол
на корабите, посещаващи речни пристанища
на Република България, се заявява:
1. най-малко 24 часа преди пристигане в
пристанището;
2. по време на напускане на предишното
пристанище, ако времето на прехода е по-малко от 24 часа, но не по-късно от 2 часа преди
пристигане;
3. веднага щом е получена информацията,
ако пристанището на пристигане не е известно
или е променено по време на прехода.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя
така:
„(4) За момент на пристигане в пристанището се счита:
1. моментът, в който корабът застане на
котва на рейд в очакване да влезе в акваторията на морското пристанище, за да пристане
на корабно място, а когато такова изчакване
не е необходимо – моментът на заставането
му на пилотско място;
2. моментът, в който корабът застане на котва
на котвена стоянка в очакване да пристане на
корабно място, а когато такова изчакване не
е необходимо – моментът на приставането му
на корабно място.“
§ 5. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „правилата на чл. 24“
се поставя запетая, добавя се „съответно на
чл. 36б“ и се поставя запетая и след думите
„глава трета“ се поставя запетая, добавя се „съответно глава „трета „а“ и се поставя запетая.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Уведомяването по ал. 1 се извършва чрез:
1. Национални я цент ър за електронен
документооборот на морския транспорт – за
корабите, пристигащи във или напускащи
морски пристанища;
2. Системата за електронен документооборот
на речния транспорт – за корабите, пристигащи
във или напускащи речни пристанища.“
§ 6. В чл. 11 след думите „правилата на
чл. 24“ се поставя запетая, добавя се „съответно
на чл. 36б“ и се поставя запетая и след думите „глава трета, раздел I“ се поставя запетая,
добавя се „съответно глава трета „а“, раздел
I“ и се поставя запетая.
§ 7. В чл. 12 накрая се поставя запетая и
се добавя „като за корабите, пристигащи във
или напускащи речни пристанища, се ползва
Системата за електронен документооборот на
речния транспорт“.
§ 8. Член 14 се изменя така:
„14. Службите за граничен контрол могат да
разрешат на кораб, пристигнал в пристанище
на Република България и получил разрешение
от службите на граничния здравен контрол,
да извършва товарно-разтоварни дейности без
слизане на екипажа и пътниците от борда на
кораба. Разрешението се дава чрез Националния
център за електронен документооборот на морския транспорт, като за корабите, пристигащи
във или напускащи речни пристанища, се ползва
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Системата за електронен документооборот на
речния транспорт.“
§ 9. В чл. 15 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „териториалното море“
се поставя запетая, добавя се „съответно вътрешните водни пътища“ и се поставя запетая.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Алинея 1 не се прилага по отношение на
пристигнал в речно пристанище кораб, на борда
на който има товар под митнически контрол.“
§ 10. В чл. 17, ал. 4 думите „Регламент (ЕИО)
№ 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г.
относно създаване на Митнически кодекс на
Общността (ОВ, L 302 от 1992 г.) и в Регламент
(ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и
на Съвета от 15 март 2006 г. за създаване на
Кодекс на Общността за режима на движение
на лица през границите (Кодекс на шенгенските
граници) (ОВ, L 105 от 2006 г.“ се заменят с
„Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския
парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за
създаване на Митническия кодекс на Съюза (ОВ,
L 269 от 2013 г.) и Регламент (ЕС) 2016/399 на
Европейския парламент и на Съвета от 9 март
2016 г. относно Кодекс на Съюза за режима на
движение на лица през границите (Кодекс на
шенгенските граници) (ОВ, L 77 от 2016 г.)“.
§ 11. В чл. 20, в основния текст думата „пристанищата“ се заменя с „морските пристанища“.
§ 12. В чл. 21, ал. 1 след думата „напуска“
се добавя „морско“.
§ 13. В чл. 22, ал. 1 след думата „напускащ“
се добавя „морско“.
§ 14. В глава втора, раздел III се създава
чл. 22а:
„Чл. 22а. (1) Корабите напускат речните пристанища на Република България, след като за тях
са подадени необходимите документи съгласно
глава трета „а“, раздел II и след получаване на
разрешение от органите за граничен контрол.
(2) Всяка от службите, заявила граничен
контрол на борда на кораба преди неговото
отплаване, информира органите за граничен
контрол на Главна дирекция „Гранична полиция“ за завършване на граничния контрол чрез
Системата за електронен документооборот на
речния транспорт.
(3) След завършване на изходния граничен
контрол и получаване на разрешение за отплаване от органите на граничния контрол чрез
Системата за електронен документооборот на
речния транспорт се генерира разрешение за напускане на пристанището (приложение № 1а).“
§ 15. В наименованието на глава трета след
думата „напускащи“ се добавя „морско“.
§ 16. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. За подаване на сведения за кораби
по реда на наредбата се използват формулярите
FAL от Конвенцията за улесняване на международното морско корабоплаване, съставена в
Лондон на 9 април 1965 г., ратифицирана със
закон (ДВ, бр. 59 от 1998 г.), в сила за Република България от 21 юни 1999 г. (ДВ, бр. 56
от 1999 г.). За пристигащите във или напуска-
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щите българско морско пристанище кораби се
подава и изискуемата от службите за граничен
контрол допълнителна информация.“
§ 17. Създава се глава трета „а“ „Формалности за даване на сведения за кораби, пристигащи
във или напускащи речните пристанища на
Република България“ с чл. 36а – 36е:
„ Г л а в а

т р е т а

„ а “

ФОРМАЛНОСТИ ЗА ДАВАНЕ НА СВЕДЕНИЯ ЗА КОРАБИ, ПРИСТИГАЩИ ВЪВ ИЛИ
НАПУСКАЩИ РЕЧНИТЕ ПРИСТАНИЩА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Раздел I
Формалности за даване на сведения при пристигане
Чл. 36а. За подаване на сведения за кораби
по реда на наредбата се използват формулярите
FAL, съответно адаптирани за плаващите по
вътрешните водни пътища кораби, съгласно
приложения № 11 – 20. За пристигащите във
или напускащите българско речно пристанище
кораби се подава и изискуемата от службите за
граничен контрол допълнителна информация.
Чл. 36б. (1) Документите за извършване на
контрол по реда на настоящата глава се подават
чрез Системата за електронен документооборот
на речния транспорт.
(2) Документите по ал. 1 се подават в електронен формат, съвместим с информационните
фондове на органите за граничен контрол.
(3) Документите по ал. 1 се подават от капитана на кораба. Когато за кораба има сключен
договор за корабно агентиране с корабен агент,
капитанът на кораба подава документите по
ал. 1 чрез корабния агент.
(4) Документите по ал. 1 за кораб, пристигащ
в речно пристанище на Република България, се
подават от корабния мениджър, когато за кораба
няма сключен договор за корабно агентиране
с корабен агент и корабът не е съоръжен с необходимите технически средства за подаването
им в електронен формат.
Чл. 36в. (1) Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ събира, съхранява и
предоставя сведенията за кораби, пристигащи
във или напускащи речните пристанища на
Република България.
(2) Предоставянето на данни за кораби,
пристигащи във или нап ускащи речните
пристанища на Република България, на компетентните държавни органи се извършва чрез
Системата за електронен документооборот на
речния транспорт.
(3) Органите за граничен контрол имат право на достъп до данните за корабите на ниво
съобразно своята компетентност за обработка
на постъпилата информация и последваща
регистрация на взетите решения.
Чл. 36г. (1) За кораб, пристигащ в речно
пристанище на Република България, се подава
уведомление съгласно приложение № 11, към
което се прилагат задължително:
1. списък на екипажа (приложение № 12);
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2. списък на пътниците (приложение № 13);
3. товарна декларация за опасни товари
(приложение № 14).
(2) Уведомлението по ал. 1 включва следната
информация:
1. име на кораба;
2. уникален европейски идентификационен
номер на кораба (УЕИН);
3. вид на кораба (самоходен влекач, тласкач,
танкер, пасажерски и др.);
4. държава на знамето;
5. корабопритежател;
6. пристанище на натоварване;
7. пристанище на разтоварване;
8. очаквана дата и час на пристигане в
пристанището;
9. кратко описание на товара;
10. бруто тегло на товара (в тонове);
11. вид и идентификационен номер на транспортния документ, придружаващ товара;
12. номер на митническия документ, придружаващ товара;
13. вид на заявения граничен контрол (входящ или изходящ);
14. EORI номер на корабния агент;
15. данни за всеки от несамоходните кораби,
включени в състава – вид на кораба (секция,
шлеп и др.), име и УЕИН на кораба, кратко
описание на товара, бруто тегло на товара (в
тонове), пристанище на натоварване, пристанище на разтоварване, подлежи ли на входящ
граничен контрол или преминава транзитно
и какво е местоположението му по време на
граничния контрол;
16. имената на лицето, подало уведомлението.
(3) Уведомлението по ал. 1 се подава чрез
Системата за електронен документооборот на
речния транспорт:
1. най-малко 24 часа преди пристигане в
пристанището;
2. по време на напускане на предишното
пристанище, ако времето на прехода е по-малко от 24 часа, но не по-късно от 2 часа преди
пристигане;
3. веднага щом е получена информацията,
ако пристанището на пристигане не е известно
или е променено по време на прехода.
(4) Уведомлението по ал. 1 се предоставя на
органите за граничен контрол и на институциите
по компетентност чрез Системата за електронен
документооборот на речния транспорт.
Чл. 36д. (1) В момента на пристигане на
кораба в речно пристанище на Република България за него се подават в електронен формат
допълнително следните документи:
1. обща декларация (приложение № 15) – документът се генерира от Системата за електронен документооборот на речния транспорт;
2. декларация за товара, коносамент, манифест или друг товарен документ;
3. декларация за корабните провизии (приложение № 16);
4. декларация за вещите на екипажа (приложение № 17);
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5. декларация за липса на борда на пътници
без билет, на оръжия, на наркотични вещества
и други предмети, забранени или с ограничение
за притежание, както и живи животни, включително птици (приложение № 18);
6. информация относно вида и обема на
отпадъците – резултат от корабоплавателна
дейност, и на остатъците от корабни товари на
борда на кораба (приложение № 19).
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя на
органите за граничен контрол и на институциите
по компетентност чрез Системата за електронен
документооборот на речния транспорт.
(3) Информацията по ал. 1, т. 6 не се подава
за риболовни кораби и за кораби за спорт и
развлечение с право да превозват до 12 души
включително.
Раздел II
Формалности за даване на сведения при напускане
Чл. 36е. (1) За кораб, напускащ речно пристанище на Република България, чрез Системата
за електронен документооборот на речния
транспорт се подава следната информация:
1. уведомление съгласно приложение № 11;
2. списък на екипажа (приложение № 12);
3. списък на пътниците (приложение № 13);
4. товарна декларация за опасни товари
(приложение № 14);
5. обща декларация (приложение № 15) – документът се генерира от Системата за електронен документооборот;
6. декларация за товара, коносамент, манифест или друг товарен документ, съдържащ
информация за товара;
7. декларация за корабните провизии (приложение № 16);
8. декларация за вещите на екипажа (приложение № 17);
9. декларация за липса на борда на пътници
без билет, на оръжия, на наркотични вещества
и други предмети, забранени или с ограничение
за притежание, както и живи животни, вкл.
птици (приложение № 18);
10. декларация за отпадъците – резултат от
корабоплавателна дейност, предадени в пристанището (приложение № 20).
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя
по компетентност на органите за граничен
контрол и на други институции чрез Системата за електронен документооборот на речния
транспорт.“
§ 18. Създава се глава четвърта „а“ „Система за електронен документооборот на речния
транспорт“ с чл. 41а – 41в:
„ Г л а в а

ч е т в ъ р т а

„ а “

СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ДОКУМЕНТООБОРОТ НА РЕЧНИЯ ТРАНСПОРТ
Чл. 41а. (1) Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ изпълнява функциите
на компетентен орган за получаване на сведенията по глава трета „а“.
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(2) Държавно предприятие „Пристанищна
инфраструктура“ изгражда, поддържа и администрира Системата за електронен документооборот на речния транспорт.
(3) Системата за електронен документооборот на речния транспорт е оперативно
съвместима със Системата за електронно
докладване на Българската речна информационна система.
Чл. 41б. Основните функции на Системата
за електронен документооборот на речния
транспорт са:
1. да приема, събира и съхранява в електронен формат документи и сведения за кораби, пристигащи във или напускащи речните
пристанища на Република България;
2. да осигури електронно предаване на приетите данни до службите за граничен контрол
съобразно нивото на тяхната компетентност;
3. да регистрира външни потребители за
достъп до електронната система;
4. да предостави индивидуален защитен
електронен достъп на регистрираните външни
потребители (оператори, агенти) за откриване
на процедури и предоставяне на сведения по
наредбата, както и достъп до резолюциите на
службите за граничен контрол и информацията за хода на изпълнение по откритите от
тях процедури;
5. да подготвя и да представя статистическа
информация при поискване от компетентните
институции.
Чл. 41в. (1) Достъпът до сведенията, събирани и съхранявани в Системата за електронен
документооборот на речния транспорт, се
контролира с цел защита на търговската и
друга поверителна информация, както и по
отношение на личните данни съгласно Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита
на физическите лица при обработването на
лични данни и за свободното движение на
тези данни (ОВ, L 281 от 1995 г.), изменена с
Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския
парламент и на Съвета от 29 септември 2003 г.
(ОВ, L 284 от 2003 г.), и съгласно Регламент
(ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент
и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно
защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи
на Общността и за свободното движение на
такива данни (ОВ, L 8 от 2001 г.).
(2) Обменът на данни в електронен формат, свързан с формалностите за даване на
сведения, се осъществява в криптиран вид по
защитени канали.
(3) Държавно предприятие „Пристанищна
инфраструктура“ предоставя индивидуални
права на достъп до сведенията за кораби, пристигащи във или напускащи речните пристанища на Република България, на компетентните
национални органи и на лицата, участващи в

ВЕСТНИК
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търговията и транспорта, съобразно тяхната
компетентност.
(4) Сведенията, предоставяни за кораби,
пристигащи във или нап ускащи речните
пристанища на Република България, не са
обществена информация.“
§ 19. В чл. 42 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „пристигащ в“ се
добавя „морско“.
2. В ал. 2 след думите „пристигащ в“ се
добавя „морско“ и след думите „по чл. 33,
ал. 1“ се поставя запетая и се добавя „както и
на капитан на кораб, пристигащ в речно пристанище, който подаде непълна информация
по чл. 36г, ал. 1 или чл. 36д, ал. 1“.
3. В ал. 3 след думите „пристигащ в“ се
добавя „морско“ и след думите „по чл. 33,
ал. 1“ се поставя запетая и се добавя „както
и на капитан на кораб, пристигащ в речно
пристанище, който подаде невярна информация
по чл. 36г, ал. 1 или чл. 36д, ал. 1“.
4. Създава се ал. 4:
„(4) Санкцията по ал. 1 се налага на капитан на кораб, пристигащ в речно пристанище,
който не изпълни задължението си по чл. 36б,
ал. 3 да подаде информацията по чл. 36г, ал. 1
или по чл. 36д, ал. 1 в установения срок.“
§ 20. В чл. 43 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „пристигащ в“ се
добавя „морско“.
2. В ал. 2 след думите „пристигащ в“ се
добавя „морско“ и след думите „по чл. 33,
ал. 1“ се поставя запетая и се добавя „както
и на корабен мениджър на кораб, пристигащ
в речно пристанище, който подаде непълна
информация по чл. 36г, ал. 1 или чл. 36д, ал. 1“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Санкцията по ал. 1 се налага на корабен мениджър на кораб, пристигащ в речно
пристанище, който не изпълни задължението
си по чл. 36б, ал. 3 да подаде информацията
по чл. 36г, ал. 1 или по чл. 36д, ал. 1 в установения срок.“
§ 21. В чл. 44 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „напускащ“ се добавя
„морско“.
2. В ал. 2 след думата „напускащ“ се добавя
„морско“ и след думите „или чл. 36, ал. 1“ се
добавя „както и на капитан на кораб, напускащ речно пристанище, който подаде невярна
информация по чл. 36е, ал. 1“ и се поставя
запетая.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Санкцията по ал. 1 се налага на капитан
на кораб, напускащ речно пристанище, който
подаде непълна информация по чл. 36е, ал. 1.“
§ 22. В чл. 45, ал. 1 след думата „дирекции“
се добавя „на Изпълнителна агенция“.
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§ 23. Създава се приложение № 1а към чл. 22а, ал. 3:
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„Приложение № 1а
към чл. 22а, ал. 3
„Приложение № 1а
към чл. 22а, ал. 3

REPUBLIC OF BULGARIA
Република България
MINISTRY OF TRANSPORT, INFORMATION
TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
BULGARIAN PORTS INFRASTRUCTURE
Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”
PERMISSION FOR DEPARTURE
Разрешение за напускане на пристанище
PORT OF ..................
Пристанище ......................
Number of certificate
Номер на свидетелството
ENI number and name of ship
УЕИН и име на кораба
Capacity max
Максимална товароподемност
Flag State
Държава на знамето
Name of the master
Име на капитана
Has been duly cleared for
Разрешено му е да отплава за
In ballast/having cargo of
Под баласт/с товар
Date of departure
Дата на отплаване
Expected time of departure
Очакван час за отплаване
Remarks:
Забележки:

This is a computer generated certificate. No signature is required.
Това е сертификат, генериран от компютър. Не е нужен подпис.

You can look for this permission for departure at: http://sw.bulris.bg with the code: ……………..

Може да откриете това разрешение за напускане на пристанище на адрес: http://sw.bulris.bg с код: ………..……

“

„
§ 24. Приложение № 6 към чл. 32, ал. 1 се изменя така:
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„Приложение № 6
„Приложение
№ 6
към чл. 32,
ал. 1

към чл. 32, ал. 1

ADVANCE NOTIFICATION FORM FOR WASTE DELIVERY TO PORT RECEPTION
FACILITIES (ANF)
ФОРМА ЗА ПPЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ В
ПРИСТАНИЩНИ ПРИЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

INFORMATION TO BE NOTIFIED BEFORE ENTRY INTO
THE PORT OF .....................................
(Port of destination as referred to in Article 6 of Directive 2000/59/EC)

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ СЪОБЩАВА ПРЕДИ ВЛИЗАНЕ
В ПРИСТАНИЩЕ ...............................................................
(българско пристанище на посещение)

1. Name, call sign and, where appropriate, IMO identification number of the ship:
Име, позивна и, ако е целесъобразно, ИМО номер на кораба:

2. Flag State:

Държава на знамето:

3. Estimated time of arrival (ETA):
Очаквано време на пристигане:

4. Estimated time of departure (ETD):
Очаквано време на отплаване:

5. Previous port of call:

Предишно пристанище:

6. Next port of call:

Следващо пристанище:

7. Last port and date when ship-generated waste was delivered, including the quantities (in m3)
and the types of waste that were delivered:

Последно пристанище, където са предавани отпадъци – резултат от корабоплавателната дейност, и дата
на предаването им, включително видове и количество отпадъци (в m3), които са били предадени:

8. Are you delivering (tick appropriate box):

Предавате ли (отбележете в съответното квадратче):

all

всички

☐

some ☐

някои

none

не предавам

☐

of your waste into port reception facilities?

отпадъци в пристанищните приемни съоръжения?

Type and amount of waste and residues to be delivered and/or remaining on board, and
percentage of maximum storage capacity:(If delivering all waste, complete second and last columns as appropriate. If
delivering some or no waste, complete all columns.)Вид и количество на отпадъците – резултат от корабоплавателната дейност, и
на остатъците от корабни товари, които ще бъдат предадени и/или ще останат на борда, и съотношение към
максималния обем на съоръженията за съхранението им.(Ако предавате всички отпадъци, попълнете втората и последната
колона. Ако предавате само някои или не предавате отпадъци, попълнете всички колони.)

ÌÁ-ÌÉ
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Type
Вид

Waste to be
delivered
(m3)
Отпадъци за
предаване
(m3)

Maximum
dedicated
storage
capacity
(m3)

ВЕСТНИК
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Amount of
Port at
waste
which
retained on remaining
waste will be
board
delivered
(m3)

Капацитет за Количество
съхранение на отпадъци,
отпадъци
оставащи на
(m3)
борда
(m3)

Estimated Waste that
amount of
has been
waste to be delivered at
generated the last port
between
of delivery
Пристанище, notification
identified
където ще
and next
under point
бъдат
port
of
call
7 above
предадени
(m3)
(m3)
оставащите
отпадъци

Очаквано
Отпадъци,
количество
предадени в
отпадъци,
последното
които ще
пристанище
бъдат
на предаване
генерирани до на отпадъци,
следващото
посочено в
т. 7 по-горе
пристанище
(m3)
(m3)

Waste oils

Нефтосъдържащи отпадъци

Oily bilge water
Нефтосъдържащи
сантинни води

Oily residues (sludge)
Нефтосъдържащи
отпадъци (шлам)

Other (specify)

Други (моля, уточнете)

Sewage(1)

Отпадъчни води(1)

Garbage

Твърди отпадъци

Plastics

Пластмаси

Food Wastes

Хранителни отпадъци

Domestic wastes (e.g.
paper products, rags,
glass, metal, bottles,
crockery, etc.)

Битови отпадъци
(хартиени изделия,
парцали, стъкло, метал,
бутилки, глинени съдове
и др.)

Cooking Oil

Мазнини за готвене

Incinerator ashes

Пепел от инсинератори

Operational wastes
Експлоатационни
отпадъци

Animal carcass(es)

Животински труп(ове)

Cargo residues(2)
(specify)(3)
ÌÁ-ÌÉ
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Остатъци от корабни
товари(2) (моля,
уточнете)(3)

(1)

Sewage may be discharged at sea in accordance with Regulation 11 of Marpol Annex IV. The corresponding boxes do
not need to be completed if it is the intention to make an authorised discharge at sea.
Отпадъчни води могат да се изхвърлят в морето в съответствие с правило 11 от Приложение IV към Конвенцията
MARPOL. Съответните клетки не трябва да се попълват, ако се извършва разрешено изхвърляне на отпадъчни води.
(2)
May be estimates.
Може да бъде на база приблизителни изчисления.
(3)
Cargo residues shall be specified and categorised according to the relevant Annexes of Marpol, in particular Marpol
Annexes I, II and V.
Остатъците от корабни товари се определят и категоризират съгласно съответните приложения към Конвенцията
MARPOL, по-специално Приложения I, II и V.

Notes
Бележки
1. This information may be used for port State control and other inspection purposes.
Тази информация може да се използва за целите на контрола от страна на държавата на пристанището и
за други инспекционни цели.

2. Member States will determine which bodies will receive copies of this notification. This form
is to be completed unless the ship is covered by an exemption in accordance with Article 9 of
Directive 2000/59/EC.
Страните членки ще определят кои органи ще получат копия от това уведомление. Формулярът трябва да
бъде попълнен освен ако за кораба не се отнася изключението по чл. 9 от Директива 2000/59/ЕС.

I confirm that:
Потвърждавам, че:

— the above details are accurate and correct, and
горепосочените данни са точни и верни, и

— there is sufficient dedicated onboard capacity to store all waste generated between notification
and the next port at which waste will be delivered.
корабът разполага с достатъчен капацитет за съхранение на всички отпадъци, генерирани в периода между
уведомяването и следващото пристанище, в което ще бъдат предавани отпадъци.

Date …………………………………..
Дата

Time …………………………………..
Час

Signature’
Подпис―
§ 25. Създава се приложениe № 11 към чл. 36г, ал. 1 и чл.
36e, ал. 1,
т. 1:
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Filled in by the
customs officer,
who received the
notice

Попълва се от
митническия
служител,
приел
уведомлението
Попълва се от капитана на кораба/корабния агент/корабния мениджър

17P027.docx

Filled in by master or ship’s agent or ship manager

SHIP ARRIVAL/DEPARTURE NOTICE

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРИСТИГАЩ/ЗАМИНАВАЩ КОРАБ

(Name of master or ship’s agent or ship manager)

(Име на капитана/корабния агент/корабния мениджър)

(Filled in for none self-propelled ships)

(попълва се за несамоходните кораби)

Състав

Construction

„

“

„Приложение № 11
„Приложение № 11
към чл. 36г,
1 и36г,
чл. 36е,
т. 136е, ал. 1, т. 1
къмал.
чл.
ал. ал.
1 и1,чл.

……………………………………………………………………………………………………………………

Requested inspection (Input/Output)

Estimated date and time of arrival

ENI number

тласкач, танкер, пасажерски и т.н.)

Flag State of ship
Port of loading

Port of discharge

Brief description of the cargo

Type of ship (section, barge, etc.)

Port of loading

Port of discharge

Incoming border control/Transit passing

15 1, т. 1:
§ 25. Създава се приложениe № 11 към чл. 36г, ал. 1 и чл. 36e, ал.

Дата и час на получаване
Date and time of receipt

Номер на митническия печат

Customs stamp number

Транспортен документ

(вид и идентификационен номер)

Transport document

(Type and identification number)

Митнически документ №

Customs declaration number

EORI номер на корабния агент
Agent EORI number

Заявен контрол (входящ/изходящ)
Корабопритежател
Ship operator

Очаквана дата и час на пристигане
Име на кораба

Name of ship

Уникален европейски
идентификационен номер (УЕИН)
Вид на кораба (самоходен влекач,
Type of ship (self-propelled tug, tanker,

passenger, etc.)

Държава на знамето
Пристанище на натоварване
Пристанище на разтоварване
Кратко описание на товара
Бруто тегло на товара (в тонове)

Gross weight (t)

Вид на кораба (секция, шлеп и т.н.)
Име на кораба и УЕИН

Name of ship and ENI number

Кратко описание на товара

Brief description of the cargo

Бруто тегло на товара (в тонове)

Gross weight (t)

Пристанище на натоварване
Пристанище на разтоварване
Входящ граничен контрол/
транзитно преминаване

Местоположение на кораба по
време на граничния контрол

Location of the ship at the border control

С Т Р.
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§ 26. Създава се приложениe № 12 към чл. 36г, ал. 1, т. 1
и чл. 36e,
ал. 1, т. 2:
16
№ 1236г, ал. 1, т. 1
§ 26. Създава се приложениe „Приложение
№ 12 към чл.
към
чл.
36г,
ал.
1, т. 1 и чл. 36е, ал. 1, Ст.Т2Р. 2 3
и чл.
36e,
БРОЙ
12
Д Ъ ал.
Р Ж А1,
В Ет.
Н 2:
ВЕСТНИК
§ 26.Приложение
Създава №
се 12
приложениe № 12 към
чл. 36г,
1, т. 1 и чл.
36e,
ал. 1, т. 2:
CREW
LISTал.
„Приложение
№Page
12 number
Номер на страница
към чл. 36г, ал. 1, т. 1 и чл. 36е,
СПИСЪК НА ЕКИПАЖА
към чл. 36г, ал. 1, т. 1 и чл.„Приложение
36е, ал. 1, т. 2№ 12
ал. 1, т. 2
към чл. 36г, ал.
1, т. 1 и чл. 
36е,
ал. 1, т. 2
Departure
Arrival
Пристигане
Отплаване
Page
number
Приложение № 12
CREW LIST
1.към
Name
shipал. 1,
2. т.
Flag
of
3. ENI
4. Date of arrival/ 5. Port of arrival/ 6.Номер
Port of
на destination
страница
чл.of36г,
1 иState
чл. 36е,
СПИСЪК
Име на кораба
Пристанище на местоназначение
number
departure НА ЕКИПАЖА
departure
ал. 1,ship
т. 2
Държава на знамето
УЕИН
Дата на пристигане/ Пристанище на
Departure
Arrival
отплаване

пристигане/отплаване

1. Name of ship
Име на кораба
7. Family
name

2. Flag State of
ship
8.
Given names

3. ENI
number
9.
Sex

4. Date of arrival/
departure
10.
Nationality

5. Port of arrival/
departure
11.
Date of birth

7. Family name

8. Given names

9. Sex

10. Nationality

11. Date of birth

Фамилия

Фамилия

Държава
на знамето
Собствено
име и
презиме

Собствено име и
презиме

УЕИН
Пол

Пристигане

Отплаване

6. Port of destination
12.Пристанище
Number of на местоназначение
13. Issuing country
Пристанище
на
Дата на раждане
identity document Издаваща документа

Дата
на пристигане/
Гражданство
отплаване
пристигане/отплаване Номер на документа за самоличност
държава
за самоличност

Пол

Гражданство

Дата на раждане

14. Date and signature by master, authorizes agent or officer

12. Number of
13. Issuing country
identity document Издаваща документа
Номер на документа за самоличност
държава
за самоличност

Дата и подпис на капитана, упълномощения агент или офицер

14. Date and signature by master, authorizes agent or officer

§ 27.
Създава
се приложениe
Дата и подпис
на капитана,
упълномощения
агент или офицер №
чл. 36e, ал. 1,

т. 3:

„
13 към чл. 36г, ал. 1, т. 2 и

§ 27. Създава се приложениe № 13 към чл. 36г, ал. 1, т. 2 и чл. 36e, ал. 1, т. 3:

„“

13
§ 27. Създава се приложениe № „Приложение
13 към чл.№36г,
ал. 1, т. 2 и
към
чл.
36г,
ал.
1,
т. 2 и чл.„Приложение
36е, ал. 1, т. 3 № 13
чл. 36e, ал. 1,
т. 3:
към чл. 36г, ал. 1, т. 2 и чл. 36е, ал. 1, т. 3

PASSENGER LIST
„Приложение №Page
13 number
Номер на страница
СПИСЪК НА ПЪТНИЦИТЕ
към чл. 36г, ал. 1, т. 2 и чл. 36е, ал. 1, т. 3

Приложение № 13
към чл. 36г, ал. 1, т. 2 и чл. 36е,
ал. 1, т. 3

Приложение № 13
PASSENGER LIST
1.към
Name
shipал. 1,
2. т.
Flag
of
3. ENI
4. Date of arrival/ 5. Port of arrival/
чл.of36г,
2 иState
чл. 36е,
СПИСЪК
НА ПЪТНИЦИТЕ
Име на кораба
ship
number
departure
departure
ал. 1, т. 3
Държава на знамето

УЕИН

Дата на пристигане/ Пристанище на
отплаване
пристигане/отплаване

1. Name of ship
Име на кораба
7. Family
name

2. Flag State of
ship
8.
Given names

3. ENI
number
9.
Sex

4. Date of arrival/
departure
10.
Nationality

5. Port of arrival/
departure
11.
Date of birth

7. Family name

8. Given names

9. Sex

10. Nationality

11. Date of birth

Фамилия

Фамилия

Държава
на знамето
Собствено
име и
презиме

Собствено име и
презиме

УЕИН
Пол

Пол

Arrival

Пристигане
Page
number
6.Номер
Port of
на destination
страница

Departure
Отплаване

Пристанище на местоназначение

Arrival

Пристигане

Departure
Отплаване

6. Port of destination
12.Пристанище
Number of на местоназначение
13. Issuing country
Пристанище
на
Дата на раждане
identity document Издаваща документа

Дата на пристигане/
Гражданство
отплаване
пристигане/отплаване Номер на документа за самоличност
държава
за самоличност
Гражданство

14. Date and signature by master, authorizes agent or officer

Дата на раждане

12. Number of
13. Issuing country
identity document Издаваща документа
Номер на документа за самоличност
държава
за самоличност

Дата и подпис на капитана, упълномощения агент или офицер

14. Date and signature by master, authorizes agent or officer

28. упълномощения
Създава агент
се или
приложениe
Дата и подпис на§капитана,
офицер
и чл. 36е,

ал. 1, т. 4:

„“
№ 14 към чл. 36г, ал. 1, т. 3

§ 28. Създава се приложениe № 14 към чл. 36г, ал. 1, т. 3
и чл. 36е,
ал. 1, т. 4:
.doc

ÌÁ-ÌÉ

17P027 pri
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17P027 pri
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 12
„Приложение № 14
към
1, т.36е,
3 и ал.
чл. 36е,
§ 28. Създава се приложениe № 14 към чл. 36г,
ал.чл.
1, 36г,
т. 3 ал.
и чл.
1, т. ал.
4: 1, т. 4

„Приложение № 14
към чл. 36г, ал. 1, т. 3 и чл. 36е, ал. 1, т. 4

CARGO DECLARATION OF DANGEROUS GOODS
ТОВАРНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОПАСНИ ТОВАРИ

Arrival

Пристигане

1. Name of ship

Държава на знамето

7. Another vessel with
dangerous goods on board

Друг кораб с опасен товар
в състава

Отплаване

Page number

Номер на страница

2. Port where Declaration is made

Име на кораба

3. Flag State of ship

Departure

Пристанище на изготвяне на декларацията

4. ЕNI number
УЕИН

8. ЕNI
number

УЕИН

5. Name of master

9. Type
Вид

6. Port of loading/Port of
discharge

Име на капитана

(наименование на
опасния товар)

10. Class of danger

Клас на опасност
на товара

Пристанище на
товарене/разтоварване

11. UN number
ООН номер
на веществото

12. Quantity

Количество

13. Date and signature by master, authorized agent or officer

Дата и подпис на капитана, упълномощения агент или офицер

“

„
§ 29. Създава се приложениe № 15 към чл. 36д, ал. 1, т. 1
и чл. 36е,
ал. 1, т. 5:

ÌÁ-ÌÉ

.doc

17P027 pri

Draft

Газене

Размери на кораба
Ship’s dimensions

Capacity

Товароподемност

Flag State

Държава на
знамето

ENI number

УЕИН

Port of loading Port of discharge

.doc

Gross
weight

(mt)

Бруто
тегло на
товара

Document ID

Номер

Cargo
description

Описание
на товара

Ship owner

(type and identification
number)

Transport document

(вид и
идентификационен
номер)

Транспортен
документ

Корабособственик

Ship operator

Оператор

Ship's agent

Корабен агент

Submitted at

Дата и час на подаване

Estimated time of departure

Очакван час на отплаване

Date

Дата

Customs
declaration
number

Class of
danger

Митнически Клас на
документ № опасност

„
“

ВЕСТНИК

ÌÁ-ÌÉ

17P027 pri

Number of passengers

Брой на пътниците

Товароподeмност Пристанище Пристанище
(cm)
Capacity
на
на
Draft (cm)
(mt)
натоварване разтоварване

Газене

Свидетелство за право на собственост/Ship’s certificate
Свидетелство за плаване под националното знаме/Certificate of navigation under the state flag
Мерително свидетелство/Measurement Certificate

Ship documents

Корабни документи:

Number of crew (incl. master)

Брой на екипажа (включително капитана)

Construction
Name/number of
craft

Crew

Екипаж

Port of destination

Пристанище на местоназначение

Port of departure

Пристанище, от което отплава

„Приложение № 15
към чл. 36д, ал. 1, т. 1 и чл. 36е, ал. 1, т. 5

ДЪРЖАВЕН

Състав
Корабно
Държава
Име/номер на
удостоверение
на
несамоходните Certificate of registry знамето
Flag State
кораби

Brief description of cargo

Кратко описание на товара

Brief description of voyage

Кратко описание на рейса

Master

Капитан

Name of ship

Име на кораба

GENERAL DECLARATION

ОБЩА ДЕКЛАРАЦИЯ

18

§ 29. Създава се приложениe № 15 към чл. 36д, ал. 1, т. 1 и чл. 36е, ал. 1, т. 5:
БРОЙ 12
С Т Р. 2 5
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С Т Р.

§ 30. Създава се приложениe № 16 към чл. 36д, ал. 1, т.
ЕН ВЕСТНИК
БРОЙ 12
32 6 и чл. 36e,
ал.Д Ъ
1,Р Ж
т.А В7:

§ 30. Създава се приложениe № 16 към чл. 36д, ал. 1, т. 3 и чл. 36e, ал. 1, т. 7:

„Приложение № 16
към чл. 36д, ал. 1, т. 3 и чл. „Приложениe
36е, ал. 1, т. 7 № 16
към чл. 36д, ал. 1, т. 3 и чл. 36e, ал. 1, т. 7

Приложение № 16
към чл. 36д, ал. 1, т. 3 и чл. 36е, ал. 1, т. 7
Корабособственик
Судовладелец
Schiffbesitzer

Наименование

Название
Bezeichnung des Artikels

Кораб
Судно
Schiff

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОРАБНИТЕ ПРОВИЗИИ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СУДОВЫХ ПРИПАСАХ
ERKLÄRUNG ÜBER DIE SCHIFFSVORRÄTE

Пристигане
Приход
Einlaufen

Напускане
Отход
Auslaufen

Наименование

Название
Bezeichnung des Artikels

Хранителни продукти – количество,
Продукты питания – колличество,
Lebensmittel – Menge (kg)

Газьол, нефть, Gasöl
Бензин, бензин, Benzin
Смазочни материали, масло, Schmieröl

Кафе, кофе, Kaffe*
Чай, чай, Tee*
Бира, пиво, Bier*(l)
Вино, вино, Wein*(l)
Спиртни напитки, алькоголь, Spirituosen*(l)
Цигари, сигареты, Zigaretten*

ВАЛУТА, ВАЛЮТА, WÄHRUNG*:

*

Пристигане
Приход
Einlaufen

Напускане
Отход
Auslaufen

Вещите на екипажа не се включват в посочените количества.
Личние вещи экипажа не включены в указанных суммах.
Die persönliche Habe der Besatzung wird nicht in den oben genannten Mengen eingeschlossen.

Дата на пристигане
Дата прихода
Datum der Ankunft

Дата на напускане
Дата отхода
Datum der Abfahrt

__________________ 201….

__________________ 201….

Капитан, капитан, Kapitän: ………………………….

Капитан, капитан, Kapitän: ………………………….

Митнически служител: ………………………….
Работник таможни
Zollbeamte

Митнически служител: ………………………….
Работник таможни
Zollbeamte

„“

ÌÁ-ÌÉ
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§ 31. Създава се приложениe № 17 към чл. 36д, ал. 1, т.
ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК
С Т Р. 2 7
4 и чл. 36е,
ал.
1, т. 8:

БРОЙ 12

§ 31. Създава се приложениe № 17 към чл. 36д, ал. 1, т. 4 и чл. 36е, ал. 1, т. 8:

„Приложениe № 17
„Приложениe № 17
къмкъм
чл. 36д,
т. 41,и чл.
ал.36е,
1, т. ал.
8 1, т. 8
чл. ал.
36д,1,ал.
т. 436е,
и чл.

CREW’S EFFECTS DECLARATION

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ВЕЩИТЕ НА ЕКИПАЖА
Page number

Номер на страница

1.1 Name and type of ship

1.2 ENI number

Име и тип на кораба

Уникален европейски идентификационен номер (УЕИН)

1.3 Call sign
3. №

Позивни

Номер по
ред

4. Family name, given names

Фамилно име, собствено име и презиме

2. Flag State of ship

Държава на знамето

5. Rank or rating

Ранг или звание

6. Effects ineligible for relief from
customs duties and taxes or subject to
prohibitions or restrictions*

7. Signature
Подпис

Вещи, които подлежат на обмитяване или
са предмет на забрана или ограничения

8. Date and signature by master, authorized agent or officer

Дата и подпис на капитана, упълномощения агент или офицер
*
e.g. wines, spirits, cigarettes, tobacco etc.

напр. вина, спиртни напитки, цигари, тютюн и т.н.“

ÌÁ-ÌÉ

.doc

17P027 pri

§ 32. Създава се приложениe № 18 към чл. 36д, ал. 1, т.
5 и чл. 36е,
ал. 1, т. 9:
С Т Р.

28

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 12

„Приложениe
§ 32. Създава се приложениe № 18 към чл.
36д, ал. 1, т. 5№
и 18
чл. 36е, ал. 1, т. 9:

към чл. 36д, ал. 1, т. 5 и чл. 36е,
ал. 1, т. 9:
„Приложениe №

NIL LIST

18
към чл. 36д, ал. 1, т. 5 и чл. 36е, ал. 1, т. 9

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА БОРДА НА ПЪТНИЦИ БЕЗ БИЛЕТ, НА ОРЪЖИЯ, НА
НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА И НА ДРУГИ ПРЕДМЕТИ, ЗАБРАНЕНИ ИЛИ С
ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА ПРИТЕЖАНИЕ, КАКТО И ЖИВИ ЖИВОТНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО
ПТИЦИ
Arrival

Departure

Пристигане

1. Name of ship

Име на кораба

4. Flag State of ship

Държава на знамето

УЕИН

Page number

Номер на страница

2. Port of arrival

3. Date of arrival

6. Name of master

7. Last port of call/next port of call
Пристанище, от което пристига/
за което отплава

Пристанище на пристигане

5. ЕNI number

Отплаване

Име на капитана

Дата на пристигане

Undersigned ………………………........…….……….., master of the …………………………….………
Долуподписаният

капитан на

DECLARE THAT THERE ARE NOT ON BOARD:
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ НА БОРДА НЯМА:

1

Stowaways/Пътници без билет

2

Passengers/Пътници

3

Arms and Ammunitions/Оръжия и боеприпаси

4

Animals/Живи животни, включително птици

5

Dangerous goods/Опасни товари

6

Drugs and other items prohibited or limited possession/Наркотични
вещества и други предмети, забранени или с ограничение за
притежание

8. Date and signature by master, authorized agent or officer
Дата и подпис на капитана, упълномощения агент или офицер

„“

ÌÁ-ÌÉ

.doc
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§ 33. Създава се приложениe № 19 към чл. 36д, ал. 1, т.

Б Р О Й 6:
12

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

§ 33. Създава се приложениe № 19 към чл. 36д, ал. 1, т. 6:

С Т Р. 2 9

„Приложениe № 19
„Приложениe
№ 19
към чл. 36д, ал.
1, т. 6
към чл. 36д, ал. 1, т. 6

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ СЪОБЩАВА ПРЕДИ ВЛИЗАНЕ
В ПРИСТАНИЩЕ ………………………………………………..
INFORMATION TO BE NOTIFIED BEFORE ENTRY
INTO THE PORT OF ............................................................

I. ДАННИ ЗА КОРАБА
SHIP PARTICULARS

Име на кораба

УЕИН

Дата на пристигане

Очаквано време на пристигане

Name of ship

ENI number

Date of arrival

Estimate time of arrival

Предишно пристанище
Previous port of call

Последно пристанище, където са предадени
отпадъци, и дата на предаване

Капитан

Корабен агент

Master

Last port and date when ship-generated waste was delivered
Ship’s agent

Тип на кораба
Type of ship

 Самоходен товарен кораб

 Самоходен танкер

 Пътнически

 Газовоз

Motor freighter
Passenger ship

Motor tanker

 Тласкач
Pusher

Gas carrier

 Ро-Ро
Ro-ro

II. ВИД И КОЛИЧЕСТВО НА ОТПАДЪЦИТЕ
TYPE AND QUANTITY OF WASTE

Вид

Type

Капацитет за съхранение на
отпадъци
Dedicated storage capacity

Общ обем

Зает обем

Total volume

Used volume

(m3)
(m3)

(m3)

Отпадъци за
предаване
(m3)

Waste to be
delivered
(m3)

(m3)

Количество
отпадъци,
оставащи на
борда
(m3)

Amount of waste
retained on board
(m3)

Нефтосъдържащи сантинни води
Oily bilge water

Отработени масла
Used oils

Битови отпадъци (хартиени
продукти, парцали, стъкло, метал,
бутилки, глинени съдове и др.)

Domestic wastes (e.g. paper products, rags,
glass, metal, bottles, crockery, etc.)

Хранителни отпадъци
Food wastes

Пластмаси
Plastics

Други
Other

Потвърждавам, че подадената информация е вярна и пълна.
I confirm, that the above information is correct and full.

Дата ……………………

Date―
ÌÁ-ÌÉ

.doc
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С Т Р. 3 010:

§ 34. Създава се приложениe № 20 към чл. 36е, ал. 1, т.
ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 12

§ 34. Създава се приложениe № 20 към чл. 36е, ал. 1, т. 10:„Приложениe № 20
„Приложениe
№ 20
към чл. 36е, ал. 1,
т. 10
към чл. 36е, ал. 1, т. 10

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ОТПАДЪЦИТЕ, ПРЕДАДЕНИ В ПРИСТАНИЩЕ …………………………………………..
DECLARATION
FOR WASTE DISPOSAL AT THE PORT OF .....................................................

Име на кораба

УЕИН

Дата на отплаване

Следващо пристанище

Name of ship

ENI number

Date of departure

Next port

Капитан
Master

Тип на кораба
Type of ship

Корабен агент
Ship’s agent

 Самоходен товарен кораб

 Самоходен танкер

 Пътнически

 Газовоз

Motor freighter
Passenger ship

Дата
Date

Вид на отпадъците
Type of waste

Motor tanker

 Тласкач
Pusher

Gas carrier

Количество

(m3/брой торби/kg)

Quantity

(m3/bags/kg)

 Ро-Ро
Ro-ro

Име на оператора, на когото са
предадени отпадъците
Name of the waste operator

Аз, капитанът на м/к …………….............................................................................................,
I, as the Master of m/s ………………………………………………………………………….
с настоящото декларирам, че информацията по-горе отразява действителните
количества отпадъци, предадени в пристанище …………………………………….
herewith declare, that above mentioned information is describing the real quantities of waste
disposed at the port of …………………………………….
Дата …………………………….

Date―

Допълнителна разпоредба
§ 35. Наредбата въвежда изискванията на Директива (EC) 2015/2087 на Комисията от
18 ноември
наpriЕвропейския
ÌÁ-ÌÉ 2015 г. за изменение на Приложение II към Директива 2000/59/ЕО
17P027
.doc
парламент и на Съвета относно пристанищните приемни съоръжения за отпадъци от експлоатацията на корабите и на остатъци от товари (ОВ, L 302 от 2015 г.).
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
801

БРОЙ 12

ДЪРЖАВЕН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28
ОТ 26 ЯНУАРИ 2017 Г.

за приемане на Наредба за стипендиантската
програма в държавната администрация
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредбата за
стипендиантската програма в държавната
администрация.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

НАРЕДБА

за стипендиантската програма в държавната
администрация
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат:
1. условията и редът за определяне от
Министерския съвет на специалности, за
които в администрациите има недостиг на
експерти и за които могат да се предоставят
стипендии в държавната администрация;
2. условията за предоставяне на стипендии;
3. процедурата на подбор на кандидатите
за стипендия;
4. съдържанието на споразумението между
органа по назначаване и стипендианта;
5. редът за определяне на наставници на
стипендиантите и задълженията на наставниците;
6. условията и редът за назначаване на стипендиантите по служебно правоотношение;
7. последиците от неспазването на задълженията на стипендианта.
(2) Наредбата не се прилага за провеждането на стипендиантски програми, финансирани
със средства от Европейския съюз и от други
международни донори или програми, както
и стипендиантски програми по решение на
общински съвет.
Чл. 2. (1) Министерският съвет определя
с решение списък на специалностите, за които в отделните администрации съществува
недостиг на експерти и за които могат да
се предоставят стипендии през следващата
календарна година.
(2) В решението се включват специалности, за които в продължение на повече
от 18 месеца съответната администраци я
не е намерила подходящи кандидати чрез
конкурс или по реда на чл. 81а от Закона
за държавния служител.
(3) В решението се посочват броят и размерът на стипендиите за всяка от включените
специалности.
Чл. 3. (1) Общата координация на стипендиантската програма в държавната админи-
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страция се осъществява от администрацията
на Министерския съвет.
(2) Подготовката и организирането на
стипен диантск ите прог рами в отделните
администрации се осъществяват от служител, определен за координатор от органа по
назначаване.
(3) Администрациите уведомяват администрацията на Министерския съвет за определените координатори на стипендиантските
програми.
(4) В срок до 31 март всяка година администрациите, които предоставят стипендиантски програми, изпращат до администрацията на Министерския съвет обобщена
информация за сключените споразумения и
за изпълнението им.
(5) А дминистрацията на Министерския
съвет поддържа регистър на стипендиантите,
който включва информация за сключените
споразумения по чл. 21. А дминистрациите
изпращат копия на споразуменията на администрацията на Министерския съвет в
7-дневен срок от сключването им.
Чл. 4. (1) За участие в стипендиантската
програма могат да кандидатстват студенти – български граждани, които се обучават
в български или чуждестранни висши училища и са завършили трети курс на обучение.
(2) Всеки студент може да бъде включен
в стипендиантска програма в държавната
администрация само веднъж.
(3) В сл у чай че ст удент е одобрен за
участие в повече от една стипендиантска
програма, в 10-дневен срок той е длъжен да
избере само една стипендиантска програма,
за която да сключи споразумение.
Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИ Я ЗА ПРОВЕЖ Д А НЕ Н А СТИПЕНДИАНТСК А ПРОГРАМА И ПОДБОР
НА К АНДИДАТИТЕ
Раздел I
Одобряване на стипендиантска програма
Чл. 5. (1) А дминистрациите в срок до
31 юли на текущата година изпращат мотивирано предложение по образец съгласно
приложение № 1 за специалности, които да
бъдат включени в списъка по чл. 2, ал. 1.
(2) Предложението по ал. 1 задължително
включва:
1. конк рет на специа лност, за коя то в
съответната администрация има недостиг
на експерти;
2. информаци я от носно п ри чини те за
недостига и информация относно наличието
на условията по чл. 2, ал. 2;
3. брой на стипендиите, които се предоставят;
4. размер на стипендиите, който не може
да надхвърля 330 лева.
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(3) Предложенията се подписват от органа
по назначаване или от овластено от него
лице и се изпращат до администрацията на
Министерския съвет.
(4) А дминистрацията на Министерския
съвет извършва преценка за съответствие на
предложенията със закона и с тази наредба
и изготвя проект на списък по чл. 2, ал. 1,
който се представя на ресорния заместник
министър-председател или министър за внасяне в Министерския съвет не по-късно от
30 дни след изтичането на срока по ал. 1.
(5) Министерският съвет приема решението по чл. 2, ал. 1 не по-късно от 30 септември
на текущата година.
Раздел II
Ред за кандидатстване
Чл. 6. (1) В 10-дневен срок от приемането на решението на Министерския съвет
по чл. 2, ал. 1 органът по назначаване или
овластеното от него лице издава заповед, в
която се посочват:
1. начинът за провеждане на подбор за
стипендианти, включително начинът за провеждане на писмения изпит;
2. специфичните изисквания за кандидат с т ва не, когат о та к и ва п роиз т и чат о т
нормативен акт или са необходими за работа
в съответната администрация: владеене на
чужд език, компютърни и други умения;
3. мястото и срокът за подаване на документите за кандидатстване;
4. общодостъпното място, на което ще се
обявяват списъците или други съобщения
във връзка с подбора при липса на интернет
страница на администрацията.
(2) В 3-дневен срок от издаването на заповедта по ал. 1 на интернет страницата на
съответната администрация, а при липса на
такава – на общодостъпното място по ал. 1,
т. 4 се публикува обявление по образец съгласно приложение № 2, в което се посочват:
1. броят на стипендиите по всяка от включените в списъка по чл. 2, ал. 1 специалности;
2. размерът на месечната стипендия;
3. необходими те док у мен т и за кан дидатстване за у частие в стипендиантската
програма;
4. специфичните изисквания по ал. 1, т. 2;
5. начинът за провеждане на подбора;
6. информация за задълженията на стипендианта;
7. срокът за придобиване на съответната
образователно-квалификационна степен;
8. срок ът, за кой т о ст ипен диан т ът се
задължава да работи в съответната администрация;
9. мястото, начинът и крайният срок за
подаване на документите за кандидатстване,
който не може да бъде по-кратък от 20 дни
от публикуването на обявлението.
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(3) По преценка на администрацията в
обявлението по ал. 2 може да се посочи и
изискване за минимален среден успех на
кандидата от предходната учебна година.
Чл. 7. (1) Кандидатите, отговарящи на
обявените изисквания, подават заявление
по образец съгласно приложение № 3 до съответната администрация, в което посочват
стипендията, за която кандидатстват.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. мотивационно писмо;
2. документ, удостоверяващ студентското
положение на кандидата, когато той се обучава в чуждестранно висше училище;
3. други документи, които удостоверят
наличието на специфични умения, когато
такива се изискват в обявлението;
4. декларация, че лицето е български гражданин, по образец съгласно приложение № 4.
(3) Когато документите по ал. 2, т. 2 и 3
са издадени в друга държава, те следва да са
преведени на български език от оторизирана от Министерството на външните работи
агенция за преводи или от консулски или
дипломатически служител в държавата по
произход на документа.
(4) Документите по ал. 1 и 2 могат да се
подават и по електронен път, когато това е
посочено в обявлението. В този случай, ако
кандидатът бъде допуснат до писмен изпит,
той следва да представи на комисията по
подбор оригиналите на документите, които е подал. Допълване на документи след
изтичането на срока за кандидатстване не
се допуска.
(5) Заявления, подадени след изтичането
на срока за кандидатстване, не се приемат.
(6) Когато в срока за кандидатстване не
е постъпило нито едно заявление за участие
в стипендиантската програма, органът по
назначаване или овластеното от него лице
може еднократно да удължи срока за кандидатстване с не повече от 14 дни.
Раздел III
Подбор на кандидатите
Чл. 8. (1) Подборът на кандидатите за
стипендиантска програма се осъществява от
комисия и се провежда в три етапа – допускане по документи, писмен изпит и интервю.
(2) Писменият изпит се провежда по един
от следните начини, посочени в заповедта
по чл. 6, ал. 1:
1. решаване на тест;
2. писмена разработка по дадена тема.
(3) Комисията се определя със заповед на
органа по назначаване или на овластеното
от него лице не по-късно от 7 дни след изтичането на срока за кандидатстване.
(4) Комисията може да е обща (с един и
същ състав), когато ще осъществява подбор
на кандидати за стипендианти от една и
съща или сходни специалности.
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(5) Комисията се състои от нечетен брой
ч ленове, м и н и м у м т ри ма ч ленове, к ат о
задължително вк лючва представители на
звеното по управление на човешките ресурси и на звеното, в което ще се проведе
стипендиантската програма. В комисията
могат да участват и външни специалисти
в професионалната област, в която ще се
оценяват кандидатите.
(6) Със заповедта по ал. 3 се определят
резервни членове в случай на отсъствие на
титуляр.
Чл. 9. (1) Работата на комисията се ръководи и организира от председател, определен
в заповедта по чл. 8, ал. 3.
(2) Комисията заседава в пълен състав и
взема решенията си с мнозинство повече от
половината от всичките є членове.
(3) За заседанията на комисията се води
протокол, който се подписва от всичките є
членове.
Чл. 10. (1) Преди съставянето на списъците
с допуснатите и недопуснатите кандидати
всеки член на комисията попълва декларация
за липса на личен интерес от провеждането
на стипендиантската програма и за липса
на отношения с някого от кандидатите, които биха породили основателни съмнения в
неговата безпристрастност.
(2) В случай на смяна на титуляр с резервен член декларацията по ал. 1 се попълва
и от резервния член на комисията, който
замества титуляря.
(3) Декларацията по ал. 1 се попълва по
образец съгласно приложение № 5.
Чл. 11. (1) Комисията разглежда постъпилите заявления, като преценява дали са
представени всички необходими документи
и дали те удостоверяват изпълнението на
изискванията за участие в стипендиантската
програма. Звеното за управление на човешките ресурси изисква от администрацията на
Министерския съвет и предоставя на комисията информация дали кандидатите отговарят
на условието на чл. 4, ал. 2. Администрацията
на Министерския съвет предоставя исканата
информация в 3-дневен срок.
(2) До участие в писмения изпит не се
допускат кандидати, които не са представили всичк и необходими док у менти или
представените документи не удостоверяват,
че кандидатът отговаря на изискванията за
участие в стипендиантската програма. Не се
допускат и кандидати, които не отговарят
на условието по чл. 4, ал. 2.
(3) Решен ие т о на ком иси я та о т носно
допуснатите и недопуснатите кандидати се
оформя в протокол.
(4) Въз основа на решението по ал. 3 комисията изготвя списъци за допуснатите и
недопуснатите кандидати, които се подписват
от председателя на комисията.
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(5) В списъка с допуснатите кандидати се
обявяват датата и мястото на провеждането
на писмения изпит, часът, в който да се явят
кандидатите, както и възможните източници
на информация за подготовка. В случай че
до писмен изпит е допуснат кандидат, който
е подал документите си по електронен път, в
списъка се обявява и срокът за представяне
на оригиналните документи за справка, но не
по-късно от датата, на която ще се проведе
писменият изпит по чл. 8, ал. 2.
(6) В случай че има недопуснати кандидати, в списъка се посочват основанията за
недопускането им.
(7) Списъците по ал. 4 се публикуват на
интернет страницата на съответната администрация, а при липса на такава – се поставят
на общодостъпното място по чл. 6, ал. 2,
т. 9, не по-късно от 30 дни след изтичането
на срока за кандидатстване.
Чл. 12. (1) Кандидат, който не е допуснат
до писмен изпит, може да направи писмено
възражение пред органа по назначаване или
пред овластеното от него лице в срок 3 работни дни след публикуването на списъците
по чл. 11, ал. 7.
(2) Органът по назначаване или овластеното от него лице се произнася по възражението
в срок 3 работни дни от постъпването му.
Произнасянето на органа по назначаването
е окончателно.
Чл. 13. (1) Когато н яма доп уснат и до
п исмен и я и зп и т к а н д и дат и , орг а н ът по
назначаване или овластеното от него лице
прекратява процедурата по подбор.
(2) Подбор се провежда и когато допуснатият кандидат е само един.
Чл. 14. (1) Комисията определя с какъв
коефициент – 3, 4 или 5, се умножава резултатът на кандидатите, получен на писмения
изпит и на интервюто. Комисията е длъжна,
преди да започне провеждането на писмения
изпит, да обяви на всички участници системата за определяне на резултатите.
(2) Продължителността на провеждането
на писмения изпит се определя от комисията, като началото и краят се обявяват от
председателя є.
Чл. 15. (1) Комисията осигурява листове,
подпечатани с печата на администрацията,
за решаването на теста или за писмената
разработка. Писмените разработки или тестове се поставят в плик – голям формат, а
в друг плик – малък формат, всеки кандидат
запечатва попълнен формуляр с името си.
(2) Отварянето на плика – малък формат, става, след като тестът или писмената
разработка са оценени от проверяващите,
за да се отбележи резултатът срещу името
на кандидата.
Чл. 16. (1) Когато подборът се провежда
чрез тест, той включва въпроси, свързани с
изучаваната специалност.
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(2) Комисията изготвя три различни варианта на тест със затворени въпроси, с един
възможен верен отговор.
(3) Комисията взема решение за системата
за определяне на резултатите и за минималния резултат, при който кандидатът се счита
за успешно издържал теста, които се обявяват
на участниците преди започването на теста.
(4) След обявяване на началото на провеждането на теста някой от кандидатите
изтегля чрез жребий един от вариантите на
тест и го обявява на всички кандидати.
(5) В зависимост от броя на явилите се
ка н ди дат и комиси я та може да оп редели
един или няколко от своите членове, които
проверяват тестовете съобразно одобрената
система за определяне на резултатите.
(6) Успешно издържалите теста кандидати се уведомяват чрез писмено съобщение,
вк лючително чрез елек т ронна поща или
факс, ако кандидатите са посочили такива,
за датата, мястото и часа на провеждане на
интервюто.
Чл. 17. (1) При провеждане на подбора
чрез писмена разработка по дадена тема
кандидатите развиват разработка по тематика, свързана с изучаваната специалност.
(2) Комисията подготвя 3 различни теми
по обявената тематика и одобрява критериите за преценка на резултатите. Изборът на
темата се извършва по реда на чл. 16, ал. 4.
(3) Писмените разработки се проверяват най-малко от двама от членовете на
комисията, които независимо един от друг
преценяват представянето на кандидатите
по 5-степенна ска ла. Оценката на всек и
кандидат е средноаритметична от оценките
на проверяващите.
(4) До участие в интервюто се допускат
кандидати, чийто резултат е най-малко „4“.
Те се уведомяват чрез писмено съобщение,
вк лючително чрез елек т ронна поща или
факс, ако кандидатите са посочили такива, за
датата, мястото и часа на провеждането му.
Чл. 18. (1) Преди провеждането на интервюто комисията формулира въпроси, които
се задават на всички кандидати. Комисията
определя и минималния резултат, при който
кандидатът се счита за успешно издържал
интервюто.
(2) По време на интервюто членовете на
комисията задават въпросите по ал. 1. Когато
сред изискванията съгласно чл. 6, ал. 1, т. 2
е владеене на чужд език, част от интервюто
може да се проведе на съответния език.
(3) Всеки член на комисията преценява
качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала и попълва
формуляр съгласно приложение № 6.
Чл. 19. (1) Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени
при провеждането на писмения изпит – ре-
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шаване на тест или писмена разработка, и
от интервюто, у множени с определените
по чл. 14, ал. 1 коефициенти. Въз основа
на окончателните резултати комисията извършва класиране на кандидатите от първо
до трето място.
(2) Окончателните резултати на кандидатите и класирането се оформят във формуляр
съгласно приложение № 7.
(3) В 7-дневен срок от приключването на
подбора комисията представя протокол за
проведения подбор и всички документи на
кандидатите на органа по назначаване или
на овластеното от него лице.
(4) В срока по ал. 3 класирането на кандидатите от първо до трето място се обявява
на интернет страницата на администрацията,
а при липса на такава – на общодостъпното
място по чл. 6, ал. 1, т. 4.
Чл. 20. Когато няма кандидати, издържали
подбора, комисията приключва работата си,
без да извършва класиране, и отразява това
в протокола по чл. 19, ал. 3.
Г л а в а

т р е т а

ПРОВЕЖДАНЕ НА СТИПЕНДИАНТСКАТА
ПРОГРАМА
Раздел І
Споразумение за провеждане на стипендиантска програма
Ч л . 21. О рг а н ът по н а зн ач а ва не и л и
овластеното от него лице сключва споразумение по образец съгласно приложение
№ 8 с кандидата, класиран на първо място
в процедурата по подбор. В случай на отказ
на кандидата да подпише споразумението
органът по назначаване предлага споразумение на следващите кандидати по реда на
тяхното класиране.
Раздел ІI
Провеждане на стипендиантската програма
Чл. 22. (1) Провеждането на стипендиантската програма включва:
1. структурирано запознаване на стипендианта с работата на администрацията;
2. изпълняване от страна на стипендианта
на задачи, свързани с изготвяне на доклади,
анализи и справки;
3. провеждане на ежегодни стажове, не
по-кратки от един месец, в периодите извън
учебните занятия.
(2) Стипендиантът е длъжен да предоставя
на администрацията информация относно съдържанието на учебната програма в рамките
на образованието си, а в случай на изрично
искане от страна на наставника – материали, използвани в рамките на обучението.
А дминистрацията може да отправя към висшите училища предложения и препоръки за
актуализацията им с оглед на подобряване
на практическата им насоченост.
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(3) Изпълнението на задълженията по ал. 1
и 2 не трябва да затруднява провеждането
на обучението на стипендианта.
(4) А дминистрацията е длъжна:
1. да осигу рява реално изпълнение на
програмата съгласно ал. 1;
2. да осигурява на стипендианта условия за
провеждане на стипендиантската програма,
включително място за провеждането на ежегодните стажове и необходимите материали за
запознаване с работата на администрацията.
(5) С т и пен д и а н т ът може д а у в едом и
писмено органа по назначаването, когато
прецени, че администрацията не изпълнява
задълженията си по ал. 4.
(6) В случай че стипендиантът вземе решение да прекрати предсрочно участието в
стипендиантската програма, той е длъжен
писмено да уведоми администрацията. Това
не погасява отговорността му по глава пета.
Ч л. 23. (1) С т и пен д и и т е с е изп ла щат
ежемесечно и се отпускат от началото на
месеца, през който започва стипендиантската
програма.
(2) В случай на изрично искане на стипендианта стипендиите могат да се изплатят
авансово накуп за покриване на не повече
от една семестриална или годишна учебна
такса. Когато размерът на таксата не е определен с акт на Министерския съвет, стипендиантът представя писмени доказателства
за размера є.
(3) Студентите в последния семестър на
обучение получават стипендия до края на
месеца, в който приключва първата сесия
за държавен изпит (защита на дипломна
работа) съгласно учебния план.
(4) Необходимите средства за изплащане
на стипендиите се осигуряват в рамките на
разходите за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски по бюджета
на администрацията за съответната година.
Раздел ІII
Наставник по стипендиантска програма
Чл. 24. (1) Органът по назначаване или
овластеното от него лице определя със заповед наставник на стипендианта.
(2) За наставник може да бъде определен
служител, който:
1. има професионален опит в съответната
администрация, не по-малък от 5 години;
2. заема длъжност в структурното звено,
към което се провежда стипендиантската
програма;
3. е изразил предварително съгласие за
това.
(3) В случай че никой от служителите в
структурното звено по ал. 1, т. 2 не изрази
съгласие да бъде определен за наставник, за
такъв се определя ръководителят на звеното.
(4) Един и същ служител може да бъде
наставник по едно и също време на не повече
от двама стипендианти.
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(5) В случай че наставникът отсъства,
неговите задължения се изпълняват от служителя, определен да го замества, а при прекратяване на правоотношението му – органът
по назначаването определя нов наставник.
(6) Изпълнението на задълженията като
наставник се взема предвид при определянето
на годишната оценка на изпълнението на
длъжността, както и при оценките за определяне на допълнителното възнаграждение
за постигнати резултати по реда на чл. 25
от Наредбата за заплатите на служителите
в държавната администрация и вътрешните правила за заплатите на служителите в
съответната администрация, приета с Постановление № 11 на Министерския съвет
от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм.
и доп., бр. 80 и 103 от 2012 г., бр. 5 и 27 от
2013 г., бр. 5 и 50 от 2014 г., бр. 9 от 2015 г.
и бр. 1, 32, 36, 68, 76 и 103 от 2016 г.).
Чл. 25. (1) Наставникът има следните
задължения:
1. да под държа редовни контак ти със
стипендианта;
2. да запознава стипендианта с естеството
на работата в съответната администрация
и в звеното, в което се провежда стипендиантската програма;
3. да координира участието на стипендианта в дейността на администрацията, като
му възлага задачи за изготвяне на доклади,
анализи и справки;
4. да координира провеждането на ежегодните стажове на стипендианта в администрацията;
5. да информира ръководителя на структурното звено по чл. 24, ал. 2, т. 2 за съдържанието на учебната програма на стипендианта и
за използваните в рамките на образованието
материали, като при необходимост дава становища и предложения за актуализирането им.
(2) Задълженията на наставника по стипендиантска програма се включват в длъжностната му характеристика.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

НАЗНАЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИАНТА ПО
СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ
Чл. 26. (1) След изтичането на срока на
споразумението по чл. 21 стипендиантът се
назначава по служебно правоотношение в
съответната администрация, ако е преминал
успешно теста по чл. 10д, ал. 1 от Закона
за държавния служител и събеседването с
органа по назначаването за установяване на
специфичните знания за заемане на съответната длъжност в администрацията.
(2) В срок един месец от приключването
на образованието стипендиантът подава до
съответната администрация заявление за
постъпване на служба.
(3) Администрацията в срок два месеца от
получаването на заявлението по ал. 2:
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1. орга н изи ра п ровеж да не т о на т ес та
по чл. 10д, ал. 1 от Закона за държавния
служител;
2. осигурява провеждането на събеседването по ал. 1;
3. осигурява свободна длъжност за заемане
от стипендианта.
Чл. 27. (1) Събеседването по чл. 26, ал. 1
се провежда от органа по назначаване в присъствието на ръководителя на структурното
звено по чл. 24, ал. 2, т. 2, на наставника на
стипендианта и на служител на звеното за
управление на човешките ресурси.
(2) Чрез събеседването се установява дали
с т и пен д иа н т ът п ри т еж а ва необход и м и т е
качества за работа в администрацията и
специфичните знания за заемането на конкретната длъжност.
(3) За резултатите от проведеното събеседване се съставя протокол. Извлечение от
протокола се изпраща по електронен път на
стипендианта.
(4) В 14-дневен срок от събеседването,
ако е преминало успешно, органът по назначаване издава заповед за назначаване на
стипендианта на държавна служба.

ВЕСТНИК
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ПОСЛЕДИЦИ ОТ НЕСП АЗВА НЕТО Н А
ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА СТИПЕНДИАНТА
Чл. 28. (1) Стипендиантът е длъжен да
възстанови изплатените стипендии в пълен
размер заедно със законната лихва, когато
не е спазил сроковете по чл. 13а, ал. 4, т. 2 и
3 от Закона за държавния служител, както и
ако не е издържал теста по чл. 10д, ал. 1 от
Закона за държавния служител.
(2) Вземанията на държавата в случаите
по ал. 1 са частни държавни вземания и се
събират от Националната агенция по приходите по реда на Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредбата се приема на основание
чл. 13а, ал. 8 от Закона за държавния служител.
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“ с изключение на чл. 26, ал. 1 и чл. 28, ал. 1 относно
думите „както и ако не е издържал теста по
чл. 10д, ал. 1 от Закона за държавния служител“, които влизат в сила от 1 януари 2018 г.
Приложение № 1
към чл. 5, ал. 1

МОТИВИРАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за включване в списъка на специалностите, за които в отделните администрации съществува недостиг на експерти и за които могат да се предоставят стипендии през
……...... г.
1. Информация за административната структура
Наименование на административната структура

Посочете конкретната административна структура

Лице за контакт

Посочете име, длъжност, имейл и телефон

2. Конкретна специалност, за която има недостиг на експерти в съответната администрация
В случай че специалностите са повече от една, моля попълнете т. 2 за всяка една от тях
Специалност

Посочете специалност

Причини за недостига

Посочете причините за недостига и за предприетите до момента действия за привличане на специалисти със съответната специалност

Брой стипендии, които ще се предоставят

Посочете броя на стипендиите, които ще се отпуснат за конкретната специалност

Размер на стипендията/ите

Посочете размера на стипендията (до 330 лв.)

3. Изисквания към кандидатите за конкретната стипендиантска програма
В случай че специалностите са повече от една, моля попълнете т. 3 за всяка една от тях
Срок, за който стипендиантът ще бъде задължен Посочете срока, за който стипендиантът ще бъде
да работи в съответната администрация
задължен да работи в съответната администрация
след приключване на програмата
Други специфични изисквания към кандидатите, ако такива произтичат от нормативен акт или са
необходими за работа в съответната администрация
Посочете само ако е необходимо
Дата:
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Приложение № 2
към чл. 6, ал. 2
ОБЯВЛЕНИЕ
за провеждане на подбор за участие в стипендиантска програма
1. Информация за административната структура
Наименование на административната струк- Посочете конкретната административна структура, в
тура
която ще се проведе стипендиантската програма
Наименование на административното звено
Посочете конкретното административно звено, в което
ще се проведе стипендиантската програма
2. Информация за стипендиантската програма
Специалност
Посочете специалността, за която е обявена стипендиантската програма
Брой стипендии
Посочете броя на стипендиите, които ще бъдат предоставени за конкретната специалност
Размер на стипендията
Посочете размера на стипендията (до 330 лв.)
Период, за който се предоставя стипендията Посочете периода, за който ще се предоставя стипендията (дата, месец, година)
Срок за придобиване на образователно-квали- Посочете срока за придобиване на образователно-квалифификационна степен
кационната степен на студента (година)
Срок, за който стипендиантът е задължен да Посочете срока, за който стипендиантът е задължен да
работи в съответната администрация
работи в съответната администрация след приключване
на програмата
3. Специфични изисквания
Попълва се само при необходимост, ако има специфични изисквания, които произтичат от нормативен акт
или са необходими за работа в съответната администрация
4. Задължения на стипендианта
Задачи, които ще изпълнява стипендиантът
Опишете основните задачи на стипендианта
Знания и умения, които се очаква стипендиантът да Опишете основните знания и умения, които се
придобие по време на програмата
очаква да придобие/развие стипендиантът – умения за работа в екип, за управление на времето,
за учене и др.
5. Начин на подбор
Писмен изпит (тест или писмена разработка) и ин- Посочете конкретния начин, по който ще проветервю
дете подбора
6. Място и срок за подаване на документи
Адрес
Посочете адреса на административното звено, където се
подават документите
Административно звено
Посочете административното звено, където се подават
документите
Лице за контакт
Посочете име, имейл и телефон
Краен срок за подаване на документите
Посочете дата, месец, година и точен час
Начин за подаване на документите
Посочете начина, по който могат да се подават документите (лично или по имейл)
Общодостъпно място, на което ще се публи- Посочете общодостъпното място: интернет страница на
куват списъци или други съобщения
съответната административна структура, място на информационно табло и др.
Дата на публикуване на обявлението
Посочете датата, на която е публикувано обявлението
7. Необходими документи
1. Заявление по образец съгласно приложение № 3 от Наредбата за провеждането на стипендиантска
програма в държавната администрация.
2. Мотивационно писмо.
3. Документ, удостоверяващ студентското положение на кандидата, когато той се обучава в чуждестранно висше училище.
4. Други документи, които да удостоверят наличието на специфични изисквания, когато такива се
изискват в обявлението.
5. Декларация, че лицето е български гражданин, съгласно приложение № 4.
6. Други документи, ако е приложимо.
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Приложение № 3
към чл. 7, ал. 1
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПОДБОР
За стипендиантската програма на:
Наименование на административната структура
Наименование на административното звено
Специалност
Лична информация
Трите имена на кандидата
Дата на раждане
Адрес за кореспонденция
Телефон, имейл за контакти
Образование*
Висше училище
Специалност
Образователно-квалификационна степен (бакалавър, магистър)
Форма на висшето образование (редовно, задочно, дистанционно)
Завършен курс на обучение към момента на кандидатстване
Други дипломи, сертификати, завършени курсове
Компютърни умения
Езикови умения и степен на владеене на езика
*В случаите, когато кандидатът изучава повече от една специалност, разделът се попълва за всяка една от тях
Професионален опит**
Организация
Срок
Длъжност
Основни задължения
**В случаите, когато кандидатът има професионален опит при повече от един работодател, разделът се
попълва за всеки един от тях
Дата:

Подпис:

Приложение № 4
към чл. 7, ал. 2, т. 7
ДЕКЛАРАЦИЯ
във връзка с участие в стипендиантска програма в държавната администрация
в ……………………………………
Име, презиме и фамилия
ЕГН
Лична карта №
Издадена от
Издадена на
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Съм български гражданин.
2. Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.
Дата:

Подпис:
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Приложение № 5
към чл. 10, ал. 3
ДЕКЛАРАЦИЯ
Членовете на комисията по подбор попълват тази декларация за всеки от
интервюираните кандидати
Име, презиме и фамилия
ЕГН
Лична карта №
Издадена от
Издадена на
В качеството си на председател/член на комисията по подбор
съгласно Заповед № …….. от …………. г.
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Нямам личен интерес от провеждането на подбора.
2. Не съм в отношения с някого от кандидатите, които могат да породят основателни съмнения в моята
безпристрастност.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни
данни.
Дата:

Подпис:

Приложение № 6
към чл. 18, ал. 3
ФОРМУЛЯР
за преценка на кандидитатите от интервю
Членовете на комисията по подбора попълват този формуляр за всеки от
интервюираните кандидати за стипендиантската програма на:
Наименование на административната структура
Наименование на административното звено
Специалност
Член на комисията по подбор
Име, презиме и фамилия
Трите имена на кандидата
Подпис:
Критерии за преценка на кандидата:
Необходими знания по специалността
Необходими компетентности (аналитична компетентност, комуникативна компетентност, ориентация към резултати)
Компютърни умения
Езикови умения
Специфични умения
(ако са посочени в обявлението)
Забележки:
1. Преценката се извършва по 5-степенна скала, като оценка 5 е най-високата, а оценка 1 – най-ниската.
2. Преди интервюто кандидатите се подписват на формуляра
Дата:

Подпис:

С Т Р.

40

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 12

Приложение № 7
към чл. 19, ал. 2
ФОРМУЛЯР
за окончателните резултати на кандидатите за стипендиантска програма
Наименование на административната структура
Наименование на административното звено
Специалност
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДБОР
Име, презиме и фа- Резултат от пис- Коефициент
милия на кандидата
мения изпит

Резултат от
интервюто

Коефициент

Окончателен
резултат

1.
2.
3.
…….
КЛАСИРАНЕ
Име, презиме и фамилия на кандидата

Окончателен резултат

1.
2.
3.
Членове на комисията по подбор:

Подпис:

1.
2.
3.
……
Дата:

Приложение № 8
към чл. 21, ал. 1
СПOРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА
Днес, .................................г.
между: ......................................................................
...................................................................................
(пълно наименование на администрацията)
със седалище ......................................................... ,
БУЛСТАТ .............................. , представлявана от
...................................................................................
.................................................................................. ,
(име, фамилия и длъжност)
наричана по-нататък „АДМИНИСТРАЦИЯ“, от
една страна, и ........................................................
...................................................................................
(име, презиме, фамилия)
с ЕГН ..............., притежаващ/а л.к. № .............. ,
издадена на ................. г. от МВР ........................ ,
с постоянен адрес: .................................................
.................................................................................. ,
студент ......... курс в ...............................................
...................................................................................
.................................................................................. ,
(наименование на висшето училище)
специалност ........................................................... ,

наричан/а по-долу „СТИПЕНДИАНТ“, от друга
страна, се сключи настоящото споразумение
за следното:
І. ПРЕДМЕТ И СРОК НА СПОРАЗУМЕНИЕТО
Чл. 1. (1) Предмет на това споразумение е
провеждането на СТИПЕНДИАНТСК А ПРОГРАМА
в ............................................................................
(административно звено)
на ......................................................................... ,
(наименование на администрацията)
намиращо се на адрес: ......................................
...............................................................................
(2) Настоящото споразумение се сключва за
срок от ................... 20......... г. до ........ 20...... г.
II. ВЪЗНАГРА ЖДЕНИЕ
Чл. 2. Размерът на месечната стипендия е
……………………… лв.
Чл. 3. (1) Стипендиите се изплащат ежемесечно и се отпускат от началото на месеца, през
който започва стипендиантската програма, до
изтичане на срока по чл. 1, ал. 2.
(2) Стипендиите могат да се изплатят авансово накуп за покриване на не повече от една
семест риа лна и ли годишна у чебна такса в
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случай на изрично искане на стипендианта въз
основа на представени писмени доказателства
за размера на таксата.
(3) Студентите в последния семестър на обучение получават стипендия до края на месеца,
в който приключва първата сесия за държавен
изпит (защита на дипломна работа) съгласно
учебния план.
IІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 4. Провеждането на стипендиантската
програма включва:
1. структурирано запознаване на стипендианта с работата на администрацията;
2. изпълнение от страна на стипендианта
на задачи, свързани с изготвяне на доклади,
анализи, справки и др.;
3. п ровеж да не на ежег од н и с та жове, не
по-кратки от един месец, в периодите извън
учебните занятия.
Чл. 5. АДМИНИСТРАЦИЯТА се задължава:
1. да осигурява реално изпълнение на програмата съгласно чл. 4;
2. да осигурява на стипендианта условия за
провеж дане на стипендиантската прог рама,
включително място за провеждането на ежегодните стажове, и необходимите материали за
запознаване с работата на администрацията;
3. да следи съдържанието на учебната програма и за използваните в рамките на образованието материали и да предлага на висшите
учебни заведения актуализацията им с оглед на
подобряване на практическата им насоченост.
Чл. 6. А ДМИНИСТРАЦИЯТА се задължава
да предостави практическо обучение за усвояване на професионални и практически знания
и умения на стипендианта под ръководството
на наставник.
Чл. 7. А ДМИНИСТРАЦИЯТА има право да
се информира за действията по изпълнение на
споразумението, както и да осъществява текущ
контрол по изпълнението на задълженията на
стипендианта.
Ч л. 8 . С Т И П ЕН Д И А Н Т ЪТ е д л ъ жен да
п ри до бие о б ра з ов ат е л но -к в а л ифи к а ц ион н а
степен ............ в срок до ……………………………….. г.
Чл. 9. СТИПЕНДИАНТЪТ е длъжен:
1. да се явява редовно в работното време на
администрацията и/или по определения график
в периода за провеждане на стажа;
2. да изпълнява точно и добросъвестно инструкциите и задачите, поставени от наставника.
Чл. 10. СТИПЕНДИАНТЪТ се задължава да
постъпи на работа по служебно правоотношение
в ......................................... след завършване на
висшето си образование, но не по-късно от
.................... г.
Чл. 11. СТИПЕНДИАНТЪТ се задължава да
работи в съответната администрация за срок
от ………………………………… години.
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Чл. 12. СТИПЕНДИ А НТ ЪТ е длъжен да
предоставя на администрацията информация за
съдържанието на учебната програма в рамките
на образованието си, а в случай на изрично
искане от страна на наставника – материали,
използвани в рамките на образованието.
Чл. 13. СТИПЕНДИ А НТ ЪТ е длъжен да
уведомява А ДМИНИСТРАЦИЯТА, в случай че
възникнат проблеми във връзка с провеждането
на стипендиантската програма.
Чл. 14. СТИПЕНДИАНТЪТ се задължава да
се запознае и да спазва правилата за вътрешния
ред в администрацията, в която се провежда
стипендиантската програма, както и да пази
повереното му имущество.
Чл. 15. (1) СТИПЕНДИ АНТЪТ е длъжен
да не разпространява поверителна информация за администрацията, която му е станала
известна при или по повод изпълнението на
това споразумение. За поверителна се смята
всяка служебна информация.
(2) СТИПЕНДИАНТЪТ е длъжен да спазва
Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация, както и да не извършва
действия, с които уронва престижа на държавната администрация.
IV. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СТИПЕНДАНТСК АТА ПРОГРАМА
Чл. 16. (1) Стипендиантската програма приключва с изтичане срока на споразумението,
посочен в чл. 1, ал. 2.
(2) В случай че СТИПЕНДИАНТЪТ вземе
решение да прекрати предсрочно у частието
в стипендиантската програма, той е длъжен
писмено да уведоми А ДМИНИСТРАЦИЯТА.
V. ИЗМЕНЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО
Чл. 17. Настоящото споразумение може да
бъде изменяно и допълвано по предложение
на всяка една от страните чрез подписване
на допълнителни споразумения, които стават
неразделна част от него.
VІ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА
Чл. 18. СТИПЕНДИ А НТ ЪТ е длъжен да
възстанови изплатените стипендии в пълен
размер заедно със законната лихва, когато не
е спазил сроковете по чл. 13а, ал. 4, т. 2 и 3 от
Закона за държавния служител, както и ако не
е издържал теста по чл. 10д, ал. 1 от Закона за
държавния служител.
Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един
за всяка от страните.
АДМИНИСТРАЦИЯ:

СТИПЕНДИАНТ:

(подпис и печат)

823

(подпис)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29
ОТ 26 ЯНУАРИ 2017 Г.

за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г.
за приемане на Национална програма за
енергийна ефективност на многофамилните
жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по програмата и за определяне на органите,
отговорни за реализацията є (обн., ДВ, бр. 10
от 2015 г.; попр., бр. 18 от 2015 г.; изм. и доп.,
бр. 35 и 82 от 2015 г. и бр. 11 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 3, ал. 2 т. 2 и 3 се изменят така:
„2. наблюдава процеса по изпълнение на
Програмата, включително при необходимост
може да извършва проверки на място на
извадков принцип на дейностите по сключените договори по чл. 2, ал. 4; редът, по който
се осъществяват проверките, се определя
от министъра на регионалното развитие и
благоустройството;
3. поддържа регистър с данни за прогнозното и текущото техническо и финансово
изпълнение на Програмата, като регулярно
подава информация към Министерството на
финансите и Българската банка за развитие.“
§ 2. В приложение № 1 към чл. 1, ал. 1
„Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. Финансов ресурс
Програмата ще се осъществява с финансов
ресурс от 2 млрд. лв. При осигуряване на
допълнителни средства финансовият ресурс
по Програмата може да бъде увеличен.“
2. В т. 4 „Продължителност на Програмата“ изречение второ се изменя така: „Кандидатстването по Програмата може да се
удължава при наличие на свободен финансов
ресурс по Програмата.“
3. В т. 5 „Критерии за допустимост на
сградите по Програмата“ накрая се добавя:
„Сградите, които отговарят на гореизброените критерии, ще бъдат допустими от 2015 г.
до дос т и га не размера на разпола гаем и я
финансов ресурс по Програмата.“
4. В т. 7 „Участници и техните функции“
час т т а „М и н ис т ер с т во на р ег иона л но т о
развитие и благоустройството (МРРБ) – координатор на програмата“ се изменя така:
„Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) – координатор на Програмата
Министерството на регионалното развитие
и благоустройството координира процеса и
издава необходимите методически указания
и подготвя необходимите образци за кандидатстване пред общината. Министерството на
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регионалното развитие и благоустройството
чрез дирекция „Жилищна политика“ оказва
подкрепа на общините при изпълнението на
Програмата.
Министерството на регионалното развитие
и благоустройството:
• осигурява методическо ръководство по
нефинансовите аспекти на Програмата;
• наблюдава процеса по изпълнението на
Програмата, включително при необходимост
може да извършва проверки на място на
извадков принцип на дейностите по сключените договори за целево финансиране;
редът, по който се осъществяват проверките,
се определя от министъра на регионалното
развитие и благоустройството;
• в рамките на бюджетната процедура за
съответната година планира средствата за
помощта за включване в държавния бюджет
и в средносрочната бюджетна прогноза.“
§ 3. В приложение № 2 към чл. 1, ал. 2
„Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
Методически указания“ в раздел І „Обща
информация“ се правят следните изменения:
1. В т. 2 „Участници и техните функции
в процеса по обновяване на многофамилни
жилищни сгради“:
а) част „Министерство на регионалното
развитие и благоустройството (МРРБ) – координатор на програмата“ се изменя така:
„Министерство на регионалното развитие
и благоустройството (МРРБ) – координатор
на програмата
Министерството на регионалното развитие
и благоустройството координира процеса,
издава необходимите методически указания
и подготвя необходимите образци за кандидатстване пред общината. Министерството на
регионалното развитие и благоустройството
чрез дирекция „Жилищна политика“ оказва
подкрепа на общините при изпълнението на
Програмата.
Министерството на регионалното развитие
и благоустройството:
• осигурява методическо ръководство по
нефинансовите аспекти на програмата;
• наблюдава процеса по изпълнение на
програмата, включително при необходимост
може да извършва проверки на място на
извадков принцип на дейностите по сключените договори за целево финансиране;
редът, по който се осъществяват проверките,
се определя от министъра на регионалното
развитие и благоустройството;
• в рамките на бюджетната процедура за
съответната година планира средствата за
помощта за включване в държавния бюджет
и в средносрочната бюджетна прогноза.
В допълнение МРРБ поддържа регистър с
данни за прогнозното и текущото техническо
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и финансово изпълнение на прог рамата,
като регулярно подава информация към МФ
и ББР.“;
б) част „Община“ се изменя така:
„Община
Общината отговаря за цялостното техническо и финансово администриране на
програмата на своята територия.
Общината:
• приема заявления от сдруженията на
собствениците и сключва договор със съответните сдружения по предоставянето на
финансирането и помощта;
• договаря и разплаща всички дейности
по обновяването;
• сключва договори за целево финансиране
с ББР и с областния управител за съответното финансиране.
В допълнение общините:
• водят публичен регистър на сдруженията
на собствениците: кметът на общината или
оправомощено от него длъжностно лице проверява (съгласно чл. 45, ал. 2 ЗУЕС) дали са
спазени изискванията на ЗУЕС при вписване
на сдружението, и издават удостоверение
за регистрация (съгласно чл. 46а ЗУЕС) на
сдружението;
• издават разрешени я за ст роеж (п ри
необходимост);
• в случаите на собственост на жилища в
сгради, където СС инициират кандидатстване,
общините участват в общото събрание на
СС и в неговите решения чрез упълномощен
представител;
• п ровеж дат информац ионни/разяснителни кампании – провеждане на срещи с
домоуправители, разпространение на информационни материали на подходящи публични
места и в жилищните квартали и т.н.;
• упражняват инвеститорски контрол.
Кметовете на общини предприемат необходимите действия за осигуряване изпълнението на програмата на своята територия.
Кметовете на общини поддържат досие
за всяка финансирана и обновена сграда.
Досието с оригиналните документи за всяка
сграда се предава на областния управител
с приемно-предавателен протокол след въвеж дането на сградата в експлоатаци я и
подписването на протокола съгласно чл. 12
от договора за целево финансиране (приложение № 11).
Срокът за изготвяне и изпращане на копие на протокола по чл. 12 от договора за
целево финансиране в МРРБ е в рамките
на 7 работни дни от последното извършено
разплащане от страна на ББР по договора
за целево финансиране. Във връзка с това
общината има задължение да следи регулярно
за извършените разплащания по договорите
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за целево финансиране, както и за спазването на срока за предоставяне на протокола
по чл. 12.
Кметовете на общини провеждат процедурите за възлагане на дейностите съгласно
Закона за обществените поръчки и приложимите нормативни актове.
Общината поддържа регистър, в който регистрира подадените заявления от СС, както
и поддържа база данни за изпълнението на
програмата.
Кметовете на общини оказват пълно съдействие на МРРБ във връзка с осъществяване на проверките на място по сключените
договори за целево финансиране.“;
в) част „Областни управители“ се изменя
така:
„Областни управители
Областният управител:
· в качеството си на представител на
държавата подписва договор за целево финансиране с общината и ББР след проверка
за наличие на предпоставките за одобряване
на сградата, а именно:
 наличие на цяла сграда;
 наличие на изискуемия брой самостоятелни обекти с жилищно предназначение в
сградата съгласно критериите за допустимост;
 наличие на сдружение на собствениците, регистрирано в общината и в регистър
БУЛСТАТ;
 наличие на договор между сдружението
на собствениците и общината.
Проверката се извършва чрез попълване
на контролен лист по образец (приложение
№ 13);
· наблюдава процеса по обновяването на
жилищните сгради на своята територия в
изпълнение на договора за целево финансиране, включително участва в приемателните
комисии за обектите, и подписва всички
протоколи по време на строителството.“
2. В т. 3 „Допустимост на сгради, финансова помощ, дейности и разходи, разпределение
на разходите“ част „Критерии за допустимост
на сградите“ се изменя така:
„Финансиране на многофамилни жилищни
сгради през 2015 г.
Доп ус т и м и с а вси ч к и м ног о фа м и л н и
жилищни сгради, строени по индустриален
способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно повдигани плочи);
ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж
и разновидностите им, с минимум 36 само
стоятелни обекта с жилищно предназначение.
При наличие на самостоятелни обекти в
сградата, които се използват за извършване
на стопанска дейност, както и в случаите на
отдаване под наем или извършване на дейност от търговци и/или лица със свободни
професии, собствениците на тези обекти се
третират като полу чатели на минимална
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помощ (de minimis)1 съгласно Закона за държавните помощи.
Програмата се изпълнява съгласно схема
за минимална помощ в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на
Комисията от 18 декември 2013 г. относно
прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския
съюз към помощта de minimis (OB, L 352 от
24.12.2013 г.). Условията на схемата се съдържат в допълнителни указания (приложение
№ 14) – неразделна част от тези указания,
като при противоречие между указанията и
условията на схемата за минимална помощ
се прилагат специалните условия на схемата. Съответната община е администратор на
минимална помощ за БФП, предоставена на
нейна територия, съобразно Закона за държавните помощи.
При наличие на собственици на самостоятелни обекти в сградата, в които се упражнява
стопанска дейност, но които са извън обхвата
на схемата за минимална помощ, собствениците заплащат на общината съответната част
от разходите за обновяването на припадащите
им се общи части и разходите за дейностите
в съответния самостоятелен обект.
При наличие на свързано строителство,
а именно няколко блок-секции или сгради
(блокове), които са свързани помежду си,
т.е. не са отдалечени една от друга и образуват общ архитектурен ансамбъл, групата от
блок-секции/сгради кандидатства заедно по
Националната програма.
По изк лючение, при невъзмож ност за
участие на цялата група и по преценка на
общината, от съответната група може да се
допусне да кандидатстват минимум половината от свързаните блок-секции/сгради,
които покриват изискването за минимум 36
самостоятелни обекта и са последователно
„Минимална помощ“ е помощта, която не нарушава и не застрашава конкуренцията или има
незначително въздействие върху нея поради своя
минимален размер, както е дефинирано в действащия Регламент на ЕО относно прилагането на
членове 107 и 108 от Договора за функциониране на
Европейския съюз по отношение на минималната
помощ (Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията
от 15.12.2006 г. относно прилагането на членове 87 и
88 от Договора към минималната помощ (OJ, L 379
от 28.12.2006 г., променен OJ, L 201 от 04.08.2011 г.)
и Регламент (ЕО) № 1860/20 04 на Комиси ята
относно прилагането на чл. 87 и 88 от Договора
за създаване на Европейската общност относно
минималната помощ в областта на земеделието
и рибарството. Считано от 1.01.2014 г. Регламент
(ЕС) № 1998/2006 на Комисията от 15.12.2006 г. се
заменя от Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията
от 18 декември 2013 г., съответно Регламент (ЕО)
№ 1860/2004 на Комисията се заменя с Регламент
(ЕС) № 1535/2007 и Регламент (ЕС) № 1408/2013 г.
Считано от 1.01.2014 г. Регламент (ЕС) № 1998/2006
на Комисията от 15.12.2006 г. се заменя от Регламент
(ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември
2013 г., съответно Регламент (ЕО) № 1860/2004 на
Комисията се заменя с Регламент (ЕС) № 1535/2007
и Регламент (ЕС) № 1408/2013 г.
1
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разположени. Това изключение важи за група
от минимум две блок-секции или за група
от повече от две свързано застроени сгради.
По изключение и по преценка на общината
през 2015 г. могат да се одобряват за обновяване и сгради с минимум 32 самостоятелни
обекта с жилищно предназначение, които
са построени преди 1975 г. и са с доказани
конструктивни проблеми.
Финансиране на многофамилни жилищни
сгради през 2016 г.
В обхвата на Програмата от 1.01.2016 г.
допустими за финансиране са и:
· многофамилни жилищни сгради, строени
по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно
жилищно строителство); ППП (пакетно повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж);
пълзящ кофраж и разновидностите им – на
три или повече етажа, от минимум 6 (шест)
самостоятелни обекта с жилищно предназначение до 36 самостоятелни обекта с жилищно
предназначение;
· многофамилни жилищни сгради (масивни сгради), проектирани преди 26 април
1999 г., на три или повече етажа с 6 (шест)
или повече самостоятелни обекта с жилищно
предназначение.
Горепосочените сгради са допустими за
финансиране само в случаите, когато попадат
извън обхвата на проектните предложения на
общините по ПО 1 и ПО 2 на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014 – 2020.
Предвид обстоятелството, че в рамките
на ОПРР 2014 – 2020 е определен ресурс за
мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в 67 общини – допустими бенефициенти по програмата, всяка
община – конкретен бенефициент по ОПРР
2014 – 2020, трябва да гарантира липсата на
двойно финансиране на сградите, които ще
одобрява по двете програми – националната
и по ОПРР 2014 – 2020, включително чрез подаване на декларация за липса на двойно финансиране по образец. Декларацията се подава
от кмета на общината към ББР с искането за
сключване на договор за целево финансиране.
При наличие на свързано строителство
при сградите, допустими за финансиране през
2016 г., а именно няколко блок-секции, които
са свързани помежду си, т.е. не са отдалечени
една от друга и образуват общ архитектурен
ансамбъл, групата от блок-секции кандидатства заедно по Националната програма.
· В рамките на Националната програма се
финансират през 2016 г. многофамилни жилищни сгради, които са одобрени по Проект
BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна
програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013,
но за които към 31.12.2015 г. не са извършени строителни и монтажни работи съгласно
приложения списък (приложение № 19).
Изпълнението на дейностите по сградите,
одобрени по Проект BG161PO001-1.2.01-0001
„Енергийно обновяване на българските домове“, за които към 31.12.2015 г. не са извършени
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строителни и монтажни работи, се извършава
от съответната община съгласно указания
(приложение № 18).
Инвестициите за сградите следва да се
приоритизират, като се даде предимство за
най-старите и големи панелни сгради, сгради
с доказани сериозни конструктивни проблеми, застрашаващи живота на живущите в
тях. Също така е необходимо да се търси
компактен ефект от дейностите – например
насочване към целева група сгради в определени квартали, и др.
Сградите, които отговарят на гореизброените критерии за допустимост, могат да
кандидатстват от 2015 г. до достигане размера на разполагаемия финансов ресурс по
Програмата.
В допълнение при оценката на подадените
през 2016 г. заявления общината трябва да
третира с приоритет многофамилните жилищни сгради, строени по индустриален способ,
като предимство се дава първо на сградите с
над 36 самостоятелни обекта, а след това на
тези с под 36 самостоятелни обекта, строени
по индустриален способ.
През 2016 г. общината може да разглежда
и да одобрява заявления за кандидатстване
на всички допустими сгради по Програмата
при спазване на изискването за отдаване на
приоритет по гореописания ред. Подписването на договори за целево финансиране ще се
извършва съобразно разполагаемия финансов
ресурс.
ВАЖНО!
Общината трябва да има предвид, че изпълнение на дейностите по сградите може
да започне при сключен договор за целево
финансиране при условия, стойности и срокове съгласно анекса към него, определящ
конкретните дейности за сградата, които се
подписват от страните след провеждане на
обществени поръчки за съответните дейности
и определяне на цената по съответните фази и
при наличен финансов ресурс по Програмата,
потвърден от Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
Откриването на процедурите е препоръчително да става при условията на чл. 114 ЗОП.
Съобразно разполагаемия финансов ресурс
ще се финансират приоритетно първо поголемите многофамилни жилищни сгради,
строени по индустриален способ, с над 36
самостоятелни обекта, а след това тези с под
36 самостоятелни обекта и накрая всички
останали сгради.
При спазване на изискванията за допустимост на сградите и горната приоритизация
ББР може да сключва нови договори за целево финансиране само след подписването
на анексите по вече сключените договори до
достигане размера на разполагаемия финансов ресурс по Програмата. Сключването на
новите договори се извършва при условията
и по реда на Програмата.“
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§ 4. В приложение № 10 – образец към
Методическите указания, в чл. 4 ал. 5 се
изменя така:
„(5) Да подготви документацията за избор
на изпълнители за дейностите по чл. 2, да
проведе процедура за избор на изпълнител
при спазване на приложимото национално
законодателство и да сключи договор с избраните изпълнители, който съдържа клауза
за санкции при наличие на недопустими
дейности в извършените и актувани строително-монтажни работи.“
§ 5. В приложение № 11 „Договор за целево
финансиране“ се правят следните допълнения:
1. В чл. 22 се създава т. 7:
„7. приложение № 7.“
2. Създава се приложение № 7 към чл. 22,
т. 7 от договора за целево финансиране (приложение № 11):
„Приложение № 7
към договора за целево финансиране
(приложение № 11)
Декларация за допустимост на дейностите и
разходите по сграда ………………………………….. 2
Долуподписаният/ата: .....................................
.................................................................................. ,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН ................................, постоянен адрес: ..........
.................................................................................. ,
гражданство ........................................................... ,
документ за самоличност № ..................., издаден
на ................. от МВР – ......................................... ,
в качеството ми на кмет на община ................. ,
Декларирам, че за сграда с адрес .................
.................................................................................. ,
ЕИК по БУЛСТАТ ……………………………:
1. Всички изпълнени дейности са допустими
по програмата.
2. Всички извършени разходи са допустими
по програмата.
Известна ми е наказателната отговорност по
чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране
на неверни обстоятелства.
Дата на деклариране:
Декларатор:
....................................
(подпис)
Настоящата декларация за допустимост на дейностите и разходите се подава от кмета на общината заедно с искане-декларация (приложение № 3
към договора за целево финансиране) по Фаза 2
съгласно чл. 2, ал. 1, т. 2 от договора за целево финансиране.“
2

Заключителна разпоредба
§ 6. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
824
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30
ОТ 30 ЯНУАРИ 2017 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление
№ 229 на Министерския съвет от 2009 г.
(обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102
от 2009 г., бр. 15, 25 и 30 от 2010 г.; попр.,
бр. 32 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 74 и 88 от
2010 г., бр. 15, 25, 31, 43, 54 и 80 от 2011 г.,
бр. 22, 50 и 103 от 2012 г., бр. 30, 51, 69, 70,
74, 82, 88 и 102 от 2013 г., бр. 8, 49, 58, 67, 76
и 94 от 2014 г., бр. 5, 19, 37 и 57 от 2015 г. и
бр. 2, 8, 49 и 91 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
§ 1. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. (1) Министерският съвет се състои от:
1. министър-председател;
2. заместник министър-председател по
социални политики и министър на здравеопазването;
3. заместник минист ър-председател по
вътрешен ред и сигурност и министър на
отбраната;
4. заместник минист ър-председател по
европейските фондове;
5. заместник минист ър-председател по
подготовката на българското председателство
на Съвета на ЕС – 2018;
6. министър на вътрешните работи;
7. министър на финансите;
8. министър на труда и социалната политика;
9. министър на регионалното развитие и
благоустройството;
10. министър на образованието и науката;
11. министър на външните работи;
12. министър на правосъдието;
13. министър на културата;
14. министър на околната среда и водите;
15. министър на земеделието и храните;
16. министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
17. министър на икономиката;
18. министър на енергетиката;
19. министър на туризма;
20. министър на младежта и спорта.
(2) Заместник министър-председателите
и минист рите ръковод ят министерства с
изключение на заместник министър-председателя по европейските фондове и заместник
министър-председателя по подготовката на
българското председателство на Съвета на
ЕС – 2018.“
§ 2. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 и 4 думите „и икономическата
политика“ се заличават.
2. Алинея 5 се отменя.
3. В ал. 6 думите „по координация на европейските политики и институционалните
въпроси и минист ър на образованието и
науката“ се заменят с „по подготовката на
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българското председателство на Съвета на
ЕС – 2018“.
4. В ал. 7 думите „по ал. 1 и 3“ се заменят
с „по ал. 1, 3 и 6“.
§ 3. В чл. 75, ал. 1, т. 1 думите „и икономическата политика“ се заличават.
§ 4. В чл. 77а, ал. 3 думите „заместник
министър-председателите по чл. 5, ал. 1, т. 2
и 4“ се заменят със „заместник министърпредседателя по чл. 5, ал. 1, т. 4“.
§ 5. В приложение № 3 към чл. 53, ал. 1
и чл. 54, ал. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. На ред „Политически кабинет на министър-председателя“ числото „11“ се заменя
с „16“.
2. Думите „Политически кабинет на заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и
министър на вътрешните работи“ се заменят
с „Политически кабинет на заместник министър-председателя по социални политики
и министър на здравеопазването“ и числото
„10“ се заменя с „3“.
3. Д у м и т е „По л и т и че ск и к аби не т н а
заместник минист ър-председател я по коорд и на ц и я на европейск и т е пол и т и к и и
институционалните въпроси и министър на
образованието и науката“ се заменят с „Политически кабинет на заместник министърпредседателя по вътрешен ред и сигурност
и министър на отбраната“ и числото „10“
се заменя с „3“.
4. На ред „Политически кабинет на заместник министър-председателя по европейските
фондове и икономическата политика“ думите
„и икономическата политика“ се заличават,
а числото „11“ се заменя с „10“.
5. След ред „Политическ и кабинет на
заместник министър-председателя по европейските фондове“ се създава нов ред:
„По л и т и че с к и к аби не т н а з а ме с т н и к
министър-председателя по подготовката на
българското председателство на Съвета на
ЕС – 2018 10“.
Заключителни разпоредби
§ 6. В Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по
въпросите 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.,
бр. 36 и 79 от 2016 г. и бр. 7 от 2017 г.) се
правят следните изменения:
1. В чл. 1а:
а) в ал. 1 думите „Министър-председателят“ се заменят със „Заместник министърпредседателят по подготовката на българското председателство на Съвета на ЕС – 2018“;
б) в ал. 2 думите „министър-председателят“ се заменят със „заместник министърпредседателят по ал. 1“.
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2. В чл. 2:
а) в ал. 1 и 2 думите „Заместник министърпредседателят по координация на европейските политики и институционалните въпроси
и министър на образованието и науката“
се заменят със „Заместник министър-председателят по подготовката на българското
председателство на Съвета на ЕС – 2018“;
б) в ал. 3 думите „и икономическата политика“ се заличават;
в) в ал. 4 думите „Заместник министърпредседателят по координация на европейските политики и институционалните въпроси
и министър на образованието и науката“
се заменят със „Заместник министър-председателят по подготовката на българското
председателство на Съвета на ЕС – 2018“.
3. В чл. 5:
а) в ал. 1:
аа) точка 1 се изменя така:
„1. председател – заместник министърпредседателят по подготовката на българското председателство на Съвета на ЕС – 2018;“
бб) в т. 3, буква „а“ думите „по чл. 5, ал. 1,
т. 2, 4 – 9 и 11 – 21“ се заменят с по „чл. 5,
ал. 1, т. 2 – 4, 6 – 10 и 12 – 20“;
б) в ал. 5 думите „заместник министърпредседателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси
и министър на образованието и науката“
се заменят със „заместник министър-председателя по подготовката на българското
председателство на Съвета на ЕС – 2018“.
4. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 1
думите „заместник министър-председателят
по координация на европейските политики
и институционалните въпроси и министър
на образованието и науката“ се заменят със
„заместник министър-председателят по подготовката на българското председателство
на Съвета на ЕС – 2018“.
§ 7. В Постановление № 114 на Министерския съвет от 2016 г. за създаване на
национален механизъм за координация на
подготовката и провеждането на Българското
председателство на Съвета на Европейския
съюз през 2018 г. (обн., ДВ, бр. 36 от 2016 г.;
изм. и доп., бр. 79 от 2016 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 1:
а) в ал. 3 думите „министър-председателят“ се заменят със „заместник министърпредседателят по подготовката на българското председателство на Съвета на ЕС – 2018“;
б) в ал. 9 думите „министър-председателя“
се заменят със „заместник министър-председателя по подготовката на българското
председателство на Съвета на ЕС – 2018“.
2. В чл. 5:
а) в ал. 1:
аа) в т. 2 думите „заместник министърпредседателят по европейските фондове и
икономическата политика“ се заменят със
„заместник министър-председателят по под-
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готовката на българското председателство
на Съвета на ЕС – 2018“;
бб) в т. 3 думите „заместник министърпредседателят по коалиционна политика и
административна реформа и министър“ се
заменят с „министърът“;
вв) навсяк ъде д у ми те „замест ник минист ър-председател ят по координаци я на
европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката“ се заменят със „заместник
министър-председателят по подготовката на
българското председателство на Съвета на
ЕС – 2018“;
б) в ал. 2 думите „по ал. 1“ се заменят с
„по ал. 1, т. 3 – 6“.
3. В чл. 12:
а) в ал. 2, т. 2 думите „заместник мин ис т ър -п редседат ел я по коорд и на ц и я на
европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката“ се заменят със „заместник
министър-председателя по подготовката на
българското председателство на Съвета на
ЕС – 2018“;
б) в ал. 5 думите „министър-председателя“
се заменят със „заместник министър-председателя по подготовката на българското
председателство на Съвета на ЕС – 2018“.
§ 8. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Огнян Герджиков
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
857

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31
ОТ 30 ЯНУАРИ 2017 Г.

за приемане на план-сметка за разходите по
подготовката и произвеждането на избори
за народни представители на 26 март 2017 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Приема план-сметка за разходите
по подготовката и произвеждането на избори
за народни представители на 26 март 2017 г.
на обща стойност 29 905,0 хил. лв.
(2) Одобрява допълнителни разходи/трансфери в размера по ал. 1, разпределени по
бюджети и дейности съгласно приложението.
(3) Средствата по ал. 2 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходи и/или
трансфери по централния бюджет за 2017 г.
Чл. 2. (1) Със сумата 7650,0 хил. лв., в т.ч.
по показател „Персонал“ – 300,0 хил. лв., по
пореден № 1 от приложението да се увеличат разходите по бюджета на Централната
избирателна комисия за 2017 г.
(2) Със сумата 7350,0 хил. лв. да се увеличат
показателите по чл. 44, ал. 2 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2017 г.
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Чл. 3. (1) Със сумата 14 900,0 хил. лв., в т.ч.
по показател „Персонал“ – 1810,0 хил. лв., по
пореден № 2 от приложението да се увеличат
разходите по бюджета на Министерския съвет
за 2017 г., както следва:
1. по „Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията
на областите в България“, бюджетна програма
„Осъществяване на държавната политика на
областно ниво“ – 14 550,0 хил. лв., в т.ч. за
възнаграждения на членовете на районните
избирателни комисии;
2. по бюджетна програма „Администрация“ – 350,0 хил. лв.
(2) Със сумата 830,0 хил. лв. да се увеличат показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2017 г.
(3) Средствата за общините по подготовката и произвеждането на изборите, в т.ч. за
възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии, включително
осигурителните вноски, се осигуряват чрез
трансфер от бюджета на Министерския съвет
за 2017 г. в рамките на одобрените разходи
по ал. 1, т. 1.
Чл. 4. (1) Със сумата 900,0 хил. лв., в т.ч.
по показател „Персонал“ – 650,0 хил. лв., по
пореден № 3 от приложението да се увеличат
разходите по бюджета на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството
за 2017 г. по „Други бюджетни програми
(общо)“, бюджетна програма „Гражданска
регистрация и административно обслужване
на населението“.
(2) Със сумата 250,0 хил. лв. се увеличат
показателите по чл. 22, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2017 г.
Чл. 5. (1) Със сумата 4000,0 хил. лв., в т.ч.
по показател „Персонал“ – 3500,0 хил. лв., по
пореден № 4 от приложението да се увеличат
разходите по бюджета на Министерството на
вътрешните работи за 2017 г., както следва:
1. по „Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на
обществения ред“, бюджетна програма „Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция“ – 3800,0 хил. лв.;
2. по „Политика в областта на пожарната
безопасност и защитата на населението при
извънредни ситуации“, бюджетна програма
„Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни
ситуации“ – 200,0 хил. лв.
(2) Със сумата 500,0 хил. лв. да се увеличат
показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2017 г.
Чл. 6. (1) Със сумата 1500,0 хил. лв., в т.ч.
по показател „Персонал“ – 350,0 хил. лв., по
пореден № 5 от приложението да се увеличат разходите по „Политика в областта на
развитието на ефективна дипломатическа
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служба“, бюджетна програма „Администриране и осигуряване на дипломатическата
служба“ – 800,0 хил. лв., и бюджетна програма
„Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани
в чужбина“ – 700,0 хил. лв., по бюджета на
Министерството на външните работи за 2017 г.
(2) Със сумата 1150,0 хил. лв. да се увеличат показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2017 г.
Чл. 7. Със сумата по пореден № 6 от приложението да се увеличат разходите за персонал
по „Политика в областта на правосъдието“,
бюджетна програма „Охрана на съдебната
власт“, по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2017 г.
Чл. 8. (1) Със сумата 35,0 хил. лв., в т.ч.
по показател „Персонал“ – 5,0 хил. лв., по
пореден № 7 от приложението да се увеличат разходите по „Политика в областта на
всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма
„Осигуряване на качеството в системата на
предучилищното и училищното образование“ – 25,0 хил. лв., и бюджетна програма
„Администрация“ – 10,0 хил. лв., по бюджета
на Министерството на образованието и науката за 2017 г.
(2) Със сумата 30,0 хил. лв. да се увеличат
показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2017 г.
Чл. 9. Със сумите по поредни № 8, 9 и 10
от приложението да се увеличат бюджетните
взаимоотношения с централния бюджет, съответно с бюджетите на Българското национално
радио, Българската национална телевизия и
Българската телеграфна агенция за 2017 г.
Чл. 10. (1) Със сумата по пореден № 11 от
приложението да се увеличат разходите по
бюджета на Сметната палата за 2017 г.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 4, ал. 2 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2017 г.
Чл. 11. (1) Със сумата 30,0 хил. лв., в т.ч.
по показател „Персонал“ – 8,0 хил. лв., по
пореден № 12 от приложението да се увеличат
разходите по бюджета на Съвета за електронни
медии за 2017 г.
(2) Със сумата 22,0 хил. лв. да се увеличат
показателите по чл. 36, ал. 2 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2017 г.
Чл. 12. Първостепенните разпоредители
с бюджет по бюджетите по чл. 1, ал. 2 да
извършват съответните промени по бюджетите за 2017 г. и да уведомяват министъра
на финансите.
Чл. 13. Министерският съвет и Централната избирателна комисия могат да извършват
компенсирани промени между отделните раз-
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ходни позиции/бюджетни взаимоотношения с
други бюджети, за които промени уведомяват
министъра на финансите.
Чл. 14. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2017 г.
Чл. 15. (1) Първостепенните разпоредители с бюджет по бюджетите по чл. 1, ал. 2 до
30 юни 2017 г. представят на министъра на
финансите отчет за разходите.
(2) С размера на неусвоените средства
първостепенните разпоредители с бюджет
намаляват разходите по бюджетите си/бюджетните взаимоотношения с централния бюджет
и уведомяват министъра на финансите.
(3) Министърът на финансите извършва
произтичащите от ал. 2 промени по централния бюджет.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 18, ал. 2 от Изборния кодекс и чл. 51,
ал. 2 и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на съответните първостепенни
разпоредители с бюджет по бюджетите по
чл. 1, ал. 2.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
30 януари 2017 г.
Министър-председател:
Огнян Герджиков
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1
ПЛАН-СМЕТКА
за разходите по подготовката и произвеждането на избори за народни представители на
26 март 2017 г.
№
по
ред

Наименование
на разходите

План
(в лв.)

1

2

3

1.

Разходи по бюджета на Централната избирателна комисия за организационно-техническа подготовка на изборите, в т.ч.:
1.1. За възнаграждения, включително осигурителни вноски,
на заетите по граждански договори
1.2. За материално-техническо осигуряване на изборния процес,
включително за компютърна обработка на данните от
гласуването и за издаване на
бюлетини с резултатите от изборите, за отпечатване на бюлетините за изборите, за машинно гласуване

7 650 000

300 000

5 900 000
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№
по
ред

Наименование
на разходите

План
(в лв.)

1

2

3

1.3. Разходи за медийни пакети,
които ще се заплащат от
ЦИК на партиите, коалициите и инициативните комитети
1.4. За разяснителна кампания за
правата и задълженията на
гражданите и за начина на
гласуване
2. Разходи по бюджета на Министерския съвет за организационно-техническа подготовка на изборите, в т.ч.:
2.1. За възнаграждения, включително осигурителни вноски,
на членовете на районните
и секционните избирателни
комисии
2.2. За логистично осигуряване
на изборния процес от администрацията на Министерския съвет, областните и
общинските администрации
3. Разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие – Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно
обслужване“
4. Разходи по бюджета на Министерството на вътрешните
работи
5. Разходи по бюджета на Министерството на външните
работи, в т. ч. за организацията на международен
пресцентър
6. Разходи по бюджета на Министерството на правосъдието
7. Разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката
8. Разходи на Българското национално радио
9. Разходи на Българската национална телевизия
10. Разходи на Българската телеграфна агенция
11. Разходи по бюджета на Сметната палата
12. Разходи по бюджета на Съвета за електронни медии
ОБЩО:
876

1 000 000

450 000

14 900 000

9 400 000

5 500 000

900 000

4 000 000

1 500 000

50 000

35 000
200 000
500 000
120 000
20 000
30 000
29 905 000
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РЕШЕНИЕ № 91
ОТ 26 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 – варовици, от находище „Плад
нището“, община Макреш, област Видин, на
„КИЧЕРА – 2007“ – ЕАД, с. Вълчек
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
богатства (ЗПБ) – строителни материали – варовици, представляващи изключителна държавна собственост, от находище „Пладнището“, община Макреш, област Видин, която се
извършва със средства на концесионера и на
негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
59,2 дка, която е индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 5 в координатна
система „1970 г.“ съгласно приложението. В
тези граници концесионната площ включва:
2.1. На ход и ще „П ла д н и ще т о“ с п лощ
44,7 дка, индивидуализирана с координатите
на точки от № 1 до № 5 по външния контур
на запасите в координатна система „1970 г.“
съгласно схема и координатен регистър – неразделна част от концесионния договор.
2.2. Площите, необходими за осъществяване
на дейностите по концесията извън добива.
3. Определя срок на концесията 35 години. Началният срок на концесията е датата
на влизане в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила от
датата на представяне на банковата гаранция
по т. 8.1.1.
5. Оп редел я п ряко за концесионер
„КИЧЕРА – 2007“ – ЕАД, с. Вълчек – титуляр
на Удостоверение за търговско откритие № 500
от 17 август 2015 г., издадено от министъра
на енергетиката.
6. Концесията да се осъществява при следните условия:
6.1. Добивът на подземното богатство
по т. 1 се осъществява след съгласуване и
одобрение от министъра на енергетиката
на проектите и плановете по т. 7.2.3 от това
решение, изготвени въз основа на мерките
и условията в Решение № МО 31-ПР/2014 г.
на директора на Регионалната инспекция по
околната среда и водите (РИОСВ) – Монтана.
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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 водоизточниците и съоръженията за
питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни
и хигиенни нужди, съгласно Наредба № 3
от 2000 г. за условията и реда за проучване,
проектиране, утвърждаване 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;
6.4.6. да спазва указанията, 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 концесия,
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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 местните и/или републиканските пътища.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива подземни богатства – строителни материали – варовици, в границите
на находището по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – варовици;
7.1.3. право на ползване върху минните
отпадъци от добива и първичната преработка
на подземни богатства за срока на концесията;
7.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на находището, 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 концесията; с допълнителното споразумение 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.
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 одоб
рените 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;

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 1

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 плана 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 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
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; в тези случаи концесионерът уведомява РИОСВ – Монтана, за уточняване на
необходимостта от провеждане на процедури
по реда на нормативната уредба по околна
среда преди съгласуването с министъра на
енергетиката;
7.2.3.3. годишен работен проект за добив
и 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
на проекта за ликвидация или консервация
на миннодобивния обект и рекултивация на
засегнатите земи;
7.2.3.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от проектите
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

С Т Р.

52

ДЪРЖАВЕН

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;
7.2.5. да съставя и води геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията 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 варовици
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
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите и ресурсите, включващ необходимите
документи и доказателства, удостоверяващи
верността 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;
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;
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. като изисква от концесионера 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
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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 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
на условията по концесията и 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 концесия, 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 изпълнението
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 в размер 2966 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 стойност та на минима лното 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
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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
санкциите се определят в концесионния 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 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 възнаграждение за
добив на строителни и скалнооблицовъчни
материали – приложение № 4 към чл. 11 от
Наредбата за принципите и методиката за
определяне 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 „а“ – варовици,
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 концесионното
плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да бъде
по-нисък от сумата, определена на базата
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на 30 на сто от предвидения средногодишен
добив за срока на концесията – 6030 тона/
шестмесечие варовици, и предвидените стойности за единица добито подземно богатство
съгласно т. 9.4.
9.6. Размерът на концесионното плащане
по т. 9.3 и минималният размер на концесионното плащане по т. 9.4 и 9.5 се променят
с допълнително споразумение към концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо условията и реда за тяхното
определяне.
9.7. Министърът на енергетиката превежда
на основание чл. 61, ал. 3 ЗПБ по бюджета
на Община Макреш 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.
11. Оправомощава министъра на енергетиката:
11.1. Да проведе преговорите и да сключ и кон цесион н и я дог овор с „К И ЧЕРА –
2007“ – ЕАД, с. Вълчек, в срок до 6 месеца
от влизането в сила на решението за предоставяне на концесия.
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
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър
на граничните точки на концесионна площ
„Пладнището“
Координатна система „1970 г.“
№

Х (м)

Y (м)

1.

4766000

8431180

2.

4765915

8431495

3.

4765757

8431495

4.

4765730

8431467

5.
825

4765814

8431180
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РЕШЕНИЕ № 92
ОТ 26 ЯНУАРИ 2017 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от
Закона за подземните богатства – неметални
полезни изкопаеми – индустриални минерали – бентонитови глини и зеолити, от
находище „Ралица, Участък 1 и Участък 2“,
разположено в землищата на с. Седловина
и гр. Кърджали, община Кърджали, област
Кърджали, на „Евробент“ – ЕООД, София
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 и 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. 2 от Закона за подземните богатства
(ЗПБ) – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – бентонитови глини
и зеолити, представляващи изключителна
държавна собственост, от находище „Ралица, Участък 1 и Участък 2“, разположено в
землищата на с. Седловина и гр. Кърджали,
община Кърджали, област Кърджали, която
се извършва със средства на концесионера
и на негов риск.
2. Определя концесионна площ 239,2 дка,
съвпадаща с площта на утвърдените запаси
и ресурси, която включва два участъка, индивидуализирани с координатите на точки,
съответно за Участък 1 – от № 1 до № 13, и
за Участък 2 – от № 1 до № 6, в координатна
система „1970 г.“ съгласно приложението. В
тези граници концесионната площ включва
находище „Ралица, Участък 1 и Участък 2“,
както следва:
2.1. Участък 1 с площ 179,1 дка, индивидуализирана с координатите на точки от № 1
до № 13 по външния контур на запасите и
ресурсите в координатна система „1970 г.“
съгласно специализирана карта и координатен
регистър – неразделна част от концесионния
договор.
2.2. Участък 2 с площ 60,1 дка, индивидуализирана с координатите на точки от № 1
до № 6 по външния контур на запасите и
ресурсите в координатна система „1970 г.“
съгласно специализирана карта и координатен
регистър, неразделна част от концесионния
договор.
3. Определя срок на концесията 35 години.
Началният срок на концесията е датата на
влизане в сила на концесионния договор.
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4. Концесионният договор влиза в сила
от датата на предоставянето на банковата
гаранция по т. 8.1.1.
5. Определя пряко за концесионер „Евробент“ – ЕООД, София – титуляр на Удостоверение за търговско откритие № 494 от
4 май 2015 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 след:
6.1.1. съгласуване и/или одобряване от
министъра на енергетиката на проектите и
плановете по т. 7.2.3, изготвени въз основа на
мерките и условията в Решение № Х А-58-ПР
от 2014 г. на директора на РИОСВ – Хасково.
Решението е приложение – неразделна част
от проекта по т. 7.2.3.1;
6.1.2. съгласуване на цялостния проект
за добив и първична преработка и на цялостния работен проект за ликвидация или
консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи с Агенция
„Пътна инфраструктура“ и въз основа на
разрешение, издадено по реда на чл. 26 от
Закона за пътищата.
6.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изиск
вания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, включително на горите и земите
в на ц иона л н и т е паркове, п ра вата върх у
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.);
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6.4.3. да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони
около водоизточниците и съоръженията за
п и т ей но - би т ово водоснабд я ва не и около
водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни
и хигиенни нужди, съгласно Наредба № 3
от 2000 г. за условията и реда за проучване,
проектиране, утвърждаване и експлоатация
на са ни тарно - ох ра н и т ел н и т е зон и 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 техническ и 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;
6.4.6. да спазва указани ята, давани от
министъра на енергетиката при съгласуване
на проектите;
6.4.7. да изпълнява одобрените и изиск
ващите 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 концесия,
без изрично писмено съгласие от министъра
на енергетиката.
6.5. За упражняване на правата и изпълнение на задълженията по концесията не
се изиск ват за дъл ж и телни подобрени я в
находището.
6.6. Концесионерът може да упражнява
концесионна дейност само върху земя от
концесионната площ, върху която е придобил съответни права и след приключване
на необходимите процедури за промяна на
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 местните и/или републиканските пътища.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива подземни богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални
минерали – бентонитови глини и зеолити, в
границите на находището по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добитите
за срока на концеси ята подземни богатства – неметални полезни изкопаеми – ин-
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дустриални минерали – бентонитови глини
и зеолити;
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 „Ралица, Участ ък 1 и Участ ък
2“, ск ладиране, преработка, т ранспорт 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.
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, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа неизгодност за бъдещо разработване на
находището;
7.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва 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 плана 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 одобряване на министъра
на енергетиката, а при необходимост – и на
други компетентни държавни органи, при
условия, по ред и в срокове, определени в
концесионния договор:
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7.2.3.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка; неразделна част
от проекта е теренно-ситуационен план на
концесионната площ с нанесени отстояния
до път III-507 и принадлежащите му пътни
съоръжения; 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; в тези случаи концесионерът уведомява РИОСВ – Хасково, за уточняване на
необходимостта от провеждане на процедури
по реда на нормативната уредба по опазване
на околната среда преди съгласуването на
проекта от министъра на енергетиката;
7.2.3.3. годишен работен проект за добив
и 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 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 акт уализация на
проекта за ликвидация или консервация на
миннодобивния обект и рекултивация на
засегнатите земи;
7.2.3.5. годишни работни проекти 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 на
горите и земите в националните 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;
7.2.5. да съставя и да води геоложка и
техническа документация за дейностите по
концесията съгласно изискванията на действащото законодателство;
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7.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени с концесионния договор:
7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и
действително продадените количества бентонитови глини и зеолити и среднопретеглената
им продажна цена за отчетния период, както
и отчети за дължимото концесионно плащане
за съответното шестмесечие до 15 дни след
изтичането на отчетния период;
7.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите и ресурсите, включващ необходимите документи и доказателства, удостоверяващи верността 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;
7.2.9. да уведоми Областно пътно управление – Кърджали (с копие до АПИ – София),
преди започването на добива на подземното
богатство по т. 1 за осъществяване на контрол по компетентност;
7.2.10. да спазва ограниченията и изиск
ванията на чл. 26 от Закона за пътищата за
допустимите дейности в обхвата на пътищата, пътните съоръжения и обслужващите
зони, както и да не нанася повреди и да не
допуска унищожаване на пътищата, пътните
съоръжения и принадлежностите на пътя;
7.2.11. при установено нарушение в широчините на обслужващите зони по чл. 7, ал. 2
и 3 от Закона за пътищата и при неспазени
изисквания по чл. 26 от Закона за пътищата
концесионерът извършва рекултивация на
нарушените терени;
7.2.12. да не осъществява добивна дейност
в обхвата на предпазен целик с формата на
трапец с основи 30 м и 254 м и ъгъл на откоса 25° в границите на Участък 1 с оглед
запазване на дълговременната якост на земния масив и да не нарушава геометрията му;
7.2.13. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
7.2.14. 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;
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7.2.15. 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. като изисква от концесионера 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
на 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 концесия, 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 изпълнението 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
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плащане на ДДС, както и неустойки при
неизпълнение на непарични задължения или
при нарушаване на условие по концесията:
8.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е в размер 35 172 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 гаранци я 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
Д ДС, и се предоставя на концеден та 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 ят 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 за единица добито подземно богатство
за съответния период като 4 на сто от базата
за изчисляване на концесионното плащане,
която е среднопретеглената продажна цена за
съответния период и се определя на основата
на данни, предоставени от концесионера, но
не по-ниска от пазарната цена, определена
на база неконтролирани сделки между не
свързани лица, а при износ – не по-ниско от
минималната цена за съответния продукт по
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данни от „Минералс Прайз Уотч“, съгласно
чл. 2, т. 1 и 2 от Методиката за определяне
на конкретни я размер на концесионното
възнаграждение за метални полезни изкопаеми, за неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, и за скъпоценни и
полускъпоценни камъни – приложение № 3
към чл. 10 от Наредбата за принципите и
методиката за определяне 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 не може
да бъде по-нисък от сбора на стойностите,
получени съгласно чл. 2, т. 3, буква „к“ – бентонити, и съгласно чл. 2, т. 3, буква „о“ – други индустриални суровини – зеолити, и т. 4
от методиката по т. 9.3 – приложение № 3
към чл. 10 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 концесионното плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може
да бъде по-нисък от сумата, определена на
база 30 на сто от предвидения средногодишен
добив за срока на концесията – 33 000 тона/
шестмесечие добити подземни богатства, и
предвидените стойности за единица добито
подземно богатство по т. 9.4, както следва:
9.5.1. 27 000 тона/шестмесечие добити
бентонитови глини, и
9.5.2. 6000 тона/шестмесечие добити зео
лити.
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
променя с допълнително споразумение 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 Кърджали 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.
9.8. 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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10. Оправомощава министъра на енергетиката:
10.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „Евробент“ – ЕООД,
София, в срок до 6 месеца от влизането в сила
на решението за предоставяне на концесия.
10.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
10.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
10.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър
на граничните точки на концесионната площ
на находище „Ралица“, Участък 1
Координатна система „1970 г.“
№

X (м)

Y (м)

1.

4545716.1

9416044.7

2.

4545668.6

9416499.7

3.

4545669.8

9416550.2

4.

4545673.4

9416699.8

5.

4545589.7

9416781.3

6.

4545538.4

9416792.8

7.

4545435.0

9416640.0

8.

4545416.7

9416618.0

9.

4545366.7

9416558.1

10.

4545332.0

9416325.0

11.

4545404.0

9416335.0

12.

4545446.0

9416230.0

13.

4545467.0

9416148.0

Координатен регистър
на граничните точки на концесионната площ
на находище „Ралица“, Участък 2
Координатна система „1970 г.“
№

X (м)

Y (м)

1.

4546000.0

9416231.1

2.

4546000.0

9416629.9

3.

4545809.2

9416611.1

4.

4545814.4

9416443.0

5.

4545859.4

9416339.1

6.
826

4545962.8

9416229.1
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Изменение на Заемното споразумение „Проект
за развитие на общинската инфраструктура“
между Република България и Международната
банка за възстановяване и развитие
(Ратифицирано със закон, приет от 43-то Народно събрание на 26 ноември 2014 г. – ДВ,
бр. 100 от 2014 г. В сила от 9 декември 2014 г.)
27 август 2014 г.
МСПОР-2/03.10.2014
Негово Превъзходителство Румен Порожанов
Министър на финансите
София, България
България: Проект за развитие на общинската
инфраструктура (Заем № 7834-BG)
Второ изменение към Заемното споразумение
Уважаеми г-н Министър,
Позоваваме се на Заемното споразумение
между Република България (Заемополучателя)
и Международната банка за възстановяване и
развитие (Банката) за горепосочения проект от
1 февруари 2010 г. с изменението към него от
17 май 2011 г. и Ваше писмо от 15 май 2014 г.,
с което се искат определени изменения в горепосоченото Заемно споразумение.
Съгласни сме с Вашето искане и с настоящото се съгласяваме да изменим Заемното
споразумение, както следва (измененията са
посочени в курсив):
1. Приложение 1 към Споразумението се
изменя, както следва:
1.1. Целите на Проекта, описани в Приложението, се изменят по следния начин:
„Целите на Проекта са: (а) да подобри обема
на доставяната питейна вода в целевите райони и (б) да подпомогне общините да повишат
капацитета си за планиране на инвестиции.“
1.2. Част А (а) на Приложение 1 към Споразумението се изменя по следния начин:
„(а) Предоставяне на техническа помощ за
подготовка на дейностите, описани в Част Б и
в Част В от Проекта, както и за изготвяне на
проекти, свързани със строителството на язовир „Нейковци“ и прилежащата пречиствателна
станция за питейна вода, състояща се, наред
с всичко останало, в следното: актуализиране
на предпроектни оценки, актуализиране на
проекти, Планове за управление на околната
среда и Оценки на въздействието върху околната
среда, подготовка на тръжна документация и
дейности по строителния надзор.“
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1.3. Част В на Приложение 1 към Споразумението се изменя по следния начин:
„Осигуряване на строителни работи и стоки
за: (i) пълното изграждане на язовир „Луда Яна“,
включително прилежащата пречиствателна
станция за питейна вода; (ii) пълно изграждане
на язовир „Пловдивци“, включително прилежащата пречиствателна станция за питейна вода;
(iii) рехабилитация на язовир „Студена“; и (iv)
рехабилитация на пречиствателната станция
за питейна вода Студена – Перник“.
2. Приложение 2 към Споразумението се
изменя, както следва:
2.1. Раздел I.A.4 на Приложение 2 към
Споразумението се изменя по следния начин:
„4. Преди стартирането на дейностите
по Част В от Проекта и в съответствие със
съответната национална нормативна база
Заемополучателят, чрез МРР, ще предприеме
следните стъпки за всеки язовир и за прилежащите пречиствателни станции за питейна вода:
(а) актуализиране на предпроектната оценка,
така както е дефинирано в ОРП, с цел
да се потвърди, че най-жизнеспособното
решение за предложените инвестиции в
язовира и пречистването на водите остава валидно въз основа на актуалната
информация;
(б) извършване на пълно проучване на строителната площадка, за да се прегледа
целостта на съществуващото строителство и настоящите хидрогеоложки
особености на терена;
(в) а ктуализиране, според случая, на Плановете за управление на околната среда
(ПУОС) и Оценките за въздействие
върху околната среда (ОВОС), ако е
необходимо, и изготвяне на ПУОС за
Част В (iv) на Проекта и последващото
му актуализиране, ако е необходимо;
(г) получаване на становище „без възражения“ от Банката за финансирането му
въз основа на потвърждаването на икономическата, техническата, екологичната,
социалната и свързаната с безопасността
на язовира жизнеспособност, основано
на съответните политики на Банката; и
(д) п реглед и актуализиране на проектите
и разходите за установяване на найжизнеспособната алтернатива, ако бъде
сметнато за необходимо.“
2.2. Раздел I.A.5 на Приложение 2 към Споразумението се заличава и номерирането на
останалите параграфи на Раздел I.A се променя
съответно.
2.3. В Раздел ІІІ.Г на Приложение 2 към
Споразумението се добавя нов параграф със
следния текст:
„2. Заемополучателят, чрез МРР, следва:
(а)не по-късно от 30 юни и 31 декември на всяка
година от изпълнението на Проекта, като се
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започне от 31 декември 2014 г., да изготвя и
представя пред Банката доклад за полугодието за напредъка по възлагането на поръчки
(„Доклад за полугодието за напредъка по
възлагането на поръчки“), задоволителен
за Банката по форма и съдържание, който
трябва да съдържа, наред с всичко останало:
(i) описание на проблемите, възникнали в
рамките на пълния цикъл на възлагане на
поръчките по Проекта, от проектирането
през планирането, търговете, изпълнението
на договора и приключването; (ii) списък
на предлаганите мерки и действия, които
трябва да се предприемат за разрешаване на
посочените в подточка (i) по-горе проблеми;
и (iii) предложение на график за изпълнение
на посочените мерки и действия;
(б) не по-късно от 15 работни дни след представянето от Заемополучателя, чрез МРР,
на Доклада за полугодието за напредъка по
възлагането па поръчки Заемополучателят,
чрез МРР, и Банката следва да разменят
мнения по резултатите от посочения доклад, подготвен за предходното календарно
полугодие на Заемополучателя, и след това
да изпълнят такива препоръчани мерки,
каквито бъдат съгласувани с Банката.“
3. Таблицата, включена в Раздел IV.A.2 на
Приложение 2 към Заемното споразумение, се
изменя, както е посочено в приложение 1 към
настоящото писмо.
4. Част Б в Раздел IV на Приложение 2 към
Споразумението се изменя, както следва:
„Б. Условия за теглене; срок на теглене
1. Без това да е в ущърб на предвиденото в
Част А от този раздел, не следва да се теглят
средства:
(а) з а плащания, извършени преди датата
на това Споразумение; или
(б) по Категория (3) за каквито и да е било
разходи за яз. „Луда Яна“, яз. „Пловдивци“, яз. „Студена“ или пречиствателна
станция за питейна вода Студена – Перник, освен ако Заемополучателят не изпълни задълженията си съгласно Раздел
I.A.4 от това Приложение за всеки от
съответните язовири и прилежащи пречиствателни станции за питейна вода.
2. Крайната дата е 31 декември 2017 г.“
5. Терминът „Министерство на регионалното
развитие“ заменя термина „Министерство на
регионалното развитие и благоустройството“ в
цялото Споразумение и съкращението „МРР“
заменя съкращението „МРРБ“ в цялото Споразумение, а следната дефиниция в Анекса към
Споразумението се изменя по следния начин:
„5. „ПУОС за Част В на Проекта“ означава
Плановете за управление на околната среда
за всеки язовир и пречиствателна станция
за питейна вода съгласно Част В на Проекта,
удовлетворителни за Банката, които трябва
да бъдат изготвени и одобрени от Заемополучателя, чрез МРР, съгласно Раздел I.A.4 (в) от
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Приложение 2 на настоящото Споразумение,
в които се описват мерките за смекчаване на
въздействието и наблюдение на околната среда
съгласно Част В на Проекта.“
Отделно е предоставено преработено Допълнително писмо № 2 относно Показателите
за изпълнение и мониторинг.
Всички други условия на Заемното споразумение, така както то е изменено с настоящото
писмо, остават в пълна сила.
Моля да потвърдите Вашето съгласие с гор
ното от името на Република България, като
поставите подпис и дата на приложеното копие
на настоящото писмо и ни го върнете. Настоящото изменение ще влезе в сила считано от
датата, на която Банката получи уведомление
за приключването на вътрешните процедури
за одобрение съгласно законите на Република
България.
Искрено ваша,
[Подпис: не се чете]
Мамта Мурти [Mamta Murthi]
Регионален директор
Централна Европа и Балтийски държави
Регион Европа и Централна Азия
ПОТВЪРДЕНО И СЪГЛАСУВАНО:
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
От: [подпис: не се чете]
Име: Румен Порожанов
Длъжност: Министър на финансите
Дата: 3 октомври 2014 г.
Приложение 1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
(Теглене на постъпленията по Заема)
Категория

Отпусната Процент от
сума от
разходите за
Заема
финансиране
(в евро)
(1) Консул та н т ск и 8 397 500
80 %
услуги за Част А
на Проекта
(2) Подг о т овка на 9 800 000
80 %
Генералните планове по Част Б на
Проекта
(3) Строителни рабо- 51 600 000
80 %
ти и сток и по
Част В на Проекта
(4) Първоначална
202 500 Сума, платитакса
ма по Член
2.03 от настоящото Споразу мение съгласно Раздел
2.07 (б) от Общите условия
СУМА
70 000 000
Анулирана сума счи- 11 000 000
тано от 15 май 2014 г.
ОБЩА СУМА
81 000 000
707
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Изменение на Заемно споразумение „Проект
за развитие на общинската инфраструктура“
между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
от 1 февруари 2010 г.
(Ратифицирано със закон, приет от 43-то Народно събрание на 14 декември 2016 г. – ДВ,
бр. 103 от 2016 г. В сила от 5 януари 2017 г.)
АРУП БАНЕРДЖИ [ARUP BANER JI]
Регионален директор,
отговарящ за операциите
в държавите от Европейския съюз
Европа и Централна Азия
МСПОР – 1/10.08.2016 г.
19 юли 2016 г.
Негово Превъзходителство Владислав Горанов
Министър на финансите
Министерство на финансите
София, България
Уважаеми г-н Министър,
България: Проект за развитие на общинската
инфраструктура (Заем № 7834-BG)
Трето изменение към Заемното споразумение
Позоваваме се на Заемното споразумение
между Република България (Заемополучателя) и Международната банка за възстановяване и развитие (Банката) за горепосочения
Проект от 1 февруари 2010 г. с измененията
към него (Споразумението) и Ваше писмо
от 8 юли 2016 г. с искане, наред с друго, за
удължаването на Крайната дата на посоченото по-горе Заемно споразумение.
Съгласни сме с Вашето искане и с настоящото се съгласяваме да изменим Заемното
споразумение, както следва (измененията са
посочени в курсив):
1. Таблицата, включена в Раздел IV.A.2
на Приложение 2 към Споразумението, се
изменя, както е посочено в Приложение 1
към настоящото.
2. Част Б.2 на Раздел IV на Приложение 2
към Споразумението се изменя по следния
начин:
„2. Крайната дата е 31 декември 2019 г.“
3. Всички препратки в цялото Споразумение към термина „Министерство на регионалното развитие“ или „МРР“ с настоящото
се заменят съответно с „Министерство на
регионалното развитие и благоустройството“
и „МРРБ“.
Всички други условия на Заемното споразумение, така както то е изменено с настоящото писмо, остават в пълна сила.
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Негово Превъзходителство
Владислав Горанов

18 юли 2016 г.
Моля да потвърдите Вашето съгласие с
горното от името на Република България,
като поставите подпис и дата на приложеното
копие на настоящото писмо и ни го върнете. Настоящото изменение ще влезе в сила
считано от датата, на която Банката получи
уведомление за приключване на вътрешните
процедури за одобрение съгласно законите
на Република България.
Аруп Банерджи [Arup Banerji]
[подпис: не се чете]
Регионален директор, отговарящ
за операциите в държавите от
Европейския съюз
ПОТВЪРДЕНО И СЪГЛАСУВАНО:
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
От: [подпис: не се чете]
Име: Владислав Горанов
Длъжност: Министър на финансите
Дата: 10 август 2016 г.
Негово Превъзходителство
Владислав Горанов

18 юли 2016 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Категория

Отпусната Процент от
сума от
разходите за
Заема
финансиране
(в евро)

(1) Консул та н т ск и
услуги за Част А
на Проекта

8 397 500

80 %

(2) Подг о т овка на
Генералните планове по Част Б на
Проекта

9 334 000

80 %

(3) Строителни рабо- 52 066 000
ти и сток и по
Част В на Проекта

80 %

(4) Първоначална
такса

СУМА

202 500

70 000 000

Анулирана сума счи- 11 000 000
тано от 15 май 2014 г.
ОБЩА СУМА
708

81 000 000

Сума, платима по Член
2.03 от настоящото Споразу мение съгласно Раздел
2.07 (б) от Общите условия
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТУРИЗМА
СПОРАЗУМЕНИЕ

ВЕСТНИК

2.

между Министерството на туризма на Република България и Световната организация
по туризъм (СОТ) за провеждане на Международен конгрес на световните цивилизации
и модерния туризъм
(Ратифицирано със закон, приет от 43-то Народно събрание на 22 декември 2016 г. – ДВ,
бр. 105 от 2016 г. В сила от 9 януари 2017 г.)
Във връзка с провеждането/домакинството
на Международен конгрес на световните цивилизации и модерния туризъм (наричан подолу „Конференцията“) в София, България, в
периода 29-и ноември – 1-ви декември 2016 г.
от страна на Министерството на туризма;
Министерството на туризма на Република
Българи я (наричано по-натат ък „Министерството на туризма“), представлявано от
Николина Ангелкова – министър на туризма,
е правителствено учреж дение, което осъществява законосъобразно и целесъобразно
туристическата политика на страната, създава необходимите условия за развитие на
диверсифициран национален туристически
продукт, предназначен за нашия и чуждите
туристически пазари;
Имайки предвид, че Световната организация по туризъм (наричана по-нататък „СОТ“
или „Организацията“), представлявана от
нейния Генерален секретар г-н Талеб Рифай,
е специализирана агенция на Обединените
нации и водеща меж ду народна публична
организация в областта на туризма, в която
членуват 163 страни и територии и повече
от 480 членове партньори, представляващи
частния сектор, образователни институции,
туристически асоциации и местни органи.
СОТ желае да проведе Международен конгрес на световните цивилизации и модерния
туризъм с цел да изследва как науката и
технологията могат да бъдат използвани за
подобряване преживяванията на туристите,
които посещават забележителности на световните цивилизации, и изразеното желание
Министерството на туризма да бъде негов
домакин,
страните се споразумяха за следното:

3.

4.

5.

6.

7.

I
Привилегии, имунитети и съоръжения
1. У
 частниците в Конференцията са поканени да присъстват от Генералния
секретар на Организацията. Последният
т рябва да п редостави своевременно
имената на у част ници те, п риемащи
поканата на властите надлежно, определени за тази цел от Министерството
на туризма, така че тяхното пътуване и

8.
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престой в тази страна да бъдат подготвени в най-добрите възможни условия.
Н астоящото споразумение се основава
на член 32 от Устава на Световната
организация по ту ризъм, който гласи, както следва: „Организацията използва територията на своите страни
членки, привилегиите и имунитетите,
необходими за своите функции. Такива привилегии и имунитети могат да
бъдат определяни чрез споразумения,
сключени от Организацията“, както и
на Резолюция 662 (XXI) от двадесет и
първата Генерална асамблея на COT.
К онвенцията за привилегиите и имунитетите на специализираните агенции от
1947 г. и нейното Приложение XVIII (нарична по-долу „Конвенцията“), приети
на седемнадесетата Генерална асамблея
с Резолюция 545 (XVII), се прилагат по
отношение на Конференцията.
Участниците ще ползват привилегиите и
имунитетите, полагащи се на делегатите
на конференциите на специализираните
агенции на Организацията на обединените нации, както е предвидено в член
V от Конвенцията.
В с и ч к и у ч ас т н и ц и и в с и ч к и л и ц а ,
изпълняващи функции във връзка с
Конф ерен ц и я та, ще и мат п ра во на
безпрепятствено влизане и излизане от
България. Министерството на туризма
ще вземе необходимите мерки, за да
улесни влизането, престоя и заминаването на участниците от територията на
страната независимо от тяхната националност. Министерството на туризма
като жест на своята добра воля към
COT и нейните членове без дискриминация ще положи максимални усилия
за издаването на необходимите визи
безплатно и без забавяне.
Н а Генералния секретар на Организацията също ще бъдат предоставени привилегии и имунитет, права и материална
база, предоставяни на ръководителите
на дипломатическите мисии, както е
предвидено в чл. VI от Конвенцията.
С лужителите на Организацията също
ще използват привилегиите и имунитетите, предоставяни за конференциите на специализираните агенции на
Организацията на обединените нации,
както е предвидено в членове VI и VIII
на Конвенцията.
Б ез да се нарушават разпоредбите по
Конвенцията, всички участници и лица,
изпълняващи функции във връзка с
Конференцията, ще ползват такива привилегии и имунитет, материална база и
съдействие, каквито са необходими за
независимото упражняване на техните
функции, свързани с Конференцията.
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II
Условия за организиране на Конференцията
1. К
 онференцията ще се проведе в гр. София, България, в периода от 29.11 до
1.12.2016 г.
2. З а целите на Конференцията Министерството на туризма предоставя на Организацията персонал, офиси, оборудване
за преводи, офис мебели и техника за
възпроизвеждане на документи, необходими по време на Конференцията,
както е посочено в Приложение 1, което е неразделна част от настоящото
Споразумение. Последните се оценяват
на тяхната реална стойност, изброени в
Приложение II, към датата на сключване на това споразумение. В случай че
не е договорено друго, предоставените
стоки ще бъдат върнати на съответната
преотстъпваща страна след изпълнението на проекта.
3. М инистерството на туризма ще обезщети и предпазва Организацията по
о т ношен ие на вся ко дейс т вие, иск ,
щета или вреда, което може да бъде
нанесено върху лица или материалната база, предоставени от Министерството на туризма, с изключение на
сл у чаи те, когато подобна щета и ли
вреда е причинена от небрежност или
своеволен акт от Организацията или
от нейните служители.
4. К онферентната зала, офисите и другите
помещения, предоставени от Минист ерс т во т о на т у ризма, ще с ъс та вя т
площта на Конференцията и ще бъдат
сч и т а н и за помещен и я на СОТ по
време на Конференцията, както и за
времетраенето на всеки допълнителен
период, необходим за подготовката и
изпълнението на дейностите по това
Споразумение.
5. С траните могат да се споразумеят за
външно спонсорство на Конференцията
с оглед повишаване на качеството и
подобряване на организацията є. Всяко
спонсорство, организирано от някоя от
страните, включително всички негови
условия, трябва да бъдат предмет на
изрично съгласие от другата страна,
изразено в писмена форма.
6. В земайки под внимание задължителните
стандарти за сигурност, изисквани от
Департамента на ООН по безопасност
и охрана, Министерството на туризма
трябва да предприеме необходимите
мерки за осигуряване на безопасността
и сигурността на делегатите, персонала
и посетителите, участващи в събитиет о. С т ра ната дома к и н ще оси г у ри
защита за ефективно функциониране
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на събитието в среда на сигурност и
спокойствие, без каквото и да е нарушаване на безопасността, включвайки
следните процедури:
• П роверява и осигурява сигурността на
местата на провеждане на мероприятието (хотел/места за настаняване
и сграда на събитието) и периметъра
около тях, проверка на материалите
за си г у рнос т и тя х но т о п ра ви л но
използване, както и определяне на
необходимия персонал с цел подготовка на План за сигурността.
• П роверка на всички действащи мерки за сигурност в случай на пожар,
аварийни изходи и т.н., тяхната изправност на място и в периметъра.
• О предел яне на от говорно лице за
сигурността, така че отделът за сигурност на СОТ да поддържа връзка
с него/нея по всяко време.
• П редприемане на всички необходими
мерки за сигурността на участниците
по всяко време, особено в случай на
ВИП гост (посрещане, трансфери и
разпределение).
• С ъздаване на правилна система за
до с т ъп до м яс т о т о на с ъби т ие т о.
Разпределяне на необходимата информация за сигурността до участниците.
Тази информация следва да покрива
основни мерки за сигурност, които да
бъдат следвани в случай на извънредни
ситуации (план за евакуация), обозначени аварийни маршрути и изходи,
мес т оположен ие на мед и ц и нск и т е
съоръжения, съответните телефонни
номера за спешна помощ и др.
Ако изискванията за сигурност, установени
от Департамента по безопасност и охрана,
налагат Меморандум за разбирателство да
бъде подписан между страните, въпросният
Меморандум трябва да бъде приложен като
Анекс към това Споразумение и приет от
двете страни.
7. В сяко ползване на името и/или емблемата, флага или съкращението на
името на Организацията във връзка с
Конференцията подлежи на отправяне
на предварителна заявка към Организацията, издаване на писмено разрешение
от Секретариата, вк лючващо реда и
условията за използването на знаците
на СОТ.
8. В сяко изменение по настоящото споразумение или на което и да е от приложенията трябва да бъде извършено
със съгласието на страните чрез допълнително писмо или споразумение.
9. В сички възникнали спорове, противоречия или искове, свързани с изпълнението на настоящото Споразумение
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или неговото нарушаване, ще бъдат
решавани чрез арбитраж в съответствие
с правилата на Комисията на ООН по
международно търговско право, освен в
случаите, в които решението е постигнато в резултат на пряко договаряне.
Страните са съгласни да приемат решението на арбитража като окончателно.
10. Н ищо в това Споразумение или свързано с него не трябва да бъде считано
за отказ от привилегиите и имунитетите на COT.
11. С поразумението ще влезе в сила от
датата, на която Република България
уведоми Световната организация по
туризъм, че е изпълнила вътрешноправните си процедури за влизане в
сила.
12. С поразумението ще се прилага временно от страните по него от датата
на полагане на последния подпис до
окончателното му влизане в сила.
Съставено в (място) на (дата) на български и английски език, като вариантът на
английски език се взема под внимание в
случай на възникнали противоречия между
двата текста.
За Министерството
на туризма на
Република България:
Николина Ангелкова,
министър на туризма
Място, дата:
София, 17.08.2016 г.

За Световната
организация по
туризъм към ООН:
Талеб Рифай,
генерален секретар
Място, дата:
Мадрид, 19.08.2016 г.

АНЕКС I
А. С ЪОРЪЖЕНИЯ И УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА
ТУРИЗМА
I. Помещения и оборудване
1. М
 инистерството на туризма предоставя
помещенията, съоръженията и оборудването, изброени по-долу:
a) К онферентна зала за провеждане на
Конференцията, отговаряща на следните посочени по-долу условия:
– Удобно разположена зала, която да
е с ка па ц и т е т за нас та н я ва не на
250 – 300 д у ши на столове с подлакътници, които да са подредени
в залата най-малко 24 часа преди
началото на Конференцията, и която
да е снабдена със следното:
– П редседателска маса (президиум) и
5 кресла, към всяко от които да има
помощна маса;
– К атедра с мик рофон и лаптоп за
презентации във формат PowerPoint;
– Ш райбпроектор за PowerPoint презентации;
– Е дрогабаритен екран;

b)

c)

d)
e)
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– 3
 двойни кабини за симултанен превод и слушалки за участниците. По
една кабина за всеки от езиците, на
които ще се превежда (английски/
български и други езици, които Министерството на т у ризма счете за
уместно), съгласно спецификациите
на Меж ду народната асоциаци я на
конферентните преводачи (AIIC) за
оборудване на преводаческите кабини: http://aiic.net/;
– Д о с т ат ъчен б р ой м и к р о ф он и (з а
модератора, лекторите и публиката);
– З а предпочитане е следното оборудване за уеб стрийминг: HD камера
(и), подходящ лаптоп (с функция за
видеоредактиране), високоскоростна
интернет връзка за гарантиране на
безпроблемно осъществяване на уеб
стрийминг;
– К онферентната зала трябва да бъде
оборудвана с дигитална система за
двоен запис на работата на Конференцията (в зала и в английската
кабина). Допълнително работата по
Конференцията трябва да бъде записвана на английски език;
– Б анер (дизайнът ще бъде предоставен
от СОТ към ООН), съдържащ наименованието и датите на провеждане
на Конференци ята, който да бъде
поставен зад председателската маса;
– П апка за участниците (включваща
листове, моливи и промоционални
материали, ако е необходимо);
– О сигуряване на питейна вода през
всичките дни на Конференцията и
кафе-паузите;
– Б езплатен WI FI в конферентната зала;
– Ф лаговете на България, СОТ и ООН
трябва да бъдат изложени зад/в близост до сцената (стандартен размер:
1.83 х 1.22);
И дентификационни табелки (баджове)
за участниците (дизайнът, цветовете и
категориите участници ще бъдат предоставени от Секретариата на СОТ),
достатъчен брой пластмасови рамки
и ленти за баджовете;
Указателни табелки за председателската
маса, съдържащи имената и представляваната страна или организация, съгласно програмата;
И зготвяне на конферентните документи
и материали, включително печатната
програма;
О фис за Генералния секретар, оборудван
със следното:
– Б юро със стол и офис консумативи;
– К омпютър с достъп до интернет и
принтер;
– К ръгла маса за 6 души със столове;
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f) О
 фис за Секретариата на СОТ към ООН,
оборудван със:
– Т
 ри маси, всяка от които с по 1 стол;
– Т ри компютъра с достъп до интернет,
свързани с високоскоростна машина
за двустранно копиране и принтиране;
– Достатъчно количество хартия формат А4.
Офисът трябва да бъде на разположение на
служителите на СОТ към ООН, започвайки
не по-късно от 48 часа преди началото на
Конференцията и продължавайки до деня
след приключване на Конференцията.
Могат да бъдат определени двама англоезични асистенти, които да оказват помощ на
Секретариата на СОТ към ООН.
II. М
 естен персонал, който ще отговаря пред
СОТ
2. М инистерството на т у ризма осиг у рява
следния местен персонал:
a) Техник (техници), отговорен по всяко
време за аудио-визуалното оборудване в
конферентната зала и за записа на работата на Конференцията, който трябва да
владее добре английски език. Най-малко
един техник следва да е непрекъснато
на разположение в конферентната зала;
b) Техник, отговорен за оборудването за
симултанен превод, с добро ниво на
владеене на английски език;
c) Достатъчен брой разпоредителки/куриери, които да подпомагат Конференцията
на нейните работни езици в залата, както
и друг помощен персонал.
III. У
 слуги, предоставяни на всички участници
и персонала на СОТ
3. М инистерството на туризма предоставя
следните услуги на всички участници в
Конференцията и на служителите на СОТ:
a) П ъ л но нас т а н я ва не с ъ с за к уск а за
4 официални представители на СОТ и
меж дународен транспорт (самолетни
билети) и пълно настаняване със закуска
за 12 международни лектори, избрани
от СОТ, съгласувано с Министерството
на туризма;
b) Услуги по осигуряване на симултанен
превод за Конференцията (английски и
български език), които ще бъдат избрани
с общо съгласие от Министерството на
туризма и Организацията. В съответствие с правилата на Международната
асоциация на конферентните преводачи (АIIС) в случай на неместно наети
преводачи Службата за плащания на
персонала (PAT) им заплаща хонорари,
съответстващи по договор на дните на
тяхното командироване (загуба на доходи), освен дневните разходи (в местна
валута), платими по гореспоменатата
скала на ООН, намалени с 50 %, тъй
като настаняването и закуската ще бъдат
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осигурени от PAT. Пътните разноски
също следва да бъдат заплатени, ако е
приложимо. Плащане на международни
самолетни билети и настаняване;
c) О сигуряване на многоезични надписи,
банери и информационни щандове на
мястото на провеждане на Конференцията;
d) Б юра за регистрация и информация с
4 англоговорящи асистенти, които ще
отговарят за регистрацията на участниците под ръководството на служители
на COT. Допълнителни промоционални
материали за представляващи интерес
обекти в рамките на града или региона
също ще бъдат осигурени;
e) Посрещане и трансфер от летището до
хотелите (и обратно) за служителите
на COT и 12-те международни лектори
и други участници на високо ниво, ако
е необходимо. Препоръчва се да бъде
орга низи ра но марш ру т но а вт обусно
обслужване между избраните хотели и
мястото на Конференцията за регистрацията, самата Конференция и социалните събития, както и за техническите
посещения.
IV. Други услуги
4. М инистерството на туризма ще предостави
директно следните услуги:
a) Гостоприемство и социална програма:
– Коктейл за добре дошли на участниците
вечерта на първия ден – 29-и ноември, с хапки и напитки. На коктейла
присъстват Генералният секретар на
COT и най-високопоставеният представител на туристическия орган на
страната домакин;
– О бяд на бюфет, галавечеря и кафепауза за участниците (или избрани
участници) в Конференцията на 28-и,
29-и, 30-и ноември;
b) Хотелски стаи: блокиране на достатъчно
на брой стаи за участниците в основния
хотел на Конференцията (ако се провежда
в хотел), както и в алтернативни хотели,
намиращи се наблизо;
c) Е дно техническо посещение на 1-ви декември в гр. Пловдив, при възможност;
d) Фотограф: за церемонията по откриването и дните на Конференцията. Снимките
се предоставят на COT колкото може
по-скоро;
e) Покана към националните и местните
медии и преса да присъстват на пресконференция, която да се организира на
29-и ноември;
f) П ромотиране на Конференцията сред
на ц иона л н и т е за и н т ересова н и л и ца
и медии и отпечатване на рекламни
материа ли (флаери, информационни
бюлетини и др.).
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В. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ СОТ
I. Участие в Конференцията
5. О рганизацията изпраща покани на всичк и официа лни езици на официа лни те
получатели от СОТ, както и съответните
напомняния, за да се гарантира възможно
най-високо ниво на участие.
6. О рганизацията разпространява сред официалните получатели необходимата информация за мястото на Конференцията, за да
се гарантира участието им при оптимални
условия.
7. О рганизацията управлява и проследява
процеса на регистрация на участниците,
които са официално поканени с покана от
Генералния секретар.
8. О рганизаци я та осиг у рява навременно
предоставяне на материали в необходимите електронни формати за последващо отпечатване и разпространение сред
участниците.
II. Логистика (на Конференцията)
9. О рганизацията осъществява план за комуникация и промотиране на Конференцията
на базата на собствените си ресурси чрез
интернет страницата си и социалните медии и чрез специфични медийни дейности
на СОТ.
10. О рганизаци ята редовно ще у ведом ява
органите, надлежно определени от Министерството на туризма, за имената и
данните за контакт на регистрираните
участници и като цяло ще координира
всички логистични аспекти на Конференцията с приемащата страна.
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11. О
 рганизацията предава на участниците
цялата логистична информация, свързана с
Конференцията и техния престой (програми, трансфери, социални събития и т.н.).
12. В си ч к и сн и м к и и/и л и ви деок л и пове,
направени по време на Конференцията,
ще бъдат изключителна собственост на
Организацията и ще бъдат използвани от
нея за служебни цели.
III. Съдържание
13. О рганизацията структурира Дневния ред
на Конференцията в сътрудничество с
Министерството на туризма.
14. О рганизацията по общо съгласие с Министерството на туризма избира и отправя покана към международни лектори и
експерти за участие в Конференцията и
отговаря за тяхното информиране.
15. О рганизацията отговаря за работата на
Конференцията през ц ялото време на
нейното провеждане.
16. О рганизацията отговаря за публикуването
на презентациите на лекторите на Конференцията и на окончателния документ със
заключенията на своя уебсайт.
17. С лед прик лючване на Конференци ята
Организацията изпраща на участниците
въпросник за оценка.
АНЕКС II. ДАРЕНИЯ В НАТУРА
В таблицата по-долу са посочени дарения
в натура, които ще бъдат предоставени на
Конференцията от Организацията и от Министерството на туризма, заедно с тяхната
пазарна стойност към датата на сключването
на това Споразумение.

Дарения в натура, които ще бъдат предоставени на проекта от Министерството на туризма
Описание

Пазарна
Подлежи
Брой
Дата на
Продукция Дейност стойност
на
единици
доставка
(евро)
връщане

а) И
 мущество, обекти и оборудване
xxx
Междинна сума
b) Н
 ематериални активи
xxx
Междинна сума
c) П
 ътни разходи
Самолетни билети
Хотелско настаняване и други
разходи за командировка
Междинна сума

10 000

d) П
 раво за използване на помещения/
места за провеждане на събития
ххх
Междинна сума

17 000

11 000

e) Д
 руги стоки и услуги
ххх
Междинна сума
Общо

38 000
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Дарения в натура, които ще бъдат предоставени на проекта от СОТ
Описание

Пазарна
Подлежи
Брой
Дата на
Продукция Дейност стойност
на
единици
доставка
(валута)
връщане

a) И
 мущество, обекти и оборудване
ххх
Междинна сума
b) Н
 ематериални активи
ххх
Междинна сума
c) П
 ътни разходи
Самолетни билети
Хотелско настаняване и други разходи за командировка
Междинна сума
d) П
 раво за използване на помещения/
места за провеждане на събития
ххх
Междинна сума
e) Д
 руги стоки и услуги
xxx
Междинна сума
Общо
726

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО

Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността на
Главна дирекция „Охрана“ (ДВ, бр. 60 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В т. 3 думите „и защитени лица при условия и по ред, предвидени в закон“ се заличават.
2. Точка 4 се изменя така:
„4. оказва съдействие на органите на съдебната власт при призоваване на лица в случаите,
когато се възпрепятства изпълнението на това
задължение;“.
§ 2. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. Специализираните автомобили,
използвани от Главна дирекция „Охрана“ при
осъществяване на дейността є, са снабдени със
светлинна и звукова сигнализация и могат да
имат надпис.“
§ 3. В чл. 8, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. осъществява правомощията на орган по
назначаване съгласно Закона за Министерството
на вътрешните работи и Закона за държавния
служител за държавните служители в ГД „Охрана“ и териториалните є звена;“.
2. В т. 3 думите „щатовете, структурата
и длъжностите“ се заменят с „щатовете и
структурата“.
3. Точка 4 се изменя така:
„4. определя условията и реда за формиране
на основните и допълнителните възнаграждения и материално осигуряване на служителите

на Главна дирекция „Охрана“, произтичащи
от Закона за Министерството на вътрешните
работи, Закона за държавния служител и Кодекса на труда;“.
4. Точка 5 се отменя.
5. Точка 6 се изменя така:
„6. утвърждава класификатор на длъжностите по Закона за Министерството на вътрешните
работи и Кодекса на труда в Главна дирекция
„Охрана“;“.
6. В т. 7 накрая се добавят думите „по чл. 10,
ал. 1, т. 1“.
7. Точка 8 се изменя така:
„8. определя вида и модела на униформеното
облекло, реда за предоставянето и носенето
му, както и другите принадлежности, върху
които са поставени символи и отличителни
знаци на Главна дирекция „Охрана“, свързани
с изпълнението на служебните задължения на
държавните служители;“.
8. В т. 11 думите „Правилата за вътрешния
ред, пропускателния режим и сигурността на
съдебните сгради (на охраняваните сгради) и
Правилата за охраната на съдии, прокурори и
следователи“ се заменят с „и Правила за вътрешния ред, пропускателния режим и сигурността на сгради и обекти на съдебната власт“.
9. В т. 12 думите „вида на служебните
документи за самоличност“ се заменят с „на
Главна дирекция „Охрана“ вида на служебните
карти, както и условията и реда за издаването
и ползването им;“.
10. Създава се т. 16:
„16. определя условията и реда за награждаване, както и съдържанието на отличията
и наградите.“
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§ 4. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В ал. 3:
а) точки 5 – 9 се изменят така:
„5. изготвя предложения за назначаване
и освобождаване от длъжност на държавни
служители на ръководни и изпълнителски
длъжности, както и на стажанти, спечелили
конкурс за изпълнителски длъжности;
6. изготвя предложения за преназначаване на длъжност на държавни служители на
ръководни длъжности;
7. преназначава държавните служители
на изпълнителски длъжности по Закона за
Министерството на вътрешните работи, както и на експертни длъжности по Закона за
държавния служител;
8. назначава, преназначава и освобождава
държавните служители на младши изпълнителски длъжности;
9. назначава и освобождава и стажанти,
спечелили конкурс за младши изпълнителски
длъжности;“
б) точка 10 се отменя;
в) точки 12 и 13 се изменят така:
„12. издава заповеди за изплащане на допълнителни възнаграждения, произтичащи
от Закона за МВР и Закона за държавния
служител;
13. разрешава изплащането на пътни разходи на служителите от Главна дирекция „Охрана“ по време на платения годишен отпуск;“
г) в т. 19 думите „главната дирекция и териториалните є звена и изпраща служители
от ГД „Охрана“ на курсове за професионално
обучение“ се заменят с „Главна дирекция „Охрана“ и териториалните є звена и ги изпраща
на курсове за професионално обучение;“
д) точка 20 се изменя така:
„20. дава съгласие за обучение за придобиване на образователно-квалификационни и
образователни и научни степени в области,
професионални направления и специалности
на висшето образование;“.
2. В ал. 4 думата „началниците“ се заменя
с „ръководителите“.
§ 5. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. (1) Служители на Главна дирекция
„Охрана“ са:
1. д ърж а вн и с л у ж и т ел и, кои т о п ря ко
осъществяват функциите по чл. 391, ал. 3 от
Закона за съдебната власт;
2. държавни служители;
3. лица, работещи по трудово правоотношение.
(2) Статутът на държавните служители по
ал. 1, т. 1 се урежда по реда на чл. 142, ал. 2
от Закона за Министерството на вътрешните
работи.
(3) Статутът на държавните служители по
ал. 1, т. 2 се урежда със Закона за държавния
служител.
(4) Статутът на лицата, работещи по трудово
правоотношение, се урежда при условията и
по реда на Закона за МВР и Кодекса на труда.
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(5) Новопостъпилите държавни служители,
които подлежат на задължителна първоначална професионална подготовка, се назначават
като стажанти за периода на обучението.“
§ 6. В чл. 11, ал. 2 след думата „служители“
се добавя „по чл.10, ал. 1, т. 1“.
§ 7. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Личният състав на Главна дирекция
„Охрана“ при осъществяване на функциите
по чл. 391, ал. 3 от Закона за съдебната власт
има правата и задълженията по чл. 64, ал. 1,
2, 4 и 5, чл. 65, 66, 70, чл. 72 – 74, чл. 76, 80,
91 и чл. 81 – в случаите по чл. 70, ал. 1, т. 1,
4 и 5, чл. 85, 86, чл. 87, ал. 1, 2, 5 – 7 и чл. 100
от Закона за Министерството на вътрешните
работи и по Указ № 904 за борба с дребното
хулиганство.“
2. В ал. 2 думите „петнадесета – двадесета“
се заменят със „седма – дванадесета“.
§ 8. Член 13 се отменя.
§ 9. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. Структурата на Главна дирекция
„Охрана“ се организира в дирекции, отдели,
сектори и териториални звена.“
§ 10. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 3 се отменя.
2. В ал. 2 думата „Началниците“ се заменя
с „Ръководителите“.
§ 11. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Основният текст се изменя така:
„Главна дирекция „Охрана“ организира,
координира, контролира и подпомага методически териториалните звена по изпълнение
на следните основни дейности:“.
2. Точка 1 се отменя.
3. Точки 2 – 6 се изменят така:
„2. по охрана на съдебни сгради, съдии,
прокурори и следователи, комуникационноинформационни и оперативно-технически
системи, като:
а) организира и контролира охраната на
съдебни сгради и обекти;
б) организира и контролира реда в съдебните сгради и сигурността на органите на
съдебната власт при осъществяване на техните
правомощия;
в) организира и контролира охраната на
съдии, прокурори и следователи, застрашени
във връзка с изпълнение на служебните им
задължения;
г) контролира спазването на правилата и
нормите за охрана и безопасност при проектиране, строителство и експлоатация на
сградите на съдебната власт;
д) организира и контролира осъществяването на денонощно оперативно дежурство
в дирекцията и териториалните звена, отбранително-мобилизационната подготовка и
управление при кризи;
е) организира и контролира дейности,
свързани с оказване на съдействие на органите на съдебната власт при призоваване на
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лица, когато се пречи за изпълняване на това
задължение;
ж) организира и контролира принудителното довеждане на лица до орган на съдебната
власт, когато това е постановено от орган на
съдебната власт;
з) организира и контролира изпълнението
на разпореждания на прокурор за привеждане в изпълнение на влезли в сила присъди с
наложено наказание „лишаване от свобода“;
и) организира и контролира конвоирането
на обвиняеми и подсъдими, за които се иска
или е постановена мярка за неотклонение
„задържане под стража“, или лица, изтърпяващи наказания в местата за лишаване от
свобода, до органите на съдебната власт и от
едно място за лишаване от свобода до друго
място за лишаване от свобода;
к) организира, контролира и участва в
изпълнението на приемане и предаване на
лица в изпълнение на Европейска заповед за
арест, екстрадиции и трансфери на задържани
лица от и за Република България.
л) организира и контролира спазването на
изискванията на Закона за защита на класифицираната информация;
3. по логистичното осигуряване:
а) организира и осъществява дейности
по планиране, организиране, внедряване,
поддръжка, администриране и контрол на
намиращите се в експлоатация охранителни
и информационно-комуникационни системи
и техника в Главна дирекция „Охрана“ и териториалните є звена;
б) планира, внедрява и провежда организационно-технически мероприятия за защита
от изтичане на информация;
в) събира, обработва, систематизира, съхранява, анализира и оценява информацията,
свързана с дейността на Главна дирекция
„Охрана“;
г) организира и контролира движението
на кореспонденцията на Главна дирекция
„Охрана“;
д) п лани ра, организи ра и кон т роли ра
материално и техническо осигу ряване на
дейността на Главна дирекция „Охрана“ чрез
стопанска логистика по отношение на транспорта, физическата и техническата охрана и
административната дейност;
е) организира и контролира окомплектуването на Главна дирекция „Охрана“ и териториалните є звена с оръжие, боеприпаси,
защитни и помощни средства и използването
им в служебната дейност;
ж) организира и контролира провеждането
на стрелковата подготовка на служителите в
Главна дирекция „Охрана“ и териториалните
звена;
4. по финанси, бюджет и счетоводно осигуряване:
а) прилага националната бюджетна политика и бюджетно законодателство;
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б) осигурява финансово-счетоводните и
бюджетните дейности на Главна дирекция
„Охрана“ и териториалните звена при спазване на Закона за счетоводството, Закона за
финансовото управление и контрол в публичния сектор, Закона за публичните финанси,
Закона за устройството на държавния бюджет
и нормативните актове и указанията на Министерството на финансите, регламентиращи
бюджетната политика на дирекцията като
второстепенен разпоредител с бюджет;
в) участва в процеса на управление на
бюджетните средства на Главна дирекция
„Охрана“ в съответствие с принципите за законосъобразност, икономичност, ефективност,
ефикасност и публичност и прозрачност;
г) следи за спазване на финансовата дисциплина;
д) извършва правилно оформяне на първичните и вторичните счетоводни документи
и ги отразява своевременно в счетоводните
регистри;
е) прилага системата на двойния подпис
по отношение на поемането на задължения
и извършването на разходи;
ж) организира и координира процеса по
разработване и съставяне на средносрочната
бюджетна прогноза и проектобюджета за
Главна дирекция „Охрана“ и териториалните
є структури съгласно нормативната уредба и
указанията на Министерството на финансите;
з) съставя и предлага разпределението на
първоначален и коригиран утвърден бюджет
за главната дирекция и по териториални
структури по Единната бюджетна класификация и участва в контрола по изпълнение
на разходите;
и) разработва проект на разпределение на
капиталовите разходи и предлага включването им в поименните списъци, съблюдава
изпълнението им и ги отчита;
к) разработва и представя финансови разчети, обосновки, анализи, отчети, доклади,
проекти на документи за постановления на
Министерския съвет;
л) извършва счетоводно отчитане на приходите и разходите по пълна бюджетна класификация по счетоводни сметки от Сметкоплана
на бюджетните предприятия и параграфите
от Единната бюджетна класификация;
м) изготвя ведомостите за работните заплати и документите, свързани с тях;
н) дава методически указания на счетоводните структури по всички дейности, свързани
с финансово-счетоводните и бюд жетните
процеси;
о) съблюдава отчетността за бюджетните
показатели „поети ангажименти“ и „нови
задължения за разходи“;
п) организира и контролира процесите по
годишна инвентаризация на активи и разчети
в установените срокове;
р) изготвя ежемесечни и тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета,
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средствата от Европейския съюз и чуждите
средства, отчетите за изпълнение на програмния и ориентиран към резултати бюджет на
дирекцията и други отчети, като осигурява
своевременното им представяне пред първостепенния разпоредител;
с) изготвя тримесечни оборотни ведомости
и годишен баланс;
5. по правнонормативно обслужване, обществени поръчки и човешки ресурси:
а) осигурява спазването на законността
при осъществяването на дейността на главната дирекция;
б) участва в процедурите за назначаване
на служители в главната дирекция и следи за
законосъобразността на актовете, свързани с
възникването, изменянето и прекратяването на
служебните и трудовите им правоотношения;
в) участва в организирането и контрола за
правилното, законосъобразното и ефективното
ползване на имуществото на министерството,
свързано с дейността на главната дирекция;
г) осъществява процесуалното представителство по въпроси, свързани с дейността на
главната дирекция;
д) дава мотивирани становища по правни
въпроси, свързани с дейността на главната
дирекция, и по проекти на нормативни актове;
е) подготвя и провежда процедурите за
възлагане на обществени поръчки; води регистър за проведените процедури; подготвя
и изпраща информация до А генцията по
обществени поръчки; съхранява документацията (досиетата) по проведените процедури
за възлагане на обществени поръчки;
ж) изготвя и съгласува по законосъобразност проекти на договори, по които страна
е дирекцията;
з) разработва структурата на Главна дирекция „Охрана“ и териториалните є звена;
и) разработва и актуализира длъжностно
и поименно разписание на длъжностите и
заплатите в Главна дирекция „Охрана“ и
териториалните є звена;
к) организира провеждането на конкурси
за назначаване на държавна служба в Главна
дирекция „Охрана“;
л) изготвя актове, свързани с възникването,
изменението и прекратяването на служебните
и трудовите правоотношения в Главна дирекция „Охрана“;
м) изготвя, организира и контролира получаването от служителите на Главна дирекция
„Охрана“ служебни документи за самоличност;
н) образува, оформя и съхранява личните
кадрови дела на държавните служители и
трудовите досиета на лицата, работещи по
трудово правоотношение, и съхранява делата
на напусналите служители;
6. по професионална подготовка и психологически подбор:
а) планира, организира и непосредствено
участва в дейността по професионална подготовка и психодиагностика на служителите
от Главна дирекция „Охрана“;

ВЕСТНИК

БРОЙ 12

б) разработва краткосрочни и дългосрочни
прогнози и планове за развитие на професионалната подготовка на служителите на
Главна дирекция „Охрана“ под формата на
професионално образование и професионално
обучение;
в) организира и участва в професионалното
обучение на служителите от Главна дирекция
„Охрана“ и териториалните є звена;
г) провежда психологически изследвания
на кандидатите за служители чрез тестиране,
интервюиране, анализиране и изготвяне на
психологически заключения;
д) извършва психологическа оценка на
действащи служители и изготвя препоръки
до заявителя;
е) разработва методики за проверка на
интелектуалните способности и езиковата
култура на кандидатите за държавни служители в Главна дирекция „Охрана“;
ж) планира и координира контактите на
Главна дирекция „Охрана“ с други организации
от държавния и неправителствения сектор за
внедряване и популяризиране на съвременните
практики в областта на обучението.“
§ 12. В чл. 18, т. 2 думите „категориите
лица“ се заменят с „лицата“.
§ 13. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „по чл. 89“ се заменят
с „по чл. 91“.
2. В ал. 4 думите „със заповед на министъра
на правосъдието“ се заменят със „с правила,
утвърдени от министъра на правосъдието“.
§ 14. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Входящите и създадените в резултат
от дейността на Главна дирекция „Охрана“
документи се регистрират в автоматизирана
информационна система.“
2. В ал. 2 думата „приложения“ се заменя
с „материали“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Организацията, редът, начинът на
движение на служебните преписки и образците на вътрешноведомствените документи се
определят с правила, утвърдени от главния
директор на ГД „Охрана“.“
§ 15. Член 22 се отменя.
§ 16. В чл. 24, ал. 2 думата „началниците“
се заменя с „ръководителите“, а след думата
„заповед“ се добавя „разпределението на“.
§ 17. Създава се глава пета „Предложения
и сигнали“ с чл. 25 – 28:
„ Г л а в а

п е т а

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ
Чл. 25. Предложенията и сигналите, подадени до главния директор, се разглеждат по
реда на глава осма „Предложения и сигнали“
от Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 26. (1) Писмени или устни предложения и сигнали, подадени лично или чрез
упълномощен представител по телефон, телеграф, телекс, факс или по електронна поща,
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се регистрират, като се отразяват подателят,
датата на постъпване и въпросът, изложен в
предложението или в сигнала, както и служителите, на които е възложена подготовката
на решението по тях.
(2) Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, преписки,
изпратени с копие до главния директор, както
и по сигнали, отнасящи се до нарушения,
извършени преди повече от две години.
(3) Предложенията и сигналите, които не
са в рамките на компетентността на главния директор, се препращат не по-късно от
7 дни от постъпването им на компетентните
органи, освен когато има данни, че въпросът
вече е отнесен и до тях. За препращането се
уведомява направилият предложението или
сигнала.
(4) Не се регистрират и не се разглеждат
молби, жалби, сигнали и предложения, които
в изложението си съдържат нецензурни изрази
или думи.
Чл. 27. Решение по предложението се взема
най-късно два месеца след неговото постъпване
и се съобщава в 7-дневен срок на подателя.
Решението не подлежи на обжалване.
Чл. 28. (1) Решението по сигнала се взема
най-късно два месеца от постъпването му.
Решението по сигнала е писмено, мотивира
се и се съобщава на подателя в 7-дневен срок
от постановяването му.
(2) Решението, постановено по подаден
сигнал, не подлежи на обжалване.
(3) Решението по сигнала се изпълнява в
едномесечен срок от постановяването му. По
изключение, когато това се налага по особено важни причини, срокът може да бъде
продължен, но с не повече от два месеца, за
което се уведомява подателят.“
§ 18. В § 1 от заключителните разпоредби
думите „чл. 391, ал. 6“ се заменят с „чл. 391,
ал. 7“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 19. Разпоредбите на Закона за държавния
служител се прилагат за държавните служители по чл. 10, ал. 1, т. 2, чието служебно
правоотношение е възникнало след 1 април
2015 г.
§ 20. За държавните служители в Главна
дирекция „Охрана“, заемащи длъжности за
държавни служители по чл. 10, ал. 1, т. 2,
чиито служебни правоотношения не са прекратени към 1 април 2015 г., се прилагат разпоредбите на действащото законодателство за
държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1
от Закона за Министерството на вътрешните
работи до прекратяване на служебните им
правоотношения.
§ 21. Пр а в и л н и к ът в л и з а в с и л а о т
31 януари 2017 г.
Министър:
Мария Павлова
875
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАРЕДБА № 2
от 24 януари 2017 г.

за регистъра на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование
Г л а в а
п ъ р в а
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. С наредбата се определят обстоятелствата, които се вписват в регистъра на
институциите в системата на предучилищното
и училищното образование, както и редът за
тяхното вписване.
Чл. 2. (1) Регистърът на институциите в
системата на предучилищното и училищното
образование, наричан по-нататък „регистъра“,
се създава и се води в Министерството на
образованието и науката (МОН).
(2) В регистъра се вписват:
1. държавните детски градини, държавните
и общинските училища, държавните и общинските центрове за специална образователна
подкрепа и специализираните обслужващи
звена – въз основа на заповедта за тяхното откриване, преобразуване, промени и закриване;
2. духовните училища – въз основа на решението на Министерския съвет за тяхното
откриване, преобразуване и закриване;
3. частните детски градини и училища – въз
основа на разрешението за вписване, промени,
заличаване и отписване, издадено от министъра
на образованието и науката.
(3) На вписване подлежат само предвидените в наредбата обстоятелства и последвалите
промени в тях.
Чл. 3. Регистърът се поддържа като единна
електронна база данни, които се вписват от
служители, определени от министъра на образованието и науката. Служителите отговарят за
достоверността на въвежданата информация.
Чл. 4. Регистърът е публичен. Достъпът до
информацията в регистъра се осигурява чрез
интернет страницата на МОН.
Г л а в а
в т о р а
ПОДЛЕЖАЩИ НА ВПИСВАНЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Чл. 5. За държавните детски градини, държавните и общинските училища, държавните
и общинските центрове за специална образователна подкрепа в регистъра се вписват:
1. при откриване или преобразуване:
а) наименованието, седалището, официалният адрес;
б) адресът на сградата, в която ще се провежда обучението;
в) видът на училището по чл. 38 и чл. 39,
ал. 2, т. 1 – 3 от Закона за предучилищното и
училищното образование (ЗПУО) или предметът на дейност на центъра по чл. 49, ал. 2 ЗПУО;
г) условията и редът за пренасочване на
децата и на учениците – при преобразуване;
д) условията и редът за съхраняване на задължителната документация и за разпределение
на имуществото – при преобразуване;
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е) финансиращият орган;
2. при закриване:
а) наименованието, седалището, официалният адрес;
б) условията и редът за пренасочване на
децата и учениците;
в) условията и редът за съхраняване на
задължителната документация;
г) условията и редът за разпределяне на
имуществото;
3. при промени на вписване подлежи промяната в обстоятелствата съобразно чл. 311,
ал. 2, 3 и 5 ЗПУО, свързани със:
а) наименованието;
б) официалния адрес;
в) адреса на сградите, в които се провежда
обучението;
г) финансиращия орган – за професионалните гимназии и спортните училища, както и
за неспециализираните училища в случаите
на придобиване или отпадане на статут на
училище с национално значение;
д) предмета на дейност по чл. 49, ал. 2 в
съответствие с чл. 49, ал. 6 ЗПУО – за центровете за специална образователна подкрепа.
Чл. 6. За специализираните обслужващи
звена в регистъра се вписват:
1. при откриване или преобразуване:
а) наименованието, седалището, официалният адрес;
б) предметът на дейност;
в) финансиращият орган;
г) общата численост на персонала;
2. при закриване:
а) наименованието, седалището, официалният адрес;
б) условията и редът за съхраняване на
задължителната документация;
в) условията и редът за разпределяне на
имуществото;
3. при промени на вписване подлежи промяната в обстоятелствата съобразно чл. 311,
ал. 4 ЗПУО, свързани със:
а) наименованието;
б) официалния адрес;
в) предмета на дейност по чл. 50 ЗПУО.
Чл. 7. За духовните училища в регистъра
се вписват:
1. при откриване или преобразуване:
а) наименованието, седалището, официалният адрес;
б) адресът на сградата, в която се провежда
обучението;
в) условията и редът за пренасочване на
учениците – при преобразуване;
г) условията и редът за съхраняване на
задължителната документация и за разпределение на имуществото – при преобразуване;
д) финансиращият орган;
е) данни за призната религиозна институция в страната и за нейния централен орган;
ж) профилите или професиите, по които
се организира обучението;
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з) правото на училището да издава официални документи за завършен клас, за степен
на образование и за професионална квалификация;
и) данни за директора на училището;
2. при закриване:
а) наименованието, седалището, официалният адрес;
б) условията и редът за пренасочване на
децата и учениците;
в) условията и редът за съхраняване на
задължителната документация;
3. при промени на вписване подлежи промяната в обстоятелствата съобразно чл. 324,
ал. 3 ЗПУО, свързани със:
а) наименованието;
б) официалния адрес;
в) адреса на сградите, в които се провежда
обучението;
г) наименованието на религиозната институция;
д) професиите, по които се организира
обучението;
е) директора на училището.
Чл. 8. За частните детски градини и училища в регистъра се водят следните обстоятелства:
1. при вписване:
а) наименованието, седалището, официалният адрес;
б) единният идентификационен код или
кодът по БУЛСТАТ;
в) адресът на сградата, в която ще се
провежда образователният процес, както и
идентификаторът на недвижимия имот съгласно чл. 26 от Закона за кадастъра и имотния
регистър; при използване на част от сграда
се конкретизират помещенията;
г) видът на училището по чл. 38 или чл. 39,
ал. 2, т. 1 – 3 ЗПУО;
д) профилите или професиите, по които
се организира обучението;
е) правото на училището да издава офиц иа лни док у мен т и за завършен к лас, за
степен на образование и за професионална
квалификация;
ж) директорът на детската градина или
училището;
2. при промени на вписване подлежи промяната в обстоятелствата съобразно чл. 336,
ал. 1 ЗПУО, свързани със:
а) наименованието (фирмата), седалището
и официалния адрес;
б) директора на детската градина или
училището;
в) помещенията или сградите, където се
провежда образователният процес;
г) профилите или професиите, по които се
организира обучението;
д) авторските учебни програми за пред
у чилищно образование, съответно авторските учебни програми по професионална
подготовка;
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е) вида на училището по чл. 38, ал. 1 и 2
или по чл. 39, ал. 2, т. 1 – 3;
3. при отписване или заличаване в регистъра се вписват:
а) наименованието, седалището, официалният адрес;
б) единният идентификационен код или
кодът по БУЛСТАТ;
в) условията и редът за пренасочване на
децата и учениците;
г) условията и редът за съхраняване на
задължителната документация;
4. при преобразуване в регистъра се вписват съответните обстоятелства по чл. 8, т. 1,
свързани с новоучреденото или приемащото
юридическо лице, както и други такива, свързани с преобразуването съгласно издаденото
разрешение от министъра на образованието
и науката.
Г л а в а

т р е т а

РЕД ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА
Чл. 9. (1) Обстоятелствата, подлежащи на
вписване в регистъра, както и промените в
тях се отразяват в 7-дневен срок от влизането в сила на акта, от който те произтичат. В
регистъра се вписва и датата, от която влиза
тв сила съответното обстоятелство, подлежащо на вписване в регистъра, когато същата е
различна от датата на влизане в сила на акта.
(2) Новите обстоятелства се вписват така,
че да не бъде засегната информацията, съдържаща се в предходните вписвания.
(3) Заличаването на вписано обстоятелство
и поправката на допуснати грешки се извършват по начин, който не води до унищожаване
или повреждане на информацията.
Чл. 10. (1) Министърът на образованието
и науката създава необходимите условия за
извършване на предвидените в наредбата вписвания и за осъществяването на пряк контрол
върху дейността по вписване в регистъра.
(2) Действията по вписването в регистъра се
извършват от лица, определени от министъра
на образованието и науката. Министърът на
образованието и науката определя и длъжностно/длъжностни лице/лица, което/които
ще осъществява/осъществяват пряк контрол
върху дейността по вписване в регистъра.
Чл. 11. (1) Регистърът се поддържа по начин,
който гарантира целостта на информацията
и контролиран достъп за вписвания и преглеждане съгласно изискванията на наредбата.
(2) Регистърът показва състоянието на
посочените в глава втора обстоятелства след
последното вписване и дава възможност да
се проследят хронологично промените във
вписаните обстоятелства.
(3) Регистърът позволява генериране на
справки относно обстоятелствата, подлежащи
на вписване.
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. (1) Съществуващите държавни детски
градини, държавни и общински училища и
специализирани обслужващи звена, както и
предходните промени по отношение на посочените в глава втора обстоятелства се вписват
в регистъра по данни от модул „Институции“
на Националната електронна информационна
система за предучилищното и училищното
образование.
(2) В случаите по § 16 от преходните и
заключителните разпоредби на ЗПУО в регистъра се вписват съответните обстоятелства по чл. 8, т. 1 въз основа на заповедта
на министъра на образованието и науката за
продължаването на дейността на частната
детска градина или частното училище.
§ 2. Наредбата се приема на основание
чл. 345, ал. 2 ЗПУО.
Министър:
Меглена Кунева
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Наредба за изменен ие и доп ъ лнен ие на
Наредба № 10 от 2016 г. за организация
на дейностите в училищното образование
(ДВ, бр. 73 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 56 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „въз основа на“ се
добавя „желанията на учениците и при отчитане на“, а думите „и желанията на учениците“
се заличават.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Изпит за проверка на способностите
по изобразително изкуство по решение на
педагогическия съвет може да се провежда
и за специалности от професии от област
на образование „Изкуства“ от Списъка на
професиите за професионално образование
и обучение.“
§ 2. В чл. 57 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Балът за класиране на учениците след
завършено основно образование с изключение
на случаите по чл. 56, ал. 2 и 3, за които се
провежда изпит за проверка на способностите,
се формира като сбор от следните елементи:
1. броя точки от националното външно
оценяване по български език и литература и
по математика, като педагогическият съвет
на приемащото училище може да определи в
балообразуването да участват и резултатите от
един или повече допълнителни учебни предмета, за които се провежда национално външно
оценяване в съответната учебна година;
2. оценките от свидетелството за основно
образование по два учебни предмета, изучавани в раздел А от учебния план в VII клас,
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определени от педагогическия съвет и превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС
за оценяването на резултатите от обучението
на учениците.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) По решение на педагогическия съвет
като елемент от балообразуването по ал. 1
може да бъде включен и общият брой точки,
приравнен до 100, от резултатите, получени
от олимпиади и/или състезания от календара
на МОН, по учебни предмети, по които не
се провежда национално външно оценяване
през съответната учебна година.“
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) При балообразуването по ал. 1, т. 1
по решение на педагогическия съвет на приемащото училище се избира само един от
следните варианти:
1. удвояване на резултата по български
език и литература и удвояване на резултата
по математика от национа лното външно
оценяване;
2. удвояване на резултата по български
език и литература или на резултата по математика от националното външно оценяване,
като резултатът по другия предмет се включва
само веднъж;
3. утрояване на резултата по български
език и литература или на резултата по математика от националното външно оценяване,
като резултатът по другия предмет присъства
само веднъж;
4. удвояване на резултата по български
език и литература или на резултата по математика от националното външно оценяване,
включване един път на резултата по другия
предмет и един път на резултата от допълнителния учебен предмет, определен по реда
на ал. 1, т. 1;
5. включване по един път на резултатите
от националното външно оценяване по български език и литература, по математика и
по други два допълнителни учебни предмета,
определени по реда на ал. 1, т. 1;
6. включване по един път на резултатите от
националното външно оценяване по български
език и литература, по математика и по един
допълнителен учебен предмет, определен по
реда на ал. 1, т. 1.“
4. Създава се нова ал. 4:
„(4) Резултатите от национален или областен кръг на олимпиади и/или от състезания
от календара на МОН в случаите по ал. 2 се
включват в балообразуването само когато е
избран вариант по ал. 3, т. 2 или 6.“
5. Досегашната ал. 3 става ал. 5, като в
нея думите „по български език и литература
или по математика“ се заличават.
6. Досегашната ал. 4 става ал. 6, като в нея
думите „по ал. 1“ се заменят с „по ал. 1 – 4“.
7. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и се изменя така:
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„(7) Учениците, класирани на първо, второ
и трето място на националните кръгове на
олимпиадата по български език и литература, на олимпиадата по математика и/или на
олимпиадата по допълнителен учебен предмет по ал. 1, т. 1, имат право да участват в
класирането с максимален резултат вместо
резултата от националното външно оценяване
по съответните учебни предмети.“
§ 3. В чл. 58, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Основният текст се изменя така:
„(1) Балът за класиране на учениците след
завършено основно образование в случаите по
чл. 56, ал. 2 и 3, за които се провежда изпит
за проверка на способностите, се формира
като сбор от следните елементи:“.
2. В т. 3 думата „предмети“ се заменя с
„учебни предмети“, а след думите „изучавани
в“ се добавя „раздел А от учебния план в“.
§ 4. В чл. 59 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 след думите „средноаритметичната оценка от“ се добавя „оценките по“, след
думите „в VII клас“ се добавя „в раздел А
на учебния план“, а думата „превърнат“ се
заменя с „превърнати“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Ученици с еднакви показатели и след
подреждането по реда на ал. 3 се приемат
над утвърдения държавен план-прием и над
нормативно установения максимален брой
ученици в паралелка.“
§ 5. В чл. 62, ал. 1 след думите „се организира от училището“ се добавя „по чл. 61,
ал. 1“.
§ 6. В чл. 63 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 3 се изменя така:
„3. копие от служебна бележка за резултатите от положените изпити от националното
външно оценяване и от участието в национален или в областен кръг на олимпиади
и/или от състезания от календара на МОН по
учебни предмети по чл. 57, ал. 2, по които не
се провежда национално външно оценяване
през съответната учебна година;“
б) създава се нова т. 4:
„4. копие от служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на
способностите;“
в) досегашната т. 4 става т. 5;
г) досегашната т. 5 става т. 6 и се изменя
така:
„6. документ, издаден от министъра на
образованието и науката, удостоверяващ,
че ученикът е класиран на първо, второ или
трето място на националния кръг в VII клас
на олимпиадата по български език и литература, по математика и/или по допълнител
ните учебни предмети по чл. 57, ал. 1, т. 1,
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за които се провежда национално външно
оценяване в съответната учебна година.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Служебната бележка по ал. 1, т. 3 се
издава от училището, в което ученикът се е
обучавал в VII клас, а служебната бележка
по ал. 1, т. 4 – от директора на училището,
в което е проведен изпитът за проверка на
способностите.“
§ 7. В чл. 73 ал. 1 се изменя така:
„(1) Право на участие в приема в V клас в
профилирани гимназии с профил „Математически“ или „Природни науки“ имат ученици,
които успешно са завършили началния етап
на основно образование, явили са се на националното външно оценяване в IV клас и са
участвали във включени в календара на МОН:
1. олимпиада на областно ниво и поне едно
състезание, които са в областта на математиката или на природните науки, или
2. поне две състезания в областта на математиката или на природните науки.“
§ 8. В чл. 74, ал. 1 т. 2 и 3 се изменят така:
„2. средноаритметичната стойност от превърнатите по скала в точки в съответствие с
ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците оценки от удостоверението за завършен начален етап на основно
образование по учебните предмети, изучавани
в IV клас, в раздел А от учебния план;
3. резултатите от най-малко:
а) една олимпиада на областно ниво и едно
състезание, които са в областта на математиката или на природните науки, определени
по реда на чл. 73, или
б) две състезания в областта на математиката или на природните науки, определени
по реда на чл. 73.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 9. За учебната 2016 – 2017 г.:
1. Състезанията и/или олимпиадата по
чл. 73 се оповестяват на интернет страницата
на училището в срок до 7 дни от влизане в
сила на тази наредба.
2. Балообразуването по чл. 57, ал. 1 – 4
се обявява от директора на училището в регионалното управление на образованието до
15 февруари 2017 г.
§ 10. В § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 9 от 2016 г. за
институциите в системата на предучилищното
и училищното образование (ДВ, бр. 68 от
2016 г.) думите „до обнародването в „Държавен
вестник“ на решение на Министерския съвет
по § 9, ал. 2 от преходните и заключителните
разпоредби на ЗПУО“ се заличават.
§ 11. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Меглена Кунева
769
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
НАРЕДБА № Н-3
от 18 януари 2017 г.

за психологическо осигуряване и полифизиог рафск и изс ледва ни я в с л у жба „Военна
информация“
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за:
1. психологическото осигуряване в служба
„Военна информация“ (службата), което обхваща извършването на:
а) психологически изследвания;
б) психологическа консултативна дейност;
2. полифизиографски изследвания за нуждите на службата.
Чл. 2. Дейностите по чл. 1 се извършват
от специализиран орган на службата.
Г л а в а

в т о р а

ПСИХОЛОГИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ
Раздел I
Психологически изследвания
Чл. 3. Психологическите изследвания са
елемент от професионалната психодиагностика, насочена към:
1. дефиниране на общите и професионално
значимите качества, противопоказания за
постъпване на работа и дългосрочна професионална реализация;
2. установяване наличието на тези качества
и противопоказания у кандидатите за работа
и служителите – военнослужещи и цивилни
служители.
Чл. 4. Психологическите изследвания са
първични и вторични и се извършват при:
1. първичен (начален) психологически подбор на кандидатите за постъпване на работа
в структурите на службата;
2. вторичен (последващ) психологически
подбор за установяване на психологическата
съвместимост на служителите с изискванията на конкретно направление на дейност и
промени в психичното състояние.
Чл. 5. (1) Първичните психологически изследвания имат за цел установяване на психологическата съвместимост на кандидатите за
постъпване на работа в структурите на службата.
(2) Вторичните психологически изследвания
се извършват за определяне на психологическата съвместимост на служителите с изискванията на длъжността, която заемат, или при
промяна в тяхното направление на дейност.
Чл. 6. Психологическата съвместимост се
определя съобразно изискванията за съответните направления на дейност чрез изследване
и установяване на:
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1. мотивация за постъпване или преназначаване на работа в съответното направление на
дейност, професионални интереси и ценностни
ориентации;
2. делови качества, особености на характера
и индивидуален стил на поведение;
3. самооценка и ниво на претенции;
4. емоционална стабилност, стресоустойчивост и механизми на психична защита;
5. комуникативни умения и социална компетентност;
6. интелектуално развитие и познавателна
активност;
7. затруднения в психичното и социалното
функциониране.
Чл. 7. На психологически подбор за установяване на психологическата съвместимост
подлежат:
1. кандидатите за постъпване на работа в
структурите на службата;
2. служителите – военнослужещи и цивилни
служители, в службата.
Чл. 8. Процедурата на психологическото изследване за целите на психологическия подбор
се състои от две части:
1. писмено тестово изследване, състоящо се
от батерия от психологически тестове, посочени
в приложение № 1 (поверително);
2. полуструктурирано интервю.
Чл. 9. Редът и условията за извършване на
психологически изследвания в службата се определят съгласно приложение № 2 (поверително).
Раздел II
Психологическа консултативна дейност
Чл. 10. При необходимост органът по чл. 2
извършва психологическа консултативна дейност.
Чл. 11. (1) Психологическата консултативна дейност включва индивидуално и групово
консултиране.
(2) Индивидуалното консултиране има за
цел подпомагане на служители при:
1. нарушено психично благополучие и влошено психично функциониране;
2. емоционален дискомфорт;
3. кризисни състояния (остър и хроничен
стрес);
4. разстроени социални отношения;
5. проблеми на професионалната адаптация
и кариера и др.
(3) Груповото консултиране има за цел подпомагане на екипи от служители при:
1. решаване на конфликти (между членовете на екипа или между обособени групи в
колектива);
2. влошени и неефективни взаимоотношения
в колектива;
3. неефективна координация между отделни
звена в колектива;
4. трудности при вземане на групови решения;
5. трудности при изграждане на екипи и
екипни взаимодействия и др.
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Чл. 12. (1) Индивидуалното психологическо
консултиране има доброволен характер и се
осъществява под формата на консултативни
сесии. Продължителността и честотата на сесиите се договаря между консултирания служител
и психолозите. Графикът на посещенията се
съгласува с органа по човешките ресурси при
запазване анонимността на служителя.
(2) Органът по чл. 2 извършва индивидуални
психологически консултации на служители,
участвали в мироопазващи мисии, които са с
психични изменения, констатирани от специализираното психологично звено на Военномедицинската академия.
Чл. 13. Груповото психологическо консултиране има доброволен характер и се осъществява
под формата на интерактивна диагностика и
групово-динамичен тренинг, редът и условията на които се договарят между заявителя
(екипа) и психолозите, съгласувано с органа
по човешките ресурси.
Чл. 14. При необходимост органът по чл. 2
извършва консултации на служители или
структури на службата с цел подпомагане изпълнението на определени задачи, изискващи
психологическа компетентност.
Чл. 15. Информацията, получена в процеса
на психологическото консултиране, е конфиденциална и не може да бъде разгласявана
пред трети лица освен с изричното съгласие
на консултираното лице.
Г л а в а

т р е т а

ПОЛИФИЗИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Раздел I
Общи положения
Чл. 16. Полифизиографските изследвания
имат за цел установяване истинността или
неистинността на отговорите на изследваните
лица във връзка с изследвани теми.
Чл. 17. (1) Полифизиографът е инструмент
за измерване на промени на някои от физиологичните параметри на изследваното лице,
докато му се задават и отговаря на серия от
въпроси.
(2) Промените във физиологичната реактивност на изследваното лице се записват на
полиграми. След приключване на изследването
полиграмите се оценяват и се прави заключение
относно истинността на отговорите на лицето
по изследваните теми.
Чл. 18. Полифизиографското изследване
включва следните етапи:
1. анализ на предоставената предварителна
информация за конкретния случай;
2. предтестово интервю, избор на тестови
формат и формулиране на въпроси, свързани
с изследваните теми;
3. инструментална част, която включва провеждане на тест с полифизиограф и запис на
реакциите на изследваното лице на полиграми;
4. оценка на полиграмите;
5. следтестово интервю – провежда се в
случаи на индикация за лъжа на полифизио
графското изследване, когато се налага да
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се обсъдят проблемните теми, както и да се
направят допълнителни тестове.
Чл. 19. Полифизиографските изследвания в
службата могат да се извършват:
1. при подбора на кандидати за постъпване
на работа в структурите на службата;
2. за проверка на лоялността на служители
и сътрудници към службата;
3. в случаите, посочени в приложение № 3
(поверително).
Раздел II
Провеждане на полифизиографски изследвания
Чл. 20. Редът и условията за провеждане
на полифизиографски изследвания в службата,
правата и задълженията на изследваните лица
и на служителите, провеждащи полифизиографски изследвания, се определят съгласно
приложение № 3 (поверително).
Чл. 21. Всяко лице може да бъде изследвано
с полифизиограф единствено след подписване на
декларация за информирано съгласие от негова
страна по образец съгласно приложение № 4.
Чл. 22. За всяко изследвано лице се изработва
документ с крайните резултати от полифизиографското изследване съгласно приложение № 5.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Психологическа съвместимост“ е съответствие между индивидуално-психологическите
параметри и цялостната система от обективни
изисквания към поведението на човека, които
предявяват към него професията, работната
среда и организацията като цяло, необходимо
за успешното изпълнение на съответната професионална дейност, готовност за адаптиране
и ефективно справяне с работата.
2. „Професионална адаптация“ е процес на
взаимодействие между личност и професионална среда на познавателно, емоционално и
практическо (поведенческо) равнище; вграждане на личността в професионалната среда;
приспособяване към спецификите на дейността,
отношенията, традициите и ценностните ориентации на тази среда; изява на социалния статус
и ролевата функция на личността в процеса на
даден вид дейност и при условията на дадена
форма на организация на труда.
3. „Дезадаптация“ е нарушена способност
или пълна неспособност за приспособяване
към условията на социалната среда и/или към
определена форма на трудова заетост.
4. „Полиграма“ е извършен в рамките на полифизиографско изследване запис във формата
на графика на реакциите на изследваното лице.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 46,
ал. 2 и чл. 49, ал. 3 от Закона за военното ра
зузнаване и отменя Наредба № Н-14 от 2011 г.
за психологически подбор и психологическите
аспекти за оценка на личния състав на служба
„Военна информация“ (ДВ, бр. 40 от 2011 г.).
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Николай Ненчев
Приложение № 4
към чл. 21
Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният ______________________________ ,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН ____________________
Декларирам, че съм информиран за естеството и целта на настоящото полифизиографско
изследване и давам доброволното си съгласие
да бъда подложен на съответните процедури. По
време на работата добросъвестно ще се придържам към даваните ми инструкции.
Уведомен съм, че при необходимост полифизиографското изследване ще бъде записвано
с аудио-визуална техника, като направените
записи ще бъдат само и единствено използвани
за целите на моето изследване.
Декларирам, че съм се явявал на полифизио
графско изследване през ___________________ г.
в ___________________________________________ .
_____________
Подпис: _____________
София

Приложение № 5
към чл. 22
РЕЗУЛТАТИ
от полифизиографското изследване
на
_
__________________________________________
№
Предмет на изследването:
Дата:
Форма на теста:
Зададени релевантни въпроси:
Описание на случая:
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Провел изследването:
(
(длъжност, подпис,
фамилия, дата)
683

)

Поправка. Редакцията прави поправка на явна техническа грешка в Указ № 62 на президента на Републиката от 25 януари 2017 г. (ДВ, бр. 11 от 2017 г.), като в т. 1 името да се чете: „Иво Христов Петков“.
912
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-12
от 20 януари 2017 г.
Във връзка с взетото по-конструктивно решение за избор на оптимално трасе за реконструкцията на съобщителен кабел при км 11+400,
налагаща се при строителството на обект: Път
III-5004 „Обход на гр. Габрово“ и допълнително
изложени фактически мотиви, описани в обяснителната записка към проекта за изменение на
одобрения парцеларен план, на основание чл. 136,
ал. 1 и 2 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 и ал. 1,
т. 3, чл. 129, ал. 3, т. 2, буква „б“ и ал. 4, чл. 110,
ал. 1, т. 5, чл. 128, ал. 12, т. 2, буква „б“ и ал. 13
ЗУТ; писмо изх. № 04-16-25/9.01.2017 г. от Агенция
„Пътна инфраструктура“; Заповед № РД-02-15122 от 6.12.2016 г. на заместник-министъра на
регионалното развитие и благоустройството за
разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП); съгласие на заинтересуваните
лица; Решение по оценка на въздействието върху
околната среда № 4-2/2012 г. на Министерството
на околната среда и водите (МОСВ); Решение
№ 5741 от 28.04.2014 г. по адм. д. № 2873/2014 г.
на Върховния административен съд; писмо изх.
№ 04-00-1709/23.06.2014 г. от МОСВ; становище
рег. индекс 12-00-151/26.02.2016 г. на „Българска
телеком у никационна компани я“ – ЕА Д, Велико Търново; протокол № УТНЕ-01-02-02 от
19.01.2017 г. от Националния експертен съвет
по устройство на територията и регионална
политика при Министерството на регионалното
развитие и благоустройството; Решение № 325
от 19.05.2011 г. на Министерския съвет, с което
обектът е определен за национален и с национално
значение, и Заповед № РД-02-15-43 от 17.03.2015 г.
на министъра на регионалното развитие и благоустройството одобрявам проект за изменение
на ПУП – ПП за обект: Път ІІІ-5004 „Обход на
гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000, трети
етап от км 10+940.74 до км 20+124.50 и етапна
връзка от км 0+000 до км 3+130 и участък от
км 20+124.50 до км 30+673.48 с изключение на
имотите, попадащи в регулационните черти на кв.
Борово – кв. Велчевци, кв. Чехлевци, кв. Хаджи
Цонев мост и кв. Радецки, одобрен със Заповед
№ РД-02-15-141 от 29.10.2014 г. на заместник-министъра на регионалното развитие, в частта му
относно реконструкцията на съобщителен кабел
при км 11+400, землище Габрово, съгласно приетите и одобрени текстови и графични части,
представляващи неразделна част от настоящата
заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ във връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 АПК настоящата заповед
подлежи на обжалване от заинтересуваните

лица пред Административния съд – Габрово, в
14-дневен срок след обнародването є в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
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За министър:
Н. Нанков

ЗАПОВЕД № РД-02-15-15
от 24 януари 2017 г.
Във връзка с необходимостта от вписване в
Регистъра на пристанищата и специализираните
пристанищни обекти на Република България
на съществуващ специализиран пристанищен
обект – пристан за кораби за сезонен превоз
на пътници, и издаване на удостоверение за
експлоатационна годност на същия обект на
основание чл. 112д, ал. 5 във връзка с чл. 112д,
ал. 3, чл. 111б, ал. 1, т. 1 и чл. 112п от Закона
за морските пространства, вътрешните водни
пътища и пристанищата на Република България
(ЗМ П ВВП П РБ), За пов ед № РД- 0 2 -15 - 69 о т
15.07.2016 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за допускане изработване
на проект на ПУП – парцеларен план, писмозаявление вх. № АУ 14-1 от 9.01.2017 г. от проф.
Пенчо Гешев, ректор на Националната спортна
академия „Васил Левски“, в качеството на възложител, съгласувателни писма и становища на:
Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията с рег. № 10-02-185
от 12.11.2015 г. по чл. 112д, ал. 5 ЗМПВВППРБ;
Министерството на отбраната на Република
България с рег. № 04-23-94 от 16.12.2015 г. по
чл. 8 от Кодекса на търговското корабоплаване;
Министерството на околната среда и водите
за преценяване необходимостта от извършване
на екологична оценка с изх. № 04-00-3138 от
1.12.2015 г.; Министерството на културата с изх.
№ 04-14-47 от 21.12.2016 г., Центъра за подводна
археология – Созопол, с изх. № 02 от 5.01.2017 г.
и решения по протокол № УТНЕ-01-02-01 от
19.01.2017 г. на Националния експертен съвет по
устройство на територията и регионална политика при МРРБ, одобрявам проект на подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за акваторията на съществуващия специализиран
пристанищен обект – пристан за кораби за сезонен
превоз на пътници, находящ се пред съществуващата буна (поземлен имот с идентификатор
51500.510.180 по КККР на гр. Несебър) в непосредствена близост до плаж „Акротирия-изток“
на гр. Несебър, съгласно приетата графична и
текстова част на документацията, представляваща
неразделна част от настоящата заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ настоящата
заповед подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд
в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
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МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
ЗАПОВЕД № ЗМФ-21
от 11 януари 2017 г.
На основание чл. 64, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица утвърждавам
нов образец на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на
физическите лица за доходи на починало лице (образец 2001в).
Министър:
Вл. Горанов
Образец 2001в

по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите
на физическите лица за доходи на починало лице

Попълва се от декларатора

Попълва се от приходната администрация

Териториална
дирекция на НАП
Входящ № и дата
Орган по приходите,
приел декларацията

Данъчна година >>

ВАЖНО! Ако вече сте подали годишна данъчна декларация за посочения период, но
искате да направите корекции в нея е необходимо да подадете нова данъчна
декларация, в която се съдържат всички данни за периода, а не само тези които
променяте. Корекции в декларацията може да правите в срока за подаването й и/или
/собствено и фамилно име, подпис/
еднократно след този срок, на основание чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ.
Съгласно чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ при откриване на грешка в декларираните данни и обстоятелства, основата и определените задължения след законово установения срок за
подаването на декларацията, данъчно задължените лица имат право еднократно в срок до 30 септември на годината, следваща годината на придобиване на дохода, да правят
промени чрез подаване на нова декларация. В случай че подавате декларацията на това основание, отбележете тук >>

Част І - Данни за декларатора
1. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен № от регистъра на НАП/
ЕИК на чуждестранно физическо лице

2. Код по т. 1

Ако в т. 1 е вписан ЕГН - в т. 2 се попълва цифрата 1; ако в т. 1 е вписан ЛН – в т. 2 се попълва цифрата 2; ако в т. 1 е вписан ЛНЧ – в т. 2 се попълва цифрата 3; ако в т. 1 е
вписан служебен № от регистъра на НАП – в т. 2 се попълва цифрата 4; ако в т. 1 е вписан ЕИК на чуждестранно физическо лице – в т. 2 се попълва цифрата 5

5. Адрес за
4. Постоянен 3. Име
кореспонденция
адрес

Декларацията се подава от:

наследник >>

заветник >>

3.1. Собствено име

3.2. Презиме

3.3. Фамилно име

4.1. Област

4.2. Община

4.3. Населено място (гр./с.)

4.4. пощенски код

4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.
5.1. Област
Адресът съвпада с
постоянния >>

Отбелязва се, ако адресът за
кореспонденция съвпада с постоянния
адрес на декларатора. В този случай
т. 5 не се попълва

6. За контакт >>

5.2. Община

5.3. Населено място (гр./с.)

5.4. пощенски код

5.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

6.1. Телефон

6.2. Е-mail

>> Отбелязва се, ако деклараторът е чуждестранно физическо лице и декларацията се подава чрез пълномощник с
постоянен адрес в страната. В Част ІІ се попълват данните за упълномощеното лице
>> Отбелязва се, ако деклараторът е малолетно, непълнолетно или поставено под запрещение физическо лице и
декларацията се подава от негов законен представител. В Част ІІ се попълват данните за законния представител
>> Отбелязва се, ако декларацията се подава от пълномощник. В Част ІІ се попълват данните на упълномощеното лице.

Част ІІ Данни за упълномощеното лице или за законния представител
1. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен № от регистъра на НАП/
ЕИК на чуждестранно физическо лице

2. Код по т. 1

5. Адрес за
4. Постоянен
кореспонденция
адрес

3. Име

Ако в т. 1 е вписан ЕГН - в т. 2 се попълва цифрата 1; ако в т. 1 е вписан ЛН – в т. 2 се попълва цифрата 2; ако в т. 1 е вписан ЛНЧ – в т. 2 се попълва цифрата 3; ако в т. 1 е
вписан служебен № от регистъра на НАП – в т. 2 се попълва цифрата 4; ако в т. 1 е вписан ЕИК на чуждестранно физическо лице – в т. 2 се попълва цифрата 5
3.1. Собствено име
3.2. Презиме
3.3. Фамилно име

4.1. Област

4.2. Община

4.3. Населено място (гр./с.)

4.4. пощенски код

4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.
Адресът съвпада с
постоянния >>
Отбелязва се, ако адресът за
кореспонденция
съвпада
с
постоянния
адрес
на
упълномощеното
лице
или
законния
представител.
В
този случай т. 5 не се попълва

6. За контакт >>

5.1. Област

5.2. Община

5.3. Населено място (гр./с.)

5.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

6.1. Телефон

6.2. Е-mail

5.4. пощенски код

С Т Р.
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Част ІІІ – Данни за починалото лице
1. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен № от регистъра на
НАП/ЕИК на чуждестранно физическо лице

2. Код по т. 1

Ако в т. 1 е вписан ЕГН - в т. 2 се попълва цифрата 1; ако в т. 1 е вписан ЛН – в т. 2 се попълва цифрата 2; ако в т. 1 е вписан ЛНЧ – в т. 2 се попълва цифрата 3; ако в т. 1 е вписан служебен № от регистъра на
НАП – в т. 2 се попълва цифрата 4; ако в т. 1 е вписан ЕИК на чуждестранно физическо лице – в т. 2 се попълва цифрата 5

4. Постоянен
адрес

3. Име

3.1. Собствено име

3.2. Презиме

3.3. Фамилно име

В т. 4 се посочва последният постоянен адрес на наследодателя

4.1. Област

4.2. Община

4.3. Населено място (гр./с.)

4.4. пощенски код

4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

5. Местно лице >>

7.1. Държава

6. Чуждестранно лице >>

7. Адрес в чужбина (попълва се, ако наследодателят е чуждестранно лице)
7.2. Населено място

7.3. Улица, №

Част ІV – Приложения към декларацията
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Описание на приложенията към декларацията

Поставя се знак „Х” срещу наименованието на съответния образец, ако се прилага към декларацията

Образец 2011: Приложение № 1 доходи от трудови правоотношения
Образец 2021: Приложение № 2 доходи от стопанска дейност като едноличен търговец и доходи от друга
стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ
Образец 2031: Приложение № 3 доходи от друга стопанска дейност
Образец 2041: Приложение № 4 доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права
или имущество
Образец 2051: Приложение № 5 доходи от прехвърляне на права или имущество
Образец 2061: Приложение № 6 доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ
Образец 2071: Приложение № 7 доходи от дейности, подлежащи на облагане с патентен данък по реда на
ЗМДТ
Образец 2081: Приложение № 8 притежавани акции, дялови участия в дружества, място на стопанска дейност,
определена база и недвижима собственост в чужбина; доходи по чл. 38 от ЗДДФЛ от източници в чужбина,
подлежащи на деклариране; данък, подлежащ на приспадане по реда на чл. 78 от ЗДДФЛ
Образец 2091: Приложение № 9 прилагане на методи за избягване на двойното данъчно облагане
Образец 2010: Приложение № 10 ползване на данъчни облекчения
Образец 2020: Приложение № 11 предоставени/получени парични заеми
Образец 2030: Приложение № 12 преизчисляване на окончателния данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ на
чуждестранни физически лица
Образец 2005: Декларация по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца
Образец 2006: Декларация по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца с
увреждания
Брой
Други документи или копия от тях, които съгласно ЗДДФЛ се прилагат към декларацията >>
(попълва се общият брой на документите, които се прилагат към декларацията)

Част V – Изчисляване на данъка върху общата годишна данъчна основа

Не се включват доходите от стопанска дейност като едноличен търговец и доходите от друга стопанска
дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ. Те се декларират в Приложение № 2 и се облагат с данък върху годишната
данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ

Сума от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ

(ред 7 в Част І на Приложение № 1 + ред 11 в
Част І на Приложение № 3 + ред 10 в Част І на Приложение № 4 + ред 4 в Част ІІ на Приложение № 5 + ред 6 в
Част І на Приложение № 6)

1

Общ размер на данъчните облекчения

2
3
4

Данък върху общата годишна данъчна основа

4001

4002

(вписва се сумата от ред 10, колона 4, Част VІІІ на Приложение № 10)

Обща годишна данъчна основа

Размер

(ред 1 – ред 2)
Ако получената разлика е отрицателно число се вписва нула

4003

(ред 3 х 10%)

4004

Данъци подлежащи на приспадане от данъка върху общата годишна данъчна основа

(редове
1 и 2 в Част ІІ на Приложение № 1 + редове 1, 2 и 3 в Част ІІ на Приложение № 3 + редове 1, 2 и 3 в Част ІІ на
Приложение № 4 + редове 1 и 2 в Част ІІ на Приложение № 6 + общата сума в колона 4 от Част VІІІ на Приложение
№ 8 + общата сума в колона 10 от Част ІІ на Приложение № 9 + общата сума в колона 8 от Част І на Приложение
№ 12)

5

4005

Данък върху общата годишна данъчна основа, намален със сумата по ред 5

4006

Внесен авансов данък от наследодателя по реда на чл. 43, ал. 6 и чл. 44, ал. 3 от ЗДДФЛ

4007

8

Дължим данък за довнасяне (сумата се закръглява към всеки пълен лев)

4008

9

Надвнесен данък

6

(ред 4 – ред 5) Ако получената разлика е отрицателно число, сумата се вписва със знак минус

7

(размерът на направените авансови вноски се установява чрез поискване на информация от НАП)
От сумата на ред 6 се изважда сумата на ред 7. Ако получената разлика е положително число, то се вписва на ред 8. Ако получената разлика е
отрицателно число, то се вписва на ред 9.
4009

(сумата се закръглява към всеки пълен лев)

9.1 Възстановяване по реда на Раздел І от глава шестнадесета на ДОПК

Да

Ако е попълнен ред 9 и на този ред е отбелязано „х”, се посочват данни за банковите сметки на наследниците/заветниците в колона 7 на Част VІ, по
които да бъде преведена сумата.
Ред 10 се попълва, ако деклараторът има право да ползва 5 на сто отстъпка от данъка за довнасяне на основание чл. 53 от ЗДДФЛ

10
11

Отстъпка (ред 8 х 5 % ≤ 1000 лв.)
Дължим данък за довнасяне, намален с отстъпката (ред 8 – ред 10)

2

4010
4011
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Част VІ – Данни за наследниците/заветниците

(Данни за заветник се посочват само, когато предмет на завещателното разпореждане е предприятие по смисъла на Търговския закон)

№
по
ред

1

К
о
д

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен
номер от регистъра на
НАП/ ЕИК на
чуждестранно физическо
лице

Собствено име, презиме и фамилно
име

2

3

4

Размер на
Наследсумата за
ствен
довнасяне/
дял
възстановя
ване
5
6

Банкова сметка
(IBAN, титуляр)
7

1
2
3
4
5
Забележки: 1. В тази част се попълват данни за наследниците на лицето, за доходите на което се подава декларацията, включително данните на
наследника, който подава декларацията. Данни за заветник се посочват само, когато предмет на завещателното разпореждане е предприятие по смисъла
на Търговския закон. В тези случаи колона 5 не се попълва.
2. В колона 2 се попълва: 1 - ако в колона 3 е вписан ЕГН; 2 - ако в колона 3 е вписан ЛН; 3 –ако в колона 3 е вписан ЛНЧ; 4 - ако в колона 3 е вписан служебен
№ от регистъра на НАП; 5 - ако в колона 3 е вписан ЕИК на чуждестранно физическо лице.
3. В колона 5 се попълва наследствения дял, който се пада на съответния наследник.
3. В колона 6 се посочват размерите на данъка по ред 8/ред 9 (за довнасяне или възстановяване), изчислени спрямо наследствените дялове на
наследниците. Сборът от сумите в тази колона трябва да съответства на данъка за довнасяне, посочен на ред 8 или ред 11 или на надвнесения данък,
посочен на ред 9.
4. Колона 7 се попълва само, ако е деклариран надвнесен данък на ред 9 и е отбелязан „х“ на ред 9.1. в Част V на образец 2001в или когато е деклариран
надвнесен данък на ред 18 и е отбелязан „х“ на ред 18.1 в Приложение № 2. Тук се посочват данни за банковите сметки на наследниците, по които да бъдат
преведени сумите, подлежащи на възстановяване, в съответствие с посочения в колона 5 наследствен дял. Ако наследникът/заветникът, посочен в колона
3, не е титуляр на банковата сметка, посочена на същия ред в колона 7, е необходимо неговото изрично съгласие за превеждане на сумата по тази банкова
сметка, което се удостоверява с подписването на декларацията. В случай, че съответният наследник/заветник не се е подписал, надвнесената сума,
посочена на този ред в колона 6, няма да бъде възстановена по банковата сметка в колона 7.

Дата:

Дата:
Дата:
Дата:
Дата:
Дата:

ден

месец

година

Подпис на лицето, което подава декларацията
(наследник, заветник или негов законен представител)

Собствено и
заветник или
декларатора*
Собствено и
заветник или
декларатора*
Собствено и
заветник или
декларатора*
Собствено и
заветник или
декларатора*
Собствено и
заветник или
декларатора*

ден

месец

година

ден

месец

година

ден

месец

година

ден

месец

година

ден

месец

година

фамилно име и подпис на наследник,
негов законен представител, различен от
фамилно име и подпис на наследник,
негов законен представител, различен от
фамилно име и подпис на наследник,
негов законен представител, различен от
фамилно име и подпис на наследник,
негов законен представител, различен от
фамилно име и подпис на наследник,
негов законен представител, различен от

Забележка: * полагането на подписи от наследниците/заветниците или техни законни представители, различни от декларатора, не е задължително

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс.

У К А З А Н И Я:
Подаване на годишна данъчна декларация за доходи
на починали лица
На основание чл. 50, ал. 9 от ЗДДФЛ годишната данъчна
декларация за доходите на починали лица може да се
подава от наследниците по закон или по завещание, както и
от заветниците или от техните законни представители.

• заверяването на сметката на получателя на дохода или
получаването на чека - при безналично плащане;
• получаването на престацията - за непаричен доход.
При продажба или замяна на акции, дялове,
компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други
финансови активи, както и при търговия с чуждестранна валута
доходът се смята за придобит към датата на прехвърлянето.
В изброените по-горе случаи, доходът се смята за
придобит от физическото лице и когато по негово нареждане
или по споразумение между него и платеца плащането или
престацията са получени от трето лице.

В декларацията се посочват само доходи, които са
придобити от наследодателя до датата на смъртта му и
които на основание чл. 50 от ЗДДФЛ подлежат на
деклариране в годишната данъчна декларация.
Доходът се смята за придобит на датата на:
• плащането - при плащане в брой;

3
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Важно! Предоставените данни са защитени съгласно
Закона за защита на личните данни и нормативните
актове, регламентиращи защита на информация, и се
обработват само във връзка с осъществяването на
установените със закон функции на НАП. Повече
информация за ангажиментите на НАП в качеството й на
администратор на лични данни можете да намерите на
интернет адрес www.nap.bg и на информационните табла
в салоните на НАП.

При прехвърляне на предприятието на едноличен
търговец със заличаване доходът се смята за придобит на
датата на вписване на прехвърлянето в Търговския регистър.
При авансово изплащане на лихви по депозитни сметки
на местни физически лица, доходът се счита за придобит на
датата на падежа на депозита или на датата на
предсрочното му прекратяване.
Срок за подаване на годишната данъчна декларация
Годишната данъчна декларация се подава в срок до 30
април на годината, следваща годината на придобиването на
доходите, като в същия срок се внася и дължимия по
декларацията данък. Годишната данъчна декларация на
починалото лице може да се подаде и след този срок, но не
по-късно от 6 месеца след откриване на наследството.
Подадената в срок декларация от един наследник ползва
и другите наследници.
Доходи, за които наследниците или заветниците са
узнали след изтичането на установения срок се декларират в
едномесечен срок от узнаването. В тези случаи дължимият
данък се преизчислява като за целта се подава нова данъчна
декларация, в която се съдържат всички данни за периода.
Място на подаване на годишната данъчна
декларация
Годишната данъчна декларация за доходите на
починало лице се подава в ТД на НАП по последния
постоянен адрес на наследодателя.
Попълване на образец 2001в
В Част І се попълват данните на наследника или
заветника, който подава декларацията. Това лице се
подписва навсякъде в приложенията към декларацията,
където се изисква подпис на декларатора.
Част ІІ се попълва само, когато декларацията се подава
от упълномощено лице или от законен представител на
наследника/заветника. Това лице се подписва навсякъде в
приложенията към декларацията, където се изисква подпис
на „упълномощено лице или законен представител.
В Част ІІІ се попълват данните на починалото лице
(наследодателя), като в т. 4 се посочва неговият последен
постоянен адрес. Т. 7 се попълва само, ако наследодателят
е чуждестранно физическо лице.
В Част ІV се отбелязват образците, които се прилагат
към декларацията. В приложенията към декларацията се
описват данни за доходите на наследодателя или друга
информация, която се изисква на основание чл. 50 от ЗДДФЛ.
За целта се ползват образците, които се прилагат и към
образец 2001 на годишната данъчна декларация по чл. 50 от
ЗДДФЛ.
В част V се изчислява данъка върху общата годишната
данъчна основа за доходите на наследодателя.
В част VІ се описват данни за наследниците/заветниците
на лицето за доходите на което се подава декларацията,
включително наследника, който подава декларацията. Данни
за заветник се посочват само, когато предмет на
завещателното разпореждане е предприятие по смисъла на
Търговския закон.
Въпроси относно попълването и подаването на
годишната данъчна декларация може да се отправят към
служителите от информационния център на НАП на телефон:
0700 18 700
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ЗАПОВЕД № ЗМФ-106
от 1 февруари 2017 г.
На основание чл. 183, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане нареждам:
Определям списък на общини с безработица,
със или над 25 на сто по-висока от средната за
страната за 2016 г.
Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“ и да се публикува на интернет страницата
на Министерството на финансите.
Контролът върху изпълнението на заповедта
се възлага на директора на дирекция „Данъчна
политика“.
Министър:
К. Ананиев
Списък
на общините с равнище на безработица, равно
или по-високо от средното за страната за 2016 г.
№ по
ред
І.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ІІ.
1.
2.
3.
ІІІ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ІV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
V.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Област/Община
Благоевград
Белица
Гърмен
Кресна
Петрич
Разлог
Сатовча
Симитли
Струмяни
Хаджидимово
Якоруда
Бургас
Руен
Средец
Сунгурларе
Варна
Аврен
Ветрино
Вълчи дол
Долни чифлик
Дългопол
Провадия
Суворово
Велико Търново
Елена
Златарица
Павликени
Полски Тръмбеш
Стражица
Сухин дол
Видин
Белоградчик
Бойница
Брегово
Видин
Грамада
Димово
Кула
Макреш

Равнище на
безработица
53,89
13,44
15,12
11,21
12,45
14,13
17,37
24,43
17,08
42,76
18,40
19,30
17,98
16,35
18,50
30,80
14,61
31,50
13,60
11,80
18,38
29,57
11,41
20,95
27,26
20,02

ВЕСТНИК
№ по
Област/Община
ред
9.
Ново село

С Т Р. 8 3
Равнище на
безработица
23,59

10.

Ружинци

71,98

11.

Чупрене

44,55

VІ.

Враца

1.

Борован

61,02

2.

Бяла Слатина

34,76

3.

Козлодуй

14,81

4.

Криводол

38,53

5.

Мизия

27,45

6.

Оряхово

26,76

7.

Роман

28,35

8.

Хайредин

60,91

VІІ.

Добрич

1.

Генерал Тошево

23,79

2.

Крушари

34,18

3.

Тервел

19,65

4.

Шабла

13,26

VІІІ. Кърджали
1.

Ардино

20,25

2.

Джебел

20,20

3.

Кирково

22,86

4.

Крумовград

15,09

5.

Момчилград

11,00
15,51

6.

Черноочене

ІX.

Кюстендил

1.

Бобошево

15,12

2.

Кочериново

12,85

3.

Кюстендил

11,53

4.

Невестино

17,15

5.

Сапарева баня

12,56
21,44

6.

Трекляно

X.

Ловеч

1.

Летница

26,27

2.

Луковит

28,47

3.

Тетевен

21,46

4.

Угърчин

46,36

5.

Ябланица

36,53

ХI.

Монтана

1.

Берковица

15,58

28,84
23,40
33,39
13,06
39,83
59,25
24,19

2.

Бойчиновци

40,26

3.

Брусарци

31,67

4.

Вълчедръм

47,91

5.

Вършец

27,34

6.

Георги Дамяново

22,54

7.

Лом

15,74

44,31

8.

Медковец

40,68

С Т Р.
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№ по
Област/Община
ред
9.
Чипровци
10.

Якимово

ХIІ.

Пазарджик

ДЪРЖАВЕН
Равнище на
безработица
32,95
62,99

1.

Батак

15,82

2.

Белово

12,12

3.

Брацигово

4.
5.
6.
7.
8.
ХІІI.
1.
2.
3.
4.
ХIV.
1.
2.
3.

Велинград
Лесичево
Ракитово
Септември
Сърница
Перник
Брезник
Земен
Ковачевци
Трън
Плевен
Белене
Гулянци
Долна
Митрополия
4.
Долни Дъбник
5.
Искър
6.
Кнежа
7.
Левски
8.
Никопол
9.
Пордим
10. Червен бряг
ХV. Пловдив
1.
Брезово
2.
Кричим
3.
Перущица
4.
Първомай
5.
Раковски
6.
Садово
7.
Съединение
ХVI. Разград
1.
Завет
2.
Исперих
3.
Кубрат
4.
Лозница
5.
Самуил
6.
Цар Калоян
ХVІІ. Русе
1.
Борово
2.
Бяла
3.
Вятово
4.
Две могили
5.
Сливо поле
6.
Ценово
ХVIII. Силистра
1.
Алфатар
2.
Главиница
3.
Дулово
4.
Кайнарджа
5.
Ситово

15,68
30,38
25,21
22,60
16,65
30,56
12,98
12,35
30,26
36,90
12,36
36,18
20,60
19,46
31,40
21,43
15,88
35,89
21,29
25,28
21,01
17,30
12,86
13,09
13,56
16,11
12,72
20,51
16,79
18,62
21,75
32,54
17,01
27,37
17,61
33,11
20,44
12,23
27,37
25,28
33,21
20,26
37,55
25,49
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6.
ХIХ.
1.
2.
3.
ХХ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ХХІ.
1.
2.
3.
4.
5.
XXII.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
XXIII.
1.
2.
3.
4.
XXIV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
XXV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
XXVІ.
1.
2.
3.
4.
956

Област/Община
Тутракан
Сливен
Котел
Сливен
Твърдица
Смолян
Баните
Борино
Девин
Доспат
Златоград
Мадан
Неделино
Рудозем
Софийска
Годеч
Долна баня
Ихтиман
Правец
Самоков
Стара Загора
Братя Даскалови
Гурково
Мъглиж
Николаево
Опан
Чирпан
Търговище
Антоново
Омуртаг
Опака
Попово
Хасково
Ивайловград
Любимец
Маджарово
Минерални бани
Симеоновград
Стамболово
Тополовград
Харманли
Шумен
Велики Преслав
Венец
Върбица
Каолиново
Каспичан
Никола Козлево
Нови пазар
Смядово
Хитрино
Ямбол
Болярово
Елхово
Стралджа
Тунджа

БРОЙ 12
Равнище на
безработица
11,68
38,24
12,16
29,29
21,43
25,11
19,93
19,19
15,53
20,46
27,48
11,10
12,49
39,70
16,54
20,55
17,26
41,47
28,40
22,86
59,45
11,92
16,96
36,41
25,65
30,86
14,30
21,11
11,15
25,20
14,23
21,91
16,43
18,06
13,90
12,71
56,04
37,49
55,45
19,02
53,85
16,42
11,25
33,19
21,03
16,05
29,49
15,85
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КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 79-ДФ
от 13 януари 2017 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка
с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за
финансов надзор (ЗКФН) и чл. 12, ал. 2 от Закона
за дейността на колективните инвестиционни
схеми и други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) Комисията за финансов
надзор реши:
Издава разрешение на управляващо дружество
„Компас Инвест“ – АД, със седалище и адрес на
управление София, ул. Георг Вашингтон 19, да
организира и управлява договорен фонд „Компас
Плюс“.
Вписва на основание чл. 12, ал. 8 ЗДКИСДПКИ
договорен фонд „Компас Плюс“ в регистъра по
чл. 30, ал. 1, т. 4 ЗКФН, воден от КФН.
Потвърждава проспект за публично предлагане
на дялове и документ с ключовата информация
за инвеститорите на договорен фонд „Компас
Плюс“ на основание чл. 12, ал. 6 ЗДКИСДПКИ.
Вписва емисията дялове в публичния регистър
по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН, воден от КФН.
Вписва договорен фонд „Компас Плюс“ като
емитент в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН,
воден от КФН.
На основание чл. 13, ал. 3 ЗКФН решението
може да бъде обжалвано по съдебен ред пред
Върховния административен съд на Република
България в 14-дневен срок от съобщаването му.
Обжалването на решението не спира изпълнението на индивидуалния административен акт.
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Председател:
К. Караиванова

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3483-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 15.11.2011 г.) относно откриване на
процедура за приватизация и протоколно решение
№ 4402 от 27.12.2016 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на поземлен имот – частна държавна собственост, № 052002 с площ 30 762 кв. м,
намиращ се в местността Маркова могила, гр.
Червен бряг, община Червен бряг, област Плевен,
с предоставени права за управление на областния
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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 – 90 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 5000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 20 000 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“; цената на
тръжната документация е 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 15 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 15 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 № 3485-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 № 1622 от 2.10.2015 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 80 от 16.10.2015 г.) относно откриване на
процедура за приватизация и протоколно решение
№ 4404 от 27.12.2016 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на поземлен имот – частна държавна собственост, с идентификатор 56722.651.488,
с площ 2982 кв. м, намиращ се в Източната индустриална зона гр. Плевен, община Плевен, 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 – 80 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 5000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 20 000 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“; цената на
тръжната документация е 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
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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 13 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 13 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 № 3486-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 № 1583 от 4.07.2014 г. на Агенцията за
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приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 58 от 2014 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение
№ 4405 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 МВР – Национална служба „Гранична полиция“, София, представляващ поземлен имот № 016439, с площ 8854 кв. м, намиращ
се в с. Черничево, община Крумовград, област
Кърджали, ведно с построените в него сгради:
a) aдминистративна сграда – ЗП 266 кв. м,
на два етажа;
б) склад с друго предназначение – ЗП 54 кв. м;
в) стопанска сграда – ЗП 103 кв. м;
г) склад с друго предназначение – ЗП 14 кв. м;
д) гараж – ЗП 101 кв. м;
е) склад с друго предназначение – ЗП 13 кв. м,
(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 – 126 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 5000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 10 000 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 14-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация е 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 14 ч. българско време на 17-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
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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 17-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.

714

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

ОБЩИНА БАНСКО
РЕШЕНИЕ № 300
от 28 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и докладна записка с
вх. № ОС-01-2130 от 16.12.2016 г. от Георги Икономов – кмет на община Банско, Общинският
съвет – гр. Банско, одобрява проект за „ПУП – ПП
с регистър на имотите и частите от тях с право
на преминаване за транспортен достъп до ПИ
02676.2.334 по КК и КР на гр. Банско“.

731

Председател:
Вл. Колчагов

РЕШЕНИЕ № 301
от 28 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и докладна записка с
вх. № ОС-01-2131 от 16.12.2016 г. от Георги Икономов – кмет на община Банско, Общинският
съвет – гр. Банско, одобрява проект за „ПУП – ПП
за „Кабелно електрозахранване НН от КТП
20/0,4 kV, 800 kVA“ в ПИ 02676.19.130 по КК и КР
на гр. Банско до ГЕТ „Жилищна сграда“ в ПИ
02676.19.52 по КК и КР на гр. Банско“.

732

Председател:
Вл. Колчагов
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РЕШЕНИЕ № 305
от 28 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 127, ал. 6 и чл. 105, т. 1 ЗУТ и
докладна с вх. № ОС-01-2119 от 2.12.2016 г. от
Георги Икономов – кмет на община Банско,
Общинският съвет – гр. Банско, одобрява общ
устройствен план на община Банско.
Председател:
Вл. Колчагов
733

ОБЩИНА БЕЛИЦА
РЕШЕНИЕ № 202
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.
Белица, реши:
Одобрява проекта за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация на с. Краище, одобрен с Решение № 114, протокол № 9 от
26.09.2011 г. на Общинския съвет – гр. Белица, по
отношение промяна на улици между ок 1, ок 5 и
ок 6, кв. 2, с предвиждане да отпадне предвиденият габарит на улица с широчина 10 метра и да
се предвиди с широчина 6 метра (два тротоара
по 0,75 м и улично платно 4,50 м).
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Белица до Административния съд – Благоевград.
Председател:
А. Ахмед
687
РЕШЕНИЕ № 203
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.
Белица, реши:
Одобрява проекта за изменение на подробен
устройствен план – парцеларен план за обект:
„К лон 44 о т к а на л иза ц и я та на с. Кра и ще,
ЕКАТТЕ 39270 по КККР на землището на с.
Краище, община Белица, одобрени със Заповед
№ РД-15-22 от 19.04.2011 г. на изпълнителния
директор на АГКК – София.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Белица до Административния съд – Благоевград.
Председател:
А. Ахмед
688
РЕШЕНИЕ № 204
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.
Белица, реши:
Одобрява проекта за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация на с. Краище, одобрен с Решение № 114, протокол № 9 от
26.09.2011 г. на Общинския съвет – гр. Белица,
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по отношение промяна на улици между ок 87
и ок 98, кв. 27, с предвиждане да отпадне предвиденият габарит на улица с широчина 8 метра
(два тротоара по 1 м и улично платно 6 м) и да
се предвиди с широчина 4 метра.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Белица до Административния съд – Благоевград.
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Председател:
А. Ахмед

РЕШЕНИЕ № 205
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.
Белица, реши:
Одобрява проекта за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация на с. Бабяк, одобрен с Решение № 116, протокол № 9 от
26.09.2011 г. на Общинския съвет – гр. Белица, по
отношение промяна на улици между ок 9, ок 8, ок
7, ок 10, ок 29 до ок 27, между кв. 19, кв. 18 и кв.
20, кв. 1, намираща се в част от ПИ № 02107.1.460
по КККР на с. Бабяк, с предвиждане да отпадне
предвиденият габарит на улица с широчина от
8 метра (платно 5,50 м и два тротоара по 1,25 м)
и да се предвиди с широчина 6 м (два тротоара
по 0,75 м и улично платно 4,50 м).
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Белица до Административния съд – Благоевград.
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Председател:
А. Ахмед

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 483
от 23 декември 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – Благоевград,
реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на
захранващ кабел НН до имот с идентификатор
04279.38.67 в местността Кури дере по кадастралната карта на Благоевград, засягащо имоти
с идентификатори 04279.38.53 (селскостопански
горски ведомствен път – общинска собственост) и
04279.100.8 (път от републиканската пътна мрежа
Е79 – държавна публична собственост) по кадастралната карта на Благоевград, без да се засяга
настилката на велоалеята по бул. Пейо Яворов
във връзка с гаранционни срокове по договор.
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
Общинския съвет – Благоевград, пред Административния съд – Благоевград.
Председател:
Р. Тасков
734
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ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 700
от 22 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 16, ал. 1, т. 1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява проект за ПУП – план за регулация
на поземлен имот с идентификатор № 68850.301.275,
местност Асанов трап, по кадастралната карта на
гр. Стара Загора, при което се образуват 27 нови
урегулирани поземлени имота, отредени за ПИ
с идентификатор № 68850.301.275:
• от I до XIII в нов кв. 3011 (в кадастрален
район 301 по КК на град Стара Загора);
• от I до XIV в нов кв. 3012 (в кадастрален
район 301 по КК на град Стара Загора).
Обслужването на новите урегулирани поземлени имоти ще се осъществява от 5 нови обслужващи
улици и една улица-тупик (съгласно чл. 80, ал. 2 и
чл. 81, ал. 1 ЗУТ), които се получават от части от
ПИ с идентификатор № 68850.301.275 и общински
полски пътища, така както е показано на проекта.
Определен е коефициент на редукция 11,58 %.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Е. Христов
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ОБЩИНА ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № XV-10
от 29 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с решение на десетото заседание на Общинския съвет – гр. Ямбол, по точка четиринадесета, проведено на
29.09.2016 г., протоколи № 18 от 10.11.2016 г. и
№ 20 от 19.12.2016 г. на Експертния съвет по
устройство на територията при Община Ямбол,
Общинският съвет – гр. Ямбол, реши:
Одобрява проектa за изменение на действащия
подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване на УПИ I – „За търговия и услуги“,
в кв. 24 и УПИ I-25 – „За търговия и услуги“, в
кв. 20 по плана на гр. Ямбол – ж.к. Диана, придружен от ел. схеми, схема за вертикална планировка и трасировъчен план, съгласно графичната
и текстовата част на проекта, представляваща
неразделна част от това решение. Изменението
се състои в следното:
– проектира се нов урегулиран поземлен
имот УПИ I-547.65 с отреждане „За търговия и
услуги“ в кв. 20 по плана на гр. Ямбол – ж.к.
Диана. Новият УПИ обединява досегашните
УПИ I – „За търговия и услуги“, в кв. 24, УПИ
I-25 – „За търговия и услуги“, в кв. 20 и част от
улица между кв. 24 и кв. 20 – от осова точка
ОТ 438 до ОТ 432. Новият УПИ съответства
на проектен поземлен имот с проектен идентификатор 87374.547.65, като имотът включва
ПИ 87374.547.38, ПИ 87374.547.39 и част от ПИ
87374.547.52;
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– новопроектираният УПИ I-547.65 преминава в кв. 20, а досегашните УПИ II-25 и III-25 от
кв. 24 остават в квартал 24;
– премахва се улица от осова точка ОТ 438
до ОТ 432 между кв. 24 и кв. 20 по плана на гр.
Ямбол – ж.к. Диана;
– за новообразувания урегулиран поземлен
имот УПИ I-547.65 се предвиждат: начин на
застрояване – свободно, с ограничителни линии на застрояване; режимът на застрояване и
градоустройствени показатели съответстват на
устройствената зона съгласно ОУП на града, а
именно – зона Оо – територии за обществено
обслужване, етажност ≤ 2/Н≤ 7 м, плътност на
застрояване (П застр.) – до 70 %, интензивност
на застрояване (Кинт.) – до 1.5, озеленяване – (П
озел.) – мин. 20 %.
Съгласно чл. 215 ЗУТ заинтересуваните лица
могат да обжалват решението в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община Ямбол до Административния съд – Ямбол.
Председател:
Д. Ибришимов
735
69. – Българската народна банка на основание
чл. 35 от Закона за БНБ и методика, приета с
Решение № 149 от 16.12.2004 г., изм. с Решение
№ 118 от 26.11.2015 г. на Управителния съвет на
БНБ, обявява основен лихвен процент (проста
годишна лихва) в размер 0,00 на сто, считано от
1 февруари 2017 г.
941
6. – Министерството на образованието и
науката на основание чл. 6, ал. 2 от Закона за
кредитиране на студенти и докторанти отправя
покана до банките за сключване на типов договор
през 2017 г., уреждащ правата и задълженията на
държавата и на банките във връзка с участието
им в системата за кредитиране на студенти и
докторанти с държавна финансова подкрепа. В
съответствие с разпоредбите на чл. 6, ал. 3 от
Закона за кредитиране на студенти и докторанти
предложението за сключване на договор може да
бъде прието в двумесечен срок от обнародването
на поканата в „Държавен вестник“.
701
11. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 154, ал. 5
във връзка с ал. 2, т. 6 ЗУТ обявява, че е издал
Заповед № РС-5 от 20.01.2017 г. за допълване на
Разрешение за строеж № РС-90 от 16.09.2015 г.
(ДВ, бр. 75 от 2015 г.) за строеж: „Пристанище
АДМ Силистра“, в урегулиран поземлен имот
(УПИ) ХХХVІ-4, 5 и 17 (ПИ 00895.506.78 по
КККР на с. Айдемир) в кв. 17 по плана на
Промишлена зона „Запад“ в землището на с.
Айдемир с въвеждането на подетапи ІА и ІБ,
отпадането на подобект „Горивно стопанство“
и преработка на габаритите на обходни пътища
в силозното стопанство. На основание чл. 149,
ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване от заинтересованите лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
711
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75. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-8 от 24.01.2017 г. за обект: Ремонт на ВЛ
110 kV „Калитиново“ чрез подмяна на стълбове,
проводници и мълниезащитно въже по метода
„стъпка за стъпка“ от п/ст 110/20 kV „Нова Загора“
до п/ст 110/20 kV „Кольо Ганчев“ на територията
на общини Нова Загора, област Сливен, и Стара
Загора, област Стара Загора. На основание чл. 149,
ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване от заинтересованите лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
759
2. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява, че на основание
чл. 148, ал. 3, т. 2, букви „б“ и „в“ и ал. 4, чл. 145,
ал. 2, т. 2, букви „б“ и „в“ във връзка с чл. 143 и
чл. 144, ал. 1, чл. 64, ал. 5 ЗУТ и чл. 3, ал. 2 от
Закона за пътищата е издал Разрешение за строеж
№ РС-7 от 23.01.2017 г. за обект: АМ „Струма“
ЛОТ 3.3 „Кресна – Сандански – Реконструкция на
газопроводи между км 404+600 и км 405+120 и
при км 404+600“. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ
разрешението за строеж подлежи на обжалване от
заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството, а
по отношение на чл. 60 АПК – в 3-дневен срок
от съобщаването му.
830
1. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява, че на основание
чл. 148, ал. 3, т. 2, букви „б“ и „в“ и ал. 4, чл. 145,
ал. 2, т. 2, букви „б“ и „в“ във връзка с чл. 143
и чл. 144, ал. 1, чл. 64, ал. 5 ЗУТ и чл. 3, ал. 2
от Закона за пътищата е издал Разрешение за
строеж № РС-4 от 19.01.2017 г. за обект: АМ
„Струма“ ЛОТ 3.3 „Кресна – Сандански“, както
следва: участък от км 408+000 до км 409+440;
участък от км 409+540 до км 411+280; участък от
км 411+340 до км 412+900; участък от км 409+440
до км 409+540 – І етап ляво платно; участък от
км 411+280 до км 411+340 – І етап ляво платно;
подпорна стена, страна – ляво от км 412+840
до км 412+900, L = 60 м. На основание чл. 149,
ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството, а по отношение на
чл. 60 АПК – в 3-дневен срок от съобщаването му.
831
4. – Съдийската колегия на Висшия съдебен
съвет:
1. Обявява
����������������������������������������
на основание чл. 179 ЗСВ��������
33 свободни длъжности за „младши съдия“ в окръжните
съдилища, както следва:
№ Орган на съдебБрой длъжности
по
ната власт
ред
1. О к р ъ жен с ъ д – 1 свободна длъжност
Благоевград
2. О к р ъ жен с ъ д – 2 свободни длъжности
Бургас

ВЕСТНИК
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№ Орган на съдебБрой длъжности
по
ната власт
ред
3. О к р ъ жен с ъ д – 2 свободни длъжности
Варна
4. О к р ъ жен с ъ д – 2 свободни длъжности
Велико Търново
5. О к р ъ жен с ъ д – 1 свободна длъжност
Видин
6. О к р ъ жен с ъ д – 1 свободна длъжност
Враца
7. О к р ъ жен с ъ д – 1 свободна длъжност
Габрово
8. О к р ъ жен с ъ д – 1 свободна длъжност
Добрич
9. О к р ъ жен с ъ д – 1 свободна длъжност
Кюстендил
10. О к р ъ жен с ъ д – 1 свободна длъжност
Ловеч
11. О к р ъ жен с ъ д – 2 свободни длъжности
Перник
12. О к р ъ жен с ъ д – 1 свободна длъжност
Плевен
13. О к р ъ жен с ъ д – 1 свободна длъжност
Пловдив
14. О к р ъ жен с ъ д – 1 свободна длъжност
Разград
15. О к р ъ жен с ъ д – 1 свободна длъжност
Русе
16. О к р ъ жен с ъ д – 2 свободни длъжности
Сливен
17. О к р ъ жен с ъ д – 1 свободна длъжност
Смолян
18. О к р ъ жен с ъ д – 1 свободна длъжност
София
19. О к р ъ жен с ъ д – 1 свободна длъжност
Шумен
20. О к р ъ жен с ъ д – 1 свободна длъжност
Ямбол
21. Софийски град- 8 свободни длъжности
ски съд
2. Обявява на основание чл. 180 ЗСВ конкурс
за заемане на 29 свободни длъжности за „младши
съдия“ в окръжните съдилища, както следва:
№ Орган на съдебБрой длъжности
по
ната власт
ред
1. Ок р ъжен с ъд – 1 свободна длъжност
Благоевград
2.

Ок р ъжен с ъд – 2 свободни длъжности
Бургас

3.

Ок р ъжен с ъд – 2 свободни длъжности
Варна

4.

Ок р ъжен с ъд – 1 свободна длъжност
Велико Търново

5.

Ок р ъжен с ъд – 1 свободна длъжност
Враца

6.

Ок р ъжен с ъд – 1 свободна длъжност
Габрово

7.

Ок р ъжен с ъд – 1 свободна длъжност
Кюстендил
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17. Ок р ъжен с ъд – 1 свободна длъжност
Шумен

– свидетелство за съдимост, издадено за
участие в конкурс по Закона за съдебната власт;
– медицинско удостоверение, издадено в
резултат на извършен медицински преглед, че
лицето не страда от психическо заболяване, и
медицинско удостоверние, че лицето не се води
на учет;
– нотариално заверено копие от трудова/
служебна и/или осигурителна книжка или друг
документ, удостоверяващ съответен стаж по
чл. 164 ЗСВ за длъжността;
– декларация за българско гражданство по
чл. 162 ЗСВ по образец;
– най-малко две препоръки от преподаватели
по правни науки, съдии, прокурори, следователи, адвокати или други юристи, при които е
проведен стажът за придобиване на юридическа
правоспособност и които познават нравствените
и професионалните качества на кандидата;
– попълнен въпросник по образец, изготвен
от съответната колегия на Висшия съдебен съвет, във връзка с притежаваните от кандидата
нравствени качества;
– мотивационно писмо;
– други документи, които по преценка на
кандидата имат отношение към професионалните
или нравствените му качества.

18. Ок р ъжен с ъд – 1 свободна длъжност
Ямбол

Прокурорската колегия на Висшия съдебен
съвет:

19. Софийски град- 8 свободни длъжности
ски съд

7������������������������������������������
. Обявява на основание чл. 179 ЗСВ �������
31 свободни длъжности���������������������������
за „младши прокурор“ в районните прокуратури и 19 свободни длъжности
за „младши следовател“ в следствените отдели в
окръжните прокуратури, както следва:

№ Орган на съдебБрой длъжности
по
ната власт
ред
8. Ок р ъжен с ъд – 1 свободна длъжност
Ловеч
9.

Ок р ъжен с ъд – 2 свободни длъжности
Перник

10. Ок р ъжен с ъд – 1 свободна длъжност
Плевен
11. Ок р ъжен с ъд – 1 свободна длъжност
Пловдив
12. Ок р ъжен с ъд – 1 свободна длъжност
Разград
13. Ок р ъжен с ъд – 1 свободна длъжност
Русе
14. Ок р ъжен с ъд – 1 свободна длъжност
Сливен
15. Ок р ъжен с ъд – 1 свободна длъжност
Смолян
16. Ок р ъжен с ъд – 1 свободна длъжност
София

3. Конкурсът да се проведе от конкурсна
комисия на два етапа – писмен и устен изпит,
по реда на чл. 184 от Закона за съдебната власт.
4. Писменият изпит да се проведе на 8 април
2017 г. (събота) от 9 ч. в сградата на Софийския
университет „Св. Климент Охридски“, бул. Цар
Освободител 15. Разпределението на кандидатите
по зали да бъде публикувано на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
5. Устният изпит да се проведе по график и
на места, определени от конкурсната комисия.
6. На основание чл. 181, ал. 1 и 4 ЗСВ кандидатите подават лично или от писмено упълномощен представител в администрацията на
Висшия съдебен съвет, София, ул. Екзарх Йосиф
12, писмено заявление за участие в конкурса по
образец, утвърден от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, в 14-дневен срок от датата на
обнародването на обявата в „Държавен вестник“.
Заявления, подадени след срока, както и изпратени по пощата или по куриер, не се приемат.
При подаване на заявлението всеки кандидат
получава входящ номер и дата, като към него се
прилагат следните документи:
– подробна автобиография, подписана от
кандидата;
– нотариално заверено копие от диплома за
завършено висше образование по специалността „Право“; завършилите висше образование в
чуждестранно висше учебно заведение представят
диплома, легализирана и призната от МОН и
приравнена към шестобалната система;
– нотариално заверено копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;

№
по
ред

Орган на съдебната
власт

1.

Районна прокуратура –
Благоевград
Районна прокуратура –
Видин
Районна прокуратура –
Враца
Районна прокуратура –
Монтана
Районна прокуратура –
Перник
Районна прокуратура –
Сливница
Софийска районна прокуратура
Районна прокуратура –
Пазарджик
Районна прокуратура –
Стара Загора
Районна прокуратура –
Хасково
Районна прокуратура –
Кърджали
Районна прокуратура –
Велико Търново
Районна прокуратура –
Плевен

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Брой свободни
длъжности
1 свободна
ност
1 свободна
ност
1 свободна
ност
1 свободна
ност
1 свободна
ност
1 свободна
ност
8 свободни
ности
1 свободна
ност
1 свободна
ност
1 свободна
ност
1 свободна
ност
1 свободна
ност
1 свободна
ност

длъждлъждлъждлъждлъждлъждлъждлъждлъждлъждлъждлъждлъж-
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№
Орган на съдебната
по
власт
ред
14. Районна прокуратура –
Русе
15. Районна прокуратура –
Варна
16. Районна прокуратура –
Добрич
17. Районна прокуратура –
Шумен
18. Районна прокуратура –
Разград
19. Районна прокуратура –
Търговище
20. Районна прокуратура –
Силистра
21. Районна прокуратура –
Бургас
22. Районна прокуратура –
Сливен
23. Районна прокуратура –
Ямбол
24. Районна прокуратура –
Разлог

ДЪРЖАВЕН
Брой свободни
длъжности
1 свободна
ност
1 свободна
ност
1 свободна
ност
1 свободна
ност
1 свободна
ност
1 свободна
ност
1 свободна
ност
1 свободна
ност
1 свободна
ност
1 свободна
ност
1 свободна
ност

длъж-

Орган на съдебната
власт

№
по
ред

Орган на съдебната
власт

БРОЙ 12
Брой свободни
длъжности

3.

Районна прокуратура – 1 свободна длъжВраца
ност

4.

Районна прокуратура – 1 свободна длъжМонтана
ност

5.

Районна прокуратура – 1 свободна длъжПерник
ност

6.

Районна прокуратура – 1 свободна длъжСливница
ност

7.

Софийска районна про- 8 свободни длъжкуратура
ности

8.

Районна прокуратура – 1 свободна длъжПазарджик
ност

9.

Районна прокуратура – 1 свободна длъжСтара Загора
ност

длъж-

10.

Районна прокуратура – 1 свободна длъжХасково
ност

длъж-

11.

Районна прокуратура – 1 свободна длъжКърджали
ност

длъж-

12. Районна прокуратура – 1 свободна длъжВелико Търново
ност

длъждлъждлъждлъждлъждлъждлъж-

№
Орган на съдебната
Брой свободни
по
власт
длъжности
ред
1. Ок р ъж на п рок у рат у- 2 свободни длъжра – Благоевград
ности
2. Ок р ъж на п рок у рат у- 1 свободна длъжра – Монтана
ност
3. Ок р ъж на п рок у рат у- 1 свободна длъжра – Перник
ност
4. Софийска градска про- 5 свободни длъжкуратура
ности
5. Ок р ъж на п рок у рат у- 1 свободна длъжра – Пловдив
ност
6. Ок р ъж на п рок у рат у- 1 свободна длъжра – Кърджали
ност
7. Ок р ъж на п рок у рат у- 2 свободни длъжра – Велико Търново
ности
8. Ок р ъж на п рок у рат у- 1 свободна длъжра – Русе
ност
9. Ок р ъж на п рок у рат у- 2 свободни длъжра – Варна
ности
10. Ок р ъж на п рок у рат у- 1 свободна длъжра – Разград
ност
11. Ок р ъж на п рок у рат у- 2 свободни длъжра – Бургас
ности
8. Обявява на основание чл. 180 ЗСВ конкурс
за заемане на 31 свободни длъжности за „младши
прокурор“ в районните прокуратури, както следва:
№
по
ред

ВЕСТНИК

Брой свободни
длъжности

1.

Районна прокуратура – 1 свободна длъжБлагоевград
ност

2.

Районна прокуратура – 1 свободна длъжВидин
ност

13.

Районна прокуратура – 1 свободна длъжПлевен
ност

14.

Районна прокуратура – 1 свободна длъжРусе
ност

15.

Районна прокуратура – 1 свободна длъжВарна
ност

16.

Районна прокуратура – 1 свободна длъжДобрич
ност

17.

Районна прокуратура – 1 свободна длъжШумен
ност

18.

Районна прокуратура – 1 свободна длъжРазград
ност

19.

Районна прокуратура – 1 свободна длъжТърговище
ност

20. Районна прокуратура – 1 свободна длъжСилистра
ност
21.

Районна прокуратура – 1 свободна длъжБургас
ност

22. Районна прокуратура – 1 свободна длъжСливен
ност
23.

Районна прокуратура – 1 свободна длъжЯмбол
ност

24. Районна прокуратура – 1 свободна длъжРазлог
ност
9. Конкурсът да се проведе от конкурсна
комисия на два етапа – писмен и устен изпит,
по реда на чл. 184 от Закона за съдебната власт.
10. Писменият изпит да се проведе на 22 април
2017 г. (събота) от 9 ч. в сградата на Софийския
университет „Св. Климент Охридски“, бул. Цар
Освободител 15. Разпределението на кандидатите
по зали да бъде публикувано на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
11. Устният изпит да се проведе по график и
на места, определени от конкурсната комисия.
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12. Обявява на основание чл. 180 ЗСВ конкурс
за заемане на 19 свободни длъжности за „младши
следовател“ в следствените отдели в окръжните
прокуратури, както следва:
№
по
ред

Орган на съдебната
власт

Брой свободни
длъжности

1.

Окръж на прок у рат у- 2 свободни длъжра – Благоевград
ности

2.

Окръж на прок у рат у- 1 свободна длъжра – Монтана
ност

3.

Окръж на прок у рат у- 1 свободна длъжра – Перник
ност

4.

Софийска градска про- 5 свободни длъжкуратура
ности

5.

Окръж на прок у рат у- 1 свободна длъжра – Пловдив
ност

6.

Окръж на прок у рат у- 1 свободна длъжра – Кърджали
ност

7.

Окръж на прок у рат у- 2 свободни длъжра – Велико Търново ности

8.

Окръж на прок у рат у- 1 свободна длъжра – Русе
ност

9.

Окръж на прок у рат у- 2 свободни длъжра – Варна
ности

10. Окръж на прок у рат у- 1 свободна длъжра – Разград
ност
11. Окръж на прок у рат у- 2 свободни длъжра – Бургас
ности
13. Конкурсът да се проведе от конкурсна
комисия на два етапа – писмен и устен изпит,
по реда на чл. 184 от Закона за съдебната власт.
14. Писменият изпит да се проведе на 29 април
2017 г. (събота) от 9 ч. в сградата на Софийския
университет „Св. Климент Охридски“, бул. Цар
Освободител 15. Разпределението на кандидатите
по зали да бъде публикувано на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
15. Устният изпит да се проведе по график и
на места, определени от конкурсната комисия.
16. На основание чл. 181, ал. 1 и 4 ЗСВ кандидатите подават лично или от писмено упълномощен представител в администрацията на
Висшия съдебен съвет, София, ул. Екзарх Йосиф
12, писмено заявление за участие в конкурса по
образец, утвърден от Прокурорската колегия
на Висшия съдебен съвет, в 14-дневен срок от
датата на обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Заявления, подадени след срока,
както и изпратени по пощата или по куриер, не
се приемат. При подаване на заявлението всеки
кандидат получава входящ номер и дата, като
към него се прилагат следните документи:
– подробна автобиография, подписана от
кандидата;
– нотариално заверено копие от диплома за
завършено висше образование по специалността „Право“; завършилите висше образование в
чуждестранно висше учебно заведение представят
диплома, легализирана и призната от МОН и
приравнена към шестобалната система;

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 3

– нотариално заверено копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;
– свидетелство за съдимост, издадено за
участие в конкурс по Закона за съдебната власт;
– медицинско удостоверение, издадено в
резултат на извършен медицински преглед, че
лицето не страда от психическо заболяване, и
медицинско удостоверние, че лицето не се води
на учет;
– нотариално заверено копие от трудова/
служебна и/или осигурителна книжка или друг
документ, удостоверяващ съответен стаж по
чл. 164 ЗСВ за длъжността;
– декларация за българско гражданство по
чл. 162 ЗСВ по образец;
– най-малко две препоръки от преподаватели
по правни науки, съдии, прокурори, следователи, адвокати или други юристи, при които е
проведен стажът за придобиване на юридическа
правоспособност и които познават нравствените
и професионалните качества на кандидата;
– попълнен въпросник по образец, изготвен
от съответната колегия на Висшия съдебен съвет, във връзка с притежаваните от кандидата
нравствени качества;
– мотивационно писмо;
– други документи, които по преценка на
кандидата имат отношение към професионалните
или нравствените му качества.
927
672. – Военномедицинската академия – София, обявява конкурс за заемане на академичната
длъжност доцент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност
„Неврохирургия“ – едно място за цивилен служител за нуждите на клиника „Неврохирургия“
към катедра „Нервни болести и неврохирургия“
на МБАЛ – София. Срок за подаване на документите – 2 месеца от датата на обнародването
в „Държавен вестник“. Изискванията към участ
ниците в конкурса и необходимите документи
ще бъдат публикувани на уебсайта на ВМА:
w w w.v ma.bg. За повече и нф орма ц и я: о т дел
„Учебна и научноизследователска дейност“; тел.
02/922-51-30.
737
474. – Медицинският университет – София,
Факултет по обществено здраве, обявява конкурси за: доцент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт по професионално
направление 7.4. Обществено здраве, научна
специалност „Социална медицина и организация
на здравеопазването и фармацията“ – един за
нуждите на Катедрата по медико-социални науки във Филиал „Проф. д-р Ив. Митев“ – Враца,
при МУ – София; главен асистент в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт
по професионално направление 7.4. Обществено
здраве, научна специалност „Социална медицина
и организация на здравеопазването и фармацията“ – един за Катедрата по кинезитерапия на
ФОЗ при МУ – София, двата със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. За
справки и подаване на документи: 1527 София, ул.
Бяло море 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“,
Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел./факс
+359 2 9432 579 (сектор наука).
758
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317. – Висшето транспортно училище „Тодор
Каблешков“ – София, преобявява конкурси за
редовни и задочни докторанти по: 5.1. Машинно инженерство: „Локомотиви, вагони и
трамваи“ – 1 редовна, 1 задочна; „Подвижен
железопътен състав и теглителна сила на влаковете“ – 1 редовна, 1 задочна; „Автомобилна
техника“ – 1 редовна, 1 задочна; „Приложна
механика“ – 1 редовна; 5.3. Комуникационна и
компютърна техника: „Осигурителна техника
и системи“ – 1 редовна; „Теоретични основи на
комуникационната техника“ – 1 редовна, 1 задочна; 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация:
„Управление и експлоатация на железопътния
транспорт“ – 1 редовна, 1 задочна; „Транспортни
системи и транспортни технологии“ – 1 редовна,
1 задочна – всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Кандидатите
подават следните документи: заявление (по образец); автобиография; диплом за „магистър“ или
нотариално заверено копие и приложението към
нея; медицинско свидетелство, издадено в срок
не по-рано от 1 месец от датата на кандидатстването; 2 бр. снимки; списък на публикации, ако
има такива; копие от документ за гражданство;
удостоверение за признато висше образование,
ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище; касова бележка за платена такса
за кандидатстване – по 30 лв. за изпитите по
специалността и чужд език. Документи – в деловодството на ВТУ „Т. Каблешков“, кв. Слатина,
ул. Гео Милев 158, тел. 02/97-09-209.
709
29. – Институтът по криобиология и хранителни технологии (ИКХТ) – София, към Селскостопанската академия – София, преобявява
конкурс за заемане на академична длъжност
главен асистент по 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии,
научна специалност „Технология на алкохолните
и безалкохолните напитки“, за нуждите на секция
„Технология на пивото и напитките“, лаборатория
„Микробиология на пивото и напитките“ – един,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в ИКХТ, София 1407, бул.
Черни връх 53, тел. 02/868-24-56, 02/868-32-26.
700
4. – Земеделският институт – Шумен, към
Селскостопанската академия – София, обявява
конкурс за академичната длъжност доцент по
научната специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“, професионално
направление 6.1. Растениевъдство, за нуждите
на Земеделския институт – Шумен, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в Земеделския институт – Шумен,
тел. 054/992-973.
673
5. – Земеделският институт – Шумен, към
Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академичната длъжност главен
асистент по научната специалност „Селекция
и семепроизводство на културните растения“,
професионално направление 6.1. Растениевъдство,
за нуждите на Земеделския институт – Шумен,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в Земеделския институт – Шумен, тел. 054/992-973.
685
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13. – Столичната община на основание чл. 25,
ал. 4 ЗОС съобщава, че по реда на чл. 25, ал. 2
във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 ЗОС са
издадени заповеди за отчуждаване на недвижими имоти, попадащи в улична регулация и в
обхвата на обект: „Реконструкция на бул. Тодор
Каблешков от бул. Братя Бъкстон до бул. Цар
Борис III, София“, съгласно влязъл в сила ПУП
на местност Павлово – Бъкстон, одобрен със Заповед № РД-09-50-255 от 19.06.1996 г. на главния
архитект на София, и ЧИЗРП за кв. 257, одобрен
със Заповед № РД-50-181 от 3.09.1999 г. на кмета
на район „Витоша“, както следва: 1. Заповед за
отчуждаване № СОА16-РД40-149 от 21.12.2016 г.
на кмета на Столична община на ПИ с проек
тен идентификатор 68134.1930.808 (незастроен),
с площ 238 кв. м, представляващ реална част
от ПИ с идентификатор 68134.1930.23; липсват
данни за собственика на имота; 2. Заповед за
отчуждаване № СОА16-РД40-148 от 21.12.2016 г.
на кмета на Столична община на ПИ с проектен
идентификатор 68134.1930.806 (незастроен), с площ
46 кв. м, представляващ реална част от ПИ с
идентификатор 68134.1930.23; липсват данни за
собственика на имота.
674
15. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – план за застрояване и регулация по отношение на ПИ с идентификатор № 03504.240.79,
местност Екалов дол, по КК и КР на землището на
гр. Белица, община Белица, одобрени със Заповед
№ РД-18-53 от 1.04.2008 г. на АГКК – София, с цел
промяна предназначението на земеделска земя „За
жилищно строителство“. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската админис
трация – Белица.
692
16. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – план за застрояване и регулация по отношение на ПИ с идентификатор № 03504.251.2,
местност Влашката чешма, по КК и КР на
землището на гр. Белица, община Белица, одоб
рени със Заповед № РД-18-53 от 1.04.2008 г. на
АГКК – София, с цел промяна предназначението
на земеделска земя „За жилищно строителство“.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Белица.
691
17. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект на подробен устройствен
план – план за регулация, одобрен с Решение
№ 115, протокол № 9 от 26.09.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Белица, по отношение ширината на
тротоара между ОТ 38-39-36 и ОТ. 143 се променя в южната посока към ПИ с идентификатори
№ 77596.1.306, № 77596.1.707 и № 77596.1.708 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Горно Краище, одобрени със Заповед
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№ РД-18-23 от 19.04.2011 г. на АГКК – София.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Белица.
693
18. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект на подробен устройствен
план – план за застрояване по отношение на
ПИ с идентификатор № 03504.238.36 по КККР на
землището на гр. Белица, одобрени със Заповед
№ РД-18-53 от 1.04.2008 г. на АГКК – София, с
цел промяна предназначението на земеделска
земя за неземеделски нужди – „За производство
на мебели“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация – Белица.
694
19. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект на подробен устройствен
план – план за застрояване по отношение на
ПИ с идентификатор № 03504.238.37 по КККР на
землището на гр. Белица, одобрени със Заповед
№ РД-18-53 от 1.04.2008 г. на АГКК – София, с цел
промяна предназначението на земеделска земя
за неземеделски нужди – „За жилищна сграда“.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Белица.
695
80. – Община Исперих на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че
е изработен проект за изменение на ПУП – ПР
(план за регулация), състоящо се в изменение
на уличната регулация на част от участъците
на улицата между о.к. 75, о.к. 74, о.к. 73, о.к. 57
и о.к. 72 до о.к. 58, и от промяната на уличното
кръстовище се образуват нови имоти, както
следва: УПИ ХV-684 и УПИ II-520 в кв. 57, УПИ
ХVII-685 в кв. 56, УПИ IV-515 и УПИ V-515
в кв. 58, по действащия ПУП на с. Пойдава,
община Исперих, област Разград. Проектът е
изложен в стая № 18 на Община Исперих. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до Община
Исперих в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
681
1. – Община Котел, област Сливен, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) на удължението на трасето
на кабел 20 kV до ЖР стълб с табло мерене
в имот 041008 (нива) по плана на Стопански
двор – с. Тича, община Котел, област Сливен.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за-
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интересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
682
2. – Областният управител на област Пловдив на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава
на заинтересуваните лица във връзка с чл. 148,
ал. 3 ЗУТ, че е издадено Разрешение за строеж № РД-20-10 от 26.01.2017 г. на възложителя
„ЕВН България Електроразпределение“ – АД,
Пловдив, ЕИН 115552190, да извърши строително-монтажни работи съгласно одобрения
от областния управител на област Пловдив на
26.01.2017 г. технически инвестиционен проект за
обект: „Подземен кабел 20 kV от п/cт 110/20 kV
ТЕЦ Пловдив до РУ 20 kV (Осрам) в УПИ 225.154
(ПИ 225.872), землище на с. Труд, община „Марица“, попадащ на територията на две общини:
Пловдив и „Марица“, в област Пловдив. Разрешението за строеж може да бъде обжалвано от
заинтересуваните лица чрез областния управител
на област Пловдив пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“.
809

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпила жалба от „Байер България“ – ЕООД, ЕИК 121258695, срещу Решение
№ РД-НС-04-130 от 21.11.2016 г. на Надзорния
съвет (НС) на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), по която е образувано адм. д.
№ 533/2017 г. по описа на Върховния административен съд, шесто отделение, насрочено за
13.03.2017 г. от 11 ч., зала № 1.
816
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм.д. № 634/2016 г.
по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Монтана, срещу чл. 14 и чл. 36, ал. 4 във
връзка с чл. 31, т. 11 от Наредбата за осигуряване
и поддържане на обществения ред и чистотата на
територията на община Георги Дамяново, приета
с Решение № 150 с протокол № 15 от 18.12.2008 г.,
изменена и допълнена с Решение № 248 от протокол № 24 от 30.11.2009 г., с Решение № 212 от
протокол № 19 от 9.04.2013 г., с Решение № 549 от
протокол № 42 от 14.04.2015 г. и с Решение № 35
от протокол № 5 от 28.01.2016 г. на Общинския
съвет – с. Георги Дамяново. Конституирани страни по делото са: протестираща страна – прокурор
при Окръжна прокуратура – Монтана, ответник – Общинският съвет – с. Георги Дамяново,
чрез председателя, и служебно конституирана
страна – Окръжна прокуратура – Монтана. Административно дело № 634/2016 г. е насрочено
за 10.03.2017 г. от 10,40 ч.
678
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е
постъпил протест на Стефан Георгиев Янев – прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик,
против разпоредбата на чл. 19, ал. 1 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Ракитово. По протеста е образувано адм. д. № 15 по
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описа на Административния съд – Пазарджик,
за 2017 г., насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 22.02.2017 г. от 11 ч.
716
Административният съд – Пловдив, I състав, призовава Йорданка Маринова Ковачева с
последен известен адрес Пловдив, ж.к. Тракия,
бл. 105, вх. Д, ет. 8, ап. 31, да се яви в съда на
13.03.2017 г. в 13 ч. като заинтересована страна
по адм.д. № 2031/2016 г., заведено от Иванка
Костадинова Петрова по жалба по ЗКИР. Заинтересованата страна да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 137, ал. 4 АПК.
677
Административният съд – Русе, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 2 и 3 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
от РОП срещу санкционната част на разпоредбата на член 25 – забранява се паркирането на
превозни средства и селскостопански инвентар
по тротоарите и зелените площи на населените
места, с размер на санкция, посочен в таблицата за размера на глобите, неразделна част от
наредбата на основание чл. 31, ал. 2 (изменена с
Решение № 123 по протокол № 17 от 23.08.2012 г.
на Общинския съвет – с. Ценово) – долна граница – 50 лв.; горна граница – 100 лв., и при
повторно нарушение – 100 лв., от раздел четвърти
„Организация и безопасност на движението на
водачите на превозни средства и пешеходци в
Община Ценово“ на Наредба № 1 за поддържане
и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, опазване на общественото и
личното имущество и чистотата на територията
на община Ценово, приета с Решение № 246 по
протокол № 43 от 24.06.2009 г. на Общинския
съвет – с. Ценово, изм. и доп. с Решение № 324
по протокол № 42 от 23.04.2014 г. Въз основа
на протеста е образувано адм.д. № 440/2016 г.
по описа на А дминист ративни я съд – Русе,
VІІ състав, насрочено за 1.03.2017 г. от 10,30 ч.
766
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. дело № 56/2017 г. по описа на АССO, което
ще бъде разгледано в открито съдебно заседание
на 8.03.2017 г. от 10 ч. и е с предмет на оспорване
чл. 4, ал. 1 и чл. 16, ал. 1 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на Община Божурище,
приета от Общинския съвет – гр. Божурище.
793
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
АПК съобщава, че е постъпила жалба от Рели-
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гиозна институция „Свидетелите на Йехова в
България“, София, Марко Бекер, Едит Ковач,
Йоанна Райх, Сара Яворска, Силвия Павлова
Йоргова и Красимир Динчев Велев, като са оспорени разпоредбите по чл. 25з, ал. 1, 2, 3 и 4,
чл. 25ж и 25е от Наредбата за обществения ред
на Община Стара Загора с искане за обявяването им за нищожни, по което е образувано адм.
д. № 594/2016 г. по описа на Административния
съд – Стара Загора, присъединено за разглеждане
към адм. д. № 484/2016 г. с определение № 347 от
22.12.2016 г. Делото е насрочено за разглеждане
на 9.03.2017 г. от 10,45 ч.
679
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181 АПК съобщава, че е постъпила
жалба от Паско Тошев Запрянов от Димитровград,
с която са оспорени разпоредбите на т. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, т. 14 (подточки от 1 до
9 вкл.), т. 15, 16 и 17 към точка II от приложение
№ 3 „Цени на услуги в културните институти“ към
чл. 53 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на община Стара Загора, приета
с Решение № 107 от 29.03.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Стара Загора, с последващи изменения
и допълнения, последните приети с Решение № 285
от 28.04.2016 г. на Общинския съвет – гр. Стара
Загора, по която е образувано адм.д. № 14/2017 г.
по описа на Административния съд – Стара Загора,
насрочено за 9.03.2017 г. от 10,30 ч.
680
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 са оспорени разпоредбите на чл. 7, ал. 4
във връзка с ал. 1, т. 1 и 4 от Наредба № 1 за
обществения ред в Община Раднево, приета с
Решение № 467 от 30.07.2009 г., по което е образувано адм.д. № 576/2016 г. по описа на Административния съд – Стара Загора, и е насрочено
за 9.03.2017 г. от 14,30 ч.
765
Районният съд – Троян, гражданска колегия,
ІV състав, призовава Назих Бен Фархат Ажлани
с последен адрес в Тунис, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 24.02.2017 г. в 10 ч. като
ответник по гр. д. № 1008/2016 г., заведено от
АСП – дирекция „Социално подпомагане“ – гр.
Троян, с правно основание чл. 27, ал. 1 и 2 във
връзка с чл. 4, ал. 1, т. 4 и чл. 25, ал. 1, т. 3 от
Закона за закрила на детето. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа с назначен особен представител.
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