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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60
ОТ 30 МАРТ 2017 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата
за пенсиите и осигурителния стаж, приета
с Постановление № 30 на Министерския
съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 21 от 2000 г.;
изм. и доп., бр. 43, 61 и 81 от 2000 г., бр. 36
от 2001 г., бр. 19 от 2002 г.; попр., бр. 21 от
2002 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2002 г.; Решение № 7581 на Върховния административен
съд от 2002 г. – бр. 76 от 2002 г.; Решение
№ 11701 на Върховн и я а д м и н ис т рат и вен
съд от 2002 г. – бр. 119 от 2002 г.; изм. и
доп., бр. 19 от 2003 г., бр. 25 и 68 от 2004 г.,
бр. 24 от 2005 г., бр. 48 от 2006 г., бр. 15 от
2007 г., бр. 17 от 2008 г., бр. 1, 16, 79, 84 и 87
от 2009 г., бр. 2 от 2010 г., бр. 13 от 2011 г.,
бр. 16 и 80 от 2012 г., бр. 33 и 62 от 2013 г.,
бр. 23 от 2014 г., бр. 19 и 40 от 2015 г. и бр. 17
и 54 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, изречение второ след думите „по
електронен път“ се добавя „с квалифициран
електронен подпис (КЕП) или с персонален
идентификационен код (ПИК) и единен граждански номер (ЕГН)/личен номер (ЛН)/личен
номер на чужденец (ЛНЧ)“.
2. В ал. 5, изречение първо след думата
„служебно“ се добавя „въз основа на документи, които са налични в НОИ“ и думите

„чл. 98, ал. 1 КСО“ се заменят с „чл. 98, ал. 1
от Кодекса за социално осигуряване (КСО)“.
§ 2. В чл. 6, ал. 1 думите „и имотно състояние и годишният“ се заменят с „положение
и за годишния“.
§ 3. В чл. 7, ал. 4, т. 4 думите „и имотно
състояние“ се заменят с „положение“.
§ 4. В чл. 8, ал. 1, т. 3 думите „по чл. 2,
ал. 1, т. 1 – 6, 8 – 10“ се заменят с „по чл. 2,
ал. 2 и ал. 3, т. 2 и 3“.
§ 5. В чл. 9, ал. 1, изречение четвърто
думите „пенсионната преписка“ се заменят
с „пенсионното досие“.
§ 6. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, изречение второ думите „чл. 99,
ал. 1, т. 6“ се заменят с „чл. 99, ал. 1, т. 2,
буква „д“ от“.
2. В ал. 3 думите „чл. 70, ал. 7“ се заменят
с „чл. 70, ал. 9 от“.
§ 7. В чл. 12, ал. 4 думите „чл. 114 и 115
КСО“ се заменят с „чл. 114, чл. 114а, ал. 3 и
4 и чл. 115 КСО“.
§ 8. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „двумесечен“ се заменя
с „едномесечен“.
2. В ал. 2 думата „тримесечен“ се заменя
с „едномесечен“.
§ 9. В чл. 15, ал. 4 след думите „на правото“
се добавя „по ал. 1“.
§ 10. Член 15а се отменя.
§ 11. В чл. 19, ал. 3 думите „Закона за народната просвета“ се заменят с „отменения
Закон за народната просвета (ДВ, бр. 79 от
2015 г.) или по Закона за предучилищното и
училищното образование“.
§ 12. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
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„(1) При изчисляване размера на пенсията
за осигурителен стаж и възраст пропорционалната част от процента за месеците осигурителен стаж по чл. 70, ал. 1 КСО се закръглява
до 31 декември 2016 г. до втората цифра, а
от 1 януари 2017 г. – до третата цифра след
десетичния знак. Когато третата, съответно
четвъртата цифра, е под 5, тя не се взема
предвид, а когато е 5 и над 5 – цифрата пред
нея се увеличава с една единица.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) От 1 януари 2017 г. пропорционалната
част от процентите за месеците осигурителен
стаж в случаите по чл. 70, ал. 1, изречение
второ и трето от КСО е, както следва:
1 месец = 0,094
2 месеца = 0,188
3 месеца = 0,282
4 месеца = 0,375
5 месеца = 0,469
6 месеца = 0,563
7 месеца = 0,657
8 месеца = 0,751
9 месеца = 0,845
10 месеца = 0,938
11 месеца = 1,032
12 месеца = 1,126.“
3. В ал. 4 и 5 думите „изречение второ“
се заменят с „изречение четвърто“.
§ 13. В чл. 23, ал. 2 думите „чл. 20, ал. 1
и 2“ се заменят с „чл. 20, ал. 1 – 3“.
§ 14. В чл. 26 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. В ал. 3 думите „6-месечния“ се заменят
с „двумесечния“.
§ 15. Създава се чл. 29а:
„Чл. 29а. При изчисляване размера на пенсията за инвалидност поради трудова злополука
и професионална болест от 1 януари 2017 г.
коефициентите по чл. 79, ал. 1 във връзка с
ал. 2 КСО са, както следва:
1. за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на
сто – 0,4096;
2. за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 71 до
90 на сто – 0,3584;
3. за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 50 до
70,99 на сто – 0,3072.“
§ 16. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „Закона за народната
просвета“ се заменят с „отменения Закон за
народната просвета (ДВ, бр. 79 от 2015 г.) или
по Закона за предучилищното и училищното
образование“;
б) в т. 3, изречение първо думите „документите в зависимост от страната на произход трябва да бъдат оформени в съответствие с разпоредбите на двустранните или
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многост ранните меж ду народни договори,
по които Република България е страна, или
на Правилника за легализациите, заверките
и преводите на документи и други книжа,
утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г. (обн., ДВ, бр. 73 от
1958 г.; изм., бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г.,
бр. 96 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г. и бр. 103 от
1990 г.)“ се заменят с „документите, издадени
от висши училища извън държавите – членки
на Европейския съюз, Исландия, Норвегия,
Лихтенщайн и Швейцария, трябва да бъдат
оформени в съответствие с разпоредбите на
двустранните меж дународни договори, по
които Република България е страна, или на
Конвенцията за премахване на изискването
за легализация на чуждестранните публични
актове, съставена в Хага на 5 октомври 1961 г.,
а при липса на такива разпоредби – да са
преминали процедура по реда на Правилника
за легализациите, заверките и преводите на
документи и други книжа, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от
1958 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 1958 г.; изм. и доп.,
бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от
1982 г., бр. 77 от 1983 г. и бр. 103 от 1990 г.)“.
2. Създава се нова ал. 7:
„(7) За установяване статута на учащ на
лицата по ал. 1, т. 1 и 2, когато не са представени съответните документи, се ползват
данните от регистрите на Министерството
на образованието и науката, присъединени
към системата за автоматизиран достъп до
регистрите на централната администрация.“
3. Досегашната ал. 7 става ал. 8.
§ 17. В чл. 38 ал. 8 се изменя така:
„(8) За осигурителен стаж на самоосигуряващите се лица се зачита времето, за което са
внесени дължимите осигурителни вноски по
чл. 6, ал. 8 КСО, а за лицата по чл. 4, ал. 7 и
9 и чл. 4а КСО – времето, за което са внесени
дължимите осигурителни вноски.“
§ 18. В чл. 41, ал. 1, изречение първо думите „чл. 7 и 19 от Наредбата за общественото
осигуряване на самоосигуряващите се лица,
българските граждани на работа в чужбина
и морските лица, приета с Постановление
№ 30 на Министерския съвет от 2000 г. (обн.,
ДВ, бр. 21 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 83 от
2000 г.; Решение № 8525 на Върховния административен съд от 2000 г. – бр. 8 от 2001 г.;
Решение № 3357 на Върховния административен съд от 2001 г. – бр. 52 от 2001 г.; изм.
и доп., бр. 19 от 2002 г., бр. 91 от 2003 г.,
бр. 1 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 17 от
2008 г., бр. 12 и 67 от 2009 г., бр. 2 от 2010 г.,
бр. 13 от 2011 г. и бр. 16 и 80 от 2012 г.)“ се
заменят с „чл. 19 от Наредбата за обществено
осигуряване на самоосигуряващите се лица,
българските граждани на работа в чужбина
и морските лица, приета с Постановление
№ 30 на Министерския съвет от 2000 г. (обн.,
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ДВ, бр. 21 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 83 от
2000 г.; Решение № 8525 на Върховния административен съд от 2000 г. – бр. 8 от 2001 г.;
Решение № 3357 на Върховния административен съд от 2001 г. – бр. 52 от 2001 г.; изм.
и доп., бр. 19 от 2002 г., бр. 91 от 2003 г.,
бр. 1 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 17 от
2008 г., бр. 12 и 67 от 2009 г., бр. 2 от 2010 г.,
бр. 13 от 2011 г., бр. 16 и 80 от 2012 г., бр. 33
от 2013 г.; Решение № 8660 на Върховния
административен съд от 2013 г.– бр. 94 от
2013 г.; изм. и доп., бр. 17 от 2014 г., бр. 18 и
40 от 2015 г. и бр. 17 от 2016)“.
§ 19. В чл. 46 се създава ал. 11:
„(11) Когато в периода, от който се определя или е определен индивидуалният коефициент, се включва време, което се зачита за
осигурителен стаж на самоосигуряващите се
лица, се взема предвид доходът, върху който
са внесени осигурителните вноски.“
§ 20. В ч л. 53, т. 5 д у ми т е „единни я т
граждански номер (ЕГН)/ личният номер
на чужденец (ЛНЧ)“ се заменят с „единният
граждански номер/личният номер/личният
номер на чужденец“.
§ 21. В чл. 54, ал. 5, изречение второ накрая
се поставя запетая и се добавя „данните, от
които се вписват в електронния изплащателен картон“.
§ 22. В чл. 65 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в изречение второ думите „пенсионната му преписка“
се заменят с „пенсионното му досие“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Заявленията по ал. 1, получени в териториалното поделение на НОИ до 25-о число
на месеца, се изпълняват от първо число на
месеца, следващ месеца на подаването им,
а получените след 25-о число на месеца се
изпълняват от първо число на втория месец,
следващ месеца на подаването.“
§ 23. В чл. 67 ал. 4 се изменя така:
„(4) Заявленията за превеждане на пенсия
по банкова сметка, получени в териториалното
поделение на НОИ до 25-о число на месеца, се
изпълняват от първо число на месеца, следващ
месеца на подаването им, а получените след
25-о число на месеца се изпълняват от първо
число на втория месец, следващ месеца на
подаването.“
§ 24. В чл. 68 думите „и 86“ се заличават.
§ 25. В чл. 71, ал. 1, изречение второ думите „единния граждански номер (личен номер
на чужденец)“ се заменят с „ЕГН/ЛН/ЛНЧ“.
§ 26. В чл. 85 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) От пенсиите се правят удръжки за
запори, наложени по реда на Гражданския
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процесуален кодекс и Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс и за възстановяване на
неоснователно получени суми за осигурителни
плащания.“
2. В ал. 2 думата „неправилно“ се заменя
с „неоснователно“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) По писмено за явление от лицето
цялото вземане за неоснователно получени
суми за осигурителни плащания или част
от него може да се погаси от набрана сума
от пенсия за минали месеци. При липса на
заявление в месеца, през който следва да се
преведе набраната сума, се правят удръжки
в дължимия месечен размер според броя на
месеците, за които се отнася набраната сума,
преведена по записа.“
4. В ал. 4 думите „след покана“ се заменят
с „в срока“.
§ 27. В чл. 94, ал. 2 думите „остатъците по
заеми и“ се заличават.
§ 28. В § 2а, т. 2 от допълнителните разпоредби думите „единният граждански номер
(ЕГН) или личен номер на чужденец (ЛНЧ),
или служебен номер (СЛН)“ се заменят с
„единният граждански номер или личният
номер, или личният номер на чужденец, или
служебният номер.“
§ 29. В преходните и зак лючителните
разпоредби се правят следните изменения и
допълнения:
1. Създава се § 8в:
„§ 8в. Лицата, на които до 31 декември
2016 г. са отпуснати пенсии за трудова дейност, могат да поискат индивидуалният им
коефициент да се определи съгласно чл. 46,
ал. 11, когато това е по-благоприятно за тях.
Новият размер на пенсията се определя от
датата на заявлението.“
2. В § 9 след думите „чл. 9, ал. 11“ се поставя запетая и се добавя „чл. 70, ал. 7“.
Допълнителна разпоредба
§ 30. Навсякъде в наредбата думите „ЕГН/
ЛНЧ“ се заменят с „ЕГН/ЛН/ЛНЧ“.
Заключителна разпоредба
§ 31. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2017 г. с изключение на:
1. Параграфи 9, 10 и 14, които влизат в сила
от датата на обнародването му в „Държавен
вестник“.
2. Параграф 16, т. 2, която влиза в сила от
1 януари 2018 г.
Министър-председател:
Огнян Герджиков
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
2440
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61
ОТ 30 МАРТ 2017 Г.

за изменение на Наредбата за реда и начина
за информиране на работниците и служите
лите и за отпускане и изплащане на гаран
тираните вземания при несъстоятелност на
работодателя, приета с Постановление № 362
на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ,
бр. 3 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2006 г. и
бр. 20 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 9, ал. 1 думите „Регистъра на
трудовите договори“ се заменят с „Регистър
„Трудови договори“.
§ 2. В чл. 10, ал. 3 т. 4 се изменя така:
„4. размерът на данъка върху доходите и
запорите.“
§ 3. В чл. 13 думите „и осигурителните
вноски за държавното обществено осигуряване, здравното осигуряване и допълнителното
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задължително обществено осигуряване“ се
заличават.
§ 4. В чл. 15 думите „дължимите осигурителни вноски за държавното обществено
осигуряване, допълнителното задължително
пенсионно осигуряване, здравното осигуряване“ и запетаята след тях се заличават.
§ 5. В приложение № 1 към чл. 4, ал. 1
думите „ЕГН/ЛНЧ“ се заменят с „ЕГН/ЛН,
ЛНЧ/Служебен номер“.
§ 6. В приложение № 2 към чл. 5, ал. 2
думите „ЕГН/ЛНЧ“ се заменят с „ЕГН/ЛН,
ЛНЧ/Служебен номер“.
§ 7. В приложение № 3 към чл. 7 навсякъде думите „ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер от
регистъра на НАП“ се заменят с „ЕГН/ЛН,
ЛНЧ/Служебен номер“ и думите „ЕИК по
БУЛСТАТ“ се заменят с „ЕИК“.
§ 8. В приложение № 4 към чл. 8, ал. 1
думите „ЕГН/ЛНЧ“ се заменят с „ЕГН/ЛН,
ЛНЧ/Служебен номер“.
§ 9. Приложение № 5 към чл. 17 се изменя
така:
„Приложение № 5
към чл. 17

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ – …………………….……….....…….
Изх. № .......... /.............

ДО
........................................................................
(наименование на работодателя, адрес)

С П Р А В К А
за размера на изплатените гарантирани вземания и внесените данъци и запори
на .................................................................………...........................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛН, ЛНЧ/Служебен номер ................................................
№
по
ред
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.
4.

Наименование
1
Отпуснато гарантирано
вземане – общо (в т.ч.)
Трудово възнаграждение
Обезщетение по КТ
Обезщетение по чл. 40,
ал. 5 КСО
Данък по ЗДДФЛ
Запори
Изплатена сума

Месец
....... г.

Месец
....... г.

Месец
....... г.

Месец
....... г.

Месец
....... г.

Месец
....... г.

Общо

2

3

4

5

6

7

8

РЪКОВОДИТЕЛ НА ТП НА НОИ: .......................................................
(име, фамилия, подпис и печат)“

Заключителна разпоредба
§ 10. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2017 г.

2441

Министър-председател:
Огнян Герджиков
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62
ОТ 30 МАРТ 2017 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
обществено осигуряване на самоосигуряващи
те се лица, българските граждани на работа в
чужбина и морските лица, приета с Постанов
ление № 30 на Министерския съвет от 2000 г.
(обн., ДВ, бр. 21 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 83
от 2000 г.; Решение № 8525 на Върховния административен съд от 2000 г. – бр. 8 от 2001 г.;
Решение № 3357 на Върховния административен съд от 2001 г. – бр. 52 от 2001 г.; изм. и
доп., бр. 19 от 2002 г., бр. 91 от 2003 г., бр. 1
от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 17 от 2008 г.,
бр. 12 и 67 от 2009 г., бр. 2 от 2010 г., бр. 13 от
2011 г., бр. 16 и 80 от 2012 г., бр. 33 от 2013 г.;
Решение № 8660 на Върховния административен съд от 2013 г. – бр. 94 от 2013 г.; изм.
и доп., бр. 17 от 2014 г., бр. 18 и 40 от 2015 г.
и бр. 17 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „за която е регистрирано
самоосигуряващото се лице, се подава“ се
заменят със „самоосигуряващото се лице подава“ и запетаите пред и след тях се заличават.
2. В ал. 5, т. 1 думите „чл. 164, ал. 1“ се
заменят с „чл. 313, ал. 1“.
3. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 – 6
от Кодекса за социа лно осиг у ряване, на
които е отпусната пенсия, се осигуряват по
свое желание по предвидения с наредбата
ред. За лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от
Кодекса за социално осигуряване, на които
е отпусната пенсия, осигуряването възниква
от датата, на която е подадена декларацията
по ал. 2. Видът на осигуряването се променя
по реда на ал. 4.“
§ 2. В чл. 2, ал. 1 и 2 след думите „ЕГН“
се поставя запетая и се добавя „ЛН“.
§ 3. В чл. 17б, ал. 2 след думите „ЕГН“ се
поставя запетая и се добавя „ЛН“.
§ 4. В чл. 18 думите „чл. 13, ал. 4“ се заменят с „чл. 13“.
§ 5. В § 2 от преходните и заключителните
разпоредби думите „чл. 4, ал. 7“ се заменят
с „чл. 4, ал. 11“.
Заключителна разпоредба
§ 6. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2017 г. с изключение на § 1, т. 3,
който влиза в сила от деня на обнародването
на постановлението в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Огнян Герджиков
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
2442
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63
ОТ 30 МАРТ 2017 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
отпускане и изплащане на паричните обезще
тения за безработица, приета с Постановле
ние № 32 на Министерския съвет от 2002 г.
(обн., ДВ, бр. 19 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 74
от 2002 г., бр. 19 от 2004 г., бр. 15 от 2007 г.,
бр. 13 от 2009 г., бр. 67 от 2009 г.; Решение
№ 9757 на Върховния административен съд
от 2009 г. – бр. 88 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 2
от 2010 г., бр. 13 от 2011 г., бр. 16 от 2012 г.,
бр. 33 от 2013 г., бр. 17 и 55 от 2014 г., бр. 20
от 2015 г. и бр. 17 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Паричните обезщетения за безработица по чл. 54а, ал. 1 от Кодекса за социално
осигуряване (КСО) се отпускат въз основа на
заявление по образец съгласно приложение
№ 1, към което се прилагат документи, удостоверяващи осигурителен стаж, зачетен на
основание международен договор в областта на
социалното осигуряване, по който Република
България е страна, и акт за прекратяване на
правоотношението – за справка.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Заявлението по ал. 1 се подава лично
от лицето в избрано от него териториално
поделение на Национални я осиг у рителен
институт или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис
или персонален идентификационен код на
подателя.“
3. Създава се нова ал. 5:
„(5) Заявлението по ал. 3 се подава лично
от лицето в избрано от него териториално
поделение на Национални я осиг у рителен
институт.“
4. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно
ал. 6 и 7 и се изменят така:
„(6) При прието заявление с нередовни или
липсващи документи териториалното поделение на НОИ уведомява лицето в 7-дневен
срок от приемането на заявлението, като му
дава необходимите указания за отстраняване
на нередностите. Уведомяването се извършва
чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка на посочен точен адрес или
по електронен път на посочен електронен
адрес. Уведомяването може да се извърши и
по телефона, което се удостоверява с подпис
на извършилото го длъжностно лице.
(7) При невъзможност за уведомяване по
реда на ал. 6 уведомяването се извършва по
реда на чл. 110, ал. 4 КСО.“
5. Досегашната ал. 7 става ал. 8.
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§ 2. В чл. 2, ал. 1 думите „документите по
чл. 1, ал. 1, т. 3 или ал. 3, т. 2 – 4“ се заменят
с „и приложените към него документи“.
§ 3. В чл. 5 ал. 3 се изменя така:
„(3) Разпореждането по ал. 1 се връчва на
лицето лично срещу подпис чрез лицензиран
пощенски оператор с обратна разписка на посочен точен адрес или по електронен път по
реда на чл. 26, ал. 2 от Закона за електронното
управление на посочен електронен адрес.“
§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 думите „ал. 6“ се заличават.
2. В ал. 5 думата „недобросъвестно“ се
заменя с „неоснователно“.
§ 5. В чл. 8 ал. 2 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се отменя.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. зачетено за осигурителен стаж след
31 декември 2001 г., по време на който лицата
са били осигурени за безработица;“.
§ 6. Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 1, ал. 1
Вх. № ............./20 ..... г.

ДО
ДИРЕКТОРА НА
ТЕРИТОРИАЛНОТО
ПОДЕЛЕНИЕ НА
НАЦИОНАЛНИЯ
ОСИГУРИТЕЛЕН
ИНСТИТУТ
ГР. ………………………….

З А Я В Л Е Н И Е
за отпускане на парично обезщетение за безработица на основание чл. 54а КСО
От .............................................................................,
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛН, ЛНЧ/Служебен номер .....................
.......................................................................................,
адрес за кореспонденция ...........................………
......................................................…..............................,
(град/село, ПК, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон, мобилен телефон, електронен адрес
…………….................…………................................................
ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,
Моля да ми бъде отпуснато парично обезщетение за безработица.
ДЕКЛАРИРАМ следните обстоятелства:
1. Правоотношението ми с ..................…...........
........................................................................................
(наименование на осигурителя, ЕИК)
........................................................... е прекратено
считано от ..................................................……...........
(дд/мм/гггг)
на основание чл. ........., ал. ………., т. ...….. от .....
.......................................................................................
(посочва се основанието от акта за прекратяване
на правоотношението)
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2. Имам завършена образователно-квалификационна степен .........................................................
в областта на ..................................................... науки.
Към датата на прекратяване на правоотношението:
3. Не упражнявам трудова дейност, за която
подлежа на задължително осигуряване по Кодекса
за социално осигуряване или по законодателството на друга държава.
4. Не съм придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България
или пенсия за старост в друга държава.
5. Не получавам пенсия за осигурителен стаж
и възраст в намален размер по чл. 68а или професионална пенсия по чл. 168 КСО.
Към датата на подаване на настоящото заявление:
6. Имам регистрация като безработно лице
в Агенцията по заетостта.
7. Не получавам/получил съм парично обезщетение за временна неработоспособност или
за бременност и раждане след прекратяване на
осигуряването за периода от .................................
(дд/мм/гггг)
до …........……..…
(дд/мм/гггг)
8. Не получавам/получил съм обезщетение
за оставане без работа съгласно нормативен акт
за периода от ............................... до …................……
(дд/мм/гггг)
(дд/мм/гггг)
9. Не получавам/получил съм парично обезщетение за безработица в ..............................................
........................................ за периода от .......................
(посочва се държавата)
(дд/мм/гггг)
до .............................
(дд/мм/гггг)
10. Личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е: IBAN ..............
.....……………………………....………., BIC …………………………,
при банка ……....................…………………………………………
Забележка. Ненужното се зачертава. Попълват
се съответните данни.
ПРИЛАГАМ следните документи:
1. Документ за самоличност (за справка).
2. Акт за прекратяване на правоотношението
(за справка).
3. Документ/и, удостоверяващ/и осигурителен стаж, зачетен на основание международен
договор в областта на социалното осигуряване,
по който Република България е страна.
4. Други .................................................................
.......................................................................................
Забележка. С ограждане на съответната цифра
се отбелязва кои от изброените документи са
приложени.
ЖЕЛАЯ документите, издавани от НОИ във
връзка с исканото от мен обезщетение, да получавам по един от следните начини:
1. На гише в Териториалното поделение на
НОИ, в което подавам настоящото заявление.
2. Чрез пощенски/куриерски служби на посочения адрес за кореспонденция.
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3. По електронен път чрез персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран
електронен подпис (КЕП) на посочения електронен адрес.
Забележка. С ограждане на съответната цифра се
отбелязва кой от изброените начини за получаване
на документите е избран.
ИЗВЕСТНО МИ Е, че:
1. В срок 7 работни дни от настъпването на
промяна в декларираните обстоятелства трябва
да подам декларация за промяна в обстоятелствата за изплащане на паричното обезщетение
за безработица – приложение № 5 към чл. 3 от
наредбата. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение, за което
нося административнонаказателна отговорност
по чл. 349 от Кодекса за социално осигуряване.
2. Съгласно чл. 114, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване трябва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение
заедно с дължимата лихва.
3. За деклариране на неверни данни нося
наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата .............................
Гр. (с.) .........................

Подпис: ...................“

§ 7. В приложение № 3 към чл. 1, ал. 3 се
правят следните изменения:
1. Думите „ЕГН/ЛНЧ“ се заменят с „ЕГН/
ЛН, ЛНЧ/Служебен номер“.
2. Думите „електронен адрес в интернет“
се заменят с „електронен адрес“.
3. Думите „(наименование на осигурителя,
адрес и ЕИК)“ се заменят с „(наименование
на осигурителя, ЕИК)“.
§ 8. В приложение № 5 към чл. 3 се правят
следните изменения:
1. Думите „ЕГН/ЛНЧ“ се заменят с „ЕГН/
ЛН, ЛНЧ/Служебен номер“.
2. Думите „електронен адрес в интернет“
се заменят с „електронен адрес“.
3. Думите „(наименование на осигурителя,
адрес и ЕИК)“ се заменят с „(наименование
на осигурителя, ЕИК)“.
§ 9. В приложение № 6 към чл. 15, ал. 1
навсякъде думите „ЕГН/ЛНЧ“ се заменят с
„ЕГН/ЛН, ЛНЧ/Служебен номер“ и думите
„електронен адрес в интернет“ се заменят с
„електронен адрес“.
Заключителна разпоредба
§ 10. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2017 г. с изключение на § 1, 3 и 6,
които влизат в сила от 1 юли 2017 г.
Министър-председател:
Огнян Герджиков
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
2443
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64
ОТ 30 МАРТ 2017 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата
за елементите на възнаграждението и за
доход и т е, върх у кои то се п ра вя т оси г у
рителни вноски, приета с Постановление
№ 263 на Министерския съвет от 1999 г.
(обн., ДВ, бр. 6 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 83
от 2000 г., бр. 36 от 2001 г., бр. 19 от 2002 г.,
бр. 10 от 2003 г., бр. 21 от 2004 г., бр. 1 и 81 от
2006 г., бр. 1 и 15 от 2007 г., бр. 20 от 2008 г.,
бр. 12, 16, 67 и 84 от 2009 г., бр. 2 от 2010 г.,
бр. 14 от 2011 г., бр. 16 от 2012 г., бр. 33 от
2013 г., бр. 17 и 60 от 2014 г., бр. 18 и 40 от
2015 г. и бр. 17 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 5, изречение първо думите „управителите и проку ристите на търговски
дружества и на еднолични търговци и на
техните клонове“ се заменят с „управителите
и прокуристите на търговски дружества, на
еднолични търговци, на техните клонове и на
клоновете на чуждестранни юридически лица“.
2. В ал. 6, изречение първо накрая се
поставя запетая и се добавя „а за лицата, за
които не е определен минимален осигурителен
доход – не по-малко от минималната работна
заплата за страната“.
3. В ал. 8:
а) в т. 3 думите „чл. 286, ал. 1, т. 1 и 2“ се
заменят с „чл. 286, ал. 1, т. 1“;
б) в т. 8 след думите „чл. 158, ал. 2“ се
поставя запетая и се добавя „чл. 158а, ал. 2“
и след думите „чл. 286, ал. 1“ се поставя запетая и се добавя „т. 3“;
в) в т. 9 думите „чл. 214, ал. 4“ се заменят
с „чл. 214, ал. 5“;
г) точка 11 се изменя така:
„11. възнагражденията по чл. 230 и 231,
обезщетенията по чл. 225, 226, чл. 277, ал. 3,
чл. 292, ал. 3 и чл. 354 и стойността на отличията и наградите по чл. 303, 305 и 358а от
Закона за съдебната власт;“
д) в т. 13 след думите „ал. 1 – 7“ се поставя
запетая и се добавя „чл. 26, ал. 3“.
4. Създава се ал. 10:
„(10) Минималният осигурителен доход при
сумирано изчисляване на работното време
за повече от един месец е равен на сбора от
минималния месечен осигурителен доход за
съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя, съответно сбора
от минималната работна заплата, за месеците
от периода, за който е установено сумираното
отчитане на работното време. Когато отработените и други часове с осигурителни вноски
по установения за месеца от работодателя
график на лицето са по-малко или повече от
договореното работно време, минималният

БРОЙ 29

ДЪРЖАВЕН

месечен размер на осигурителния доход е помалък или по-голям от определения. В тези
случаи за всеки месец от периода минималният
месечен осигурителен доход се определя, като
сборът от минималния месечен осигурителен
доход за съответната професия по основната
икономическа дейност на осигурителя, съответно сборът от минималната работна заплата,
се раздели на законоустановените часове за
периода на сумираното изчисляване на работното време и получената сума се умножи по
броя на отработените и други часове с осигурителни вноски по установения за месеца
от работодателя график на лицето.“
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Осигурителните вноски не се изчисляват и внасят и върху доходите от трудова
дейност, получени под формата на разходи в
натура по смисъла на § 1, т. 83 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане, ако осигурителят е
направил избор по чл. 24, ал. 3 от Закона за
данъците върху доходите на физическите лица
да облага тези разходи по реда на Закона за
корпоративното подоходно облагане.“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 3. В чл. 3, ал. 2 изречение второ се заличава.
§ 4. В чл. 4 след думите „и/или ал. 3, т. 5 и
6“ се поставя запетая и се добавя „и/или ал. 10“.
§ 5. В § 3 от преходните и заключителните
разпоредби думите „чл. 6, ал. 13“ се заменят
с „чл. 6, ал. 14“.
Заключителна разпоредба
§ 6. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2017 г. с изключение на § 2, който
влиза в сила от датата на обнародване в
„Държавен вестник“.
Министър-председател:
Огнян Герджиков
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
2444

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65
ОТ 31 МАРТ 2017 Г.

за изменение на Постановление № 175 на
Министерския съвет от 2009 г. за определяне
на първостепенния и второстепенните раз
поредители с бюджет в Министерството на
отбраната (обн., ДВ, бр. 57 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 39 от 2011 г., бр. 92 от 2012 г., бр. 8
и 76 от 2014 г. и бр. 37 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В член единствен, ал. 2 се създава
нова т. 5:
„5. командирът на Бригада „Специални
сили“;“.

ВЕСТНИК
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Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Огнян Герджиков
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
2474

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67
ОТ 5 АПРИЛ 2017 Г.

за одобряване на прогнозно разпределение
на разходите по подготовка и провеждане на
Българското председателство на Съвета на
Европейския съюз през 2018 г. и на допъл
нителни разходи за 2017 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява прогнозно разпределение
на разходите в общ размер до 69 361 000 лв.
за периода 2017 – 2018 г. за подготовка и
провеждане на Българското председателство
на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.,
разпределени по бюджети, дейности и години
съгласно приложението.
Чл. 2. (1) Одобрява допълнителни разходи
за 2017 г. в общ размер 37 240 000 лв., разпределени по бюджети и дейности съгласно
приложението.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2017 г.
Чл. 3. (1) Със сумата 10 000 000 лв. по пореден № 1 от приложението да се увеличат
разходите по бюджета на Народното събрание
за 2017 г. по функционална област „Осигуряващи дейности“, програма „Материалнотехническо обезпечаване и социално-битово
обслужване“.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличи максималният размер на новите задължения за
разходи, които могат да бъдат натрупани през
2017 г. по бюджета на Народното събрание
за 2017 г.
Чл. 4. (1) Със сумата 14 341 000 лв. по пореден № 2 от приложението да се увеличат
разходите по бюджета на Министерския съвет за 2017 г. по бюджетна програма „Други
дейности и услуги“.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2017 г.
Чл. 5. (1) Със сумата 388 000 лв. по пореден № 3 от приложението да се увеличат
разходите по бюджета на Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията за 2017 г., както следва:
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1. по „Политика в областта на транспорта“,
бюджетна програма „Организация, управление
на транспорта, осигуряване на безопасност,
сигурност и екология“ – 300 000 лв.;
2. по бюджетна програма „Административно обслужване, медицинска и психологическа
експертиза“ – 88 000 лв.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 24, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2017 г.
Чл. 6. (1) Със сумата 8 000 000 лв. по пореден № 4 от приложението да се увеличат
разходите по бюджета на Министерството
на вътрешните работи за 2017 г. по „Политика в областта на противодействието на
престъпността и опазването на обществения
ред“, бюджетна програма „Противодействие
на престъпността, опазване на обществения
ред и превенция“.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2017 г.
Чл. 7. (1) Със сумата 2 811 000 лв., в т.ч. по
показател „Персонал“ – 350 000 лв., по пореден
№ 5 от приложението да се увеличат разходите
по бюджета на Министерството на външните
работи за 2017 г. по „Политика в областта
на развитието на ефективна дипломатическа
служба“, бюджетна програма „Управление на
задграничните представителства и подкрепа
на българските граждани в чужбина“.
(2) Със сумата 2 461 000 лв. да се увеличат
показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2017 г.
Чл. 8. (1) Със сумата 500 000 лв. по пореден
№ 6 от приложението да се увеличат разходите
по бюджета на Министерството на културата за
2017 г. по „Политика в областта на създаване
и популяризиране на съвременно изкуство
в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование“, бюджетна
програма „Популяризиране на българската
култура в чужбина“.

ВЕСТНИК
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(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 17, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2017 г.
Чл. 9. (1) Със сумата 1 200 000 лв. по пореден № 7 от приложението да се увеличат
разходите по бюджета на Националната служба
за охрана за 2017 г.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 31, ал. 2 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2017 г.
Чл. 10. Председателят на Народното съб
рание, главният секретар на Министерския
съвет, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министърът на вътрешните работи, министърът на
външните работи, министърът на културата
и началникът на Националната служба за
охрана да извършат съответните промени
по бюджетите си за 2017 г. и да уведомят
министъра на финансите.
Ч л. 11. Минист ърът на финанси те да
предвиди по централния бюджет средствата
по чл. 1 с актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2018 – 2020 г. и
да извърши произтичащите от чл. 2 промени
по централния бюджет за 2017 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 75 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2017 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на първостепенните разпоредители с
бюджет, ангажирани с подготовката и провеждането на Българското председателство
на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Огнян Герджиков
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1

Получател
1.

Дейности

Народно съб
рание – общо:

Средства по години
2017 г.

2018 г.

Общо
(лв.)

10 000 000 11 346 000 21 346 000
СМР – преустройство и реконструкция на зала
„Света София“ в пленарна зала в сградата на
НС, пл. Александър І, вкл. надзори
10 000 000 10 146 000 20 146 000
Оборудване на новата пленарна зала

1 200 000 1 200 000
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Дейности

С Т Р. 1 1
Средства по години
2017 г.

2018 г.

Общо
(лв.)

2.

Министерски
съвет – общо:

14 341 000 10 600 000 24 941 000

2.1.

Комплекс
„Боян а“, в т.ч.:

8 000 000 1 000 000 9 000 000
Основен ремонт на сградата и сградните инсталации с въвеждане на енергоефективни мерки
за Дом № 2 от комплекс „Бояна“, доставки
на машини, съоръжения и други по повод
ползване на обекта за целите на Българското
председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.

2.2. Н а ц и о н а л е н
център по под
готовката и
провеж дането
на Бъ лгарско
то председател
ство на ЕС за
2018 г., в т.ч.:

8 000 000

1 000 000 9 000 000

6 341 000 9 600 000 15 941 000
Осигуряване на акредитационна система за
нуждите на председателството

400 000

Доставка на интериорно и офис обзавеждане
за залите и помещенията, които ще се ползват
за нуждите на председателството

2 300 000

Доставка и наем на техническо оборудване за
покриване на нуждите на делегатите и медии
те по време на Българското председателство

150 000

Изработване на промоционални материали (сувенири, подаръци, рекламни материали и др.)

1 000 000

Изработване на материали за външна и вът
решна реклама и сключване на договори за
наем на рекламни площи и монтаж

1 225 000

250 000

1 475 000

Осигуряване на изхранването на делегациите

40 000

1 660 000

1 700 000

Наем на автомобили и други транспортни
средства за делегациите

10 000

550 000

560 000

Хотелско настаняване

15 000

500 000

515 000

Осигуряване дейността на доброволците и
лицата за връзка с делегациите

36 000

83 000

119 000

Преводи от ГД „Преводи“ към ЕК

60 000

3 000 000

3 060 000

Самолетни билети

85 000

37 000

122 000

Медиамониторинг

15 000

21 000

36 000

Закупуване на програмно време и излъчване
и публикуване на съдържание и реклами в
електронни и печатни медии; създаване на
специални рубрики и предавания

400 000

1 050 000

1 450 000

Изработване на телевизионни, аудио- и интернет клипове и банери за популяризиране
на председателството, както и на филм за
председателството

173 000

87 000

260 000

1 300 000

1 700 000

2 300 000

200 000

350 000
1 000 000

С Т Р.
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Дейности
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Средства по години
2017 г.

Осигуряване на фотографски услуги и видео
заснемане

3.

81 000

72 000

31 000

103 000

Публични събития, обучения и социологически проучвания, част от Комуникационната
стратегия в национален план

160 000

300 000

460 000

Организиране на събитията Корепер I и II,
КОПС, Прес трип

200 000

450 000

650 000

Министерство
на транспорта,
информацион
ните техноло
гии и съобще
нията – общо:

388 000

388 000

88 000

88 000

300 000

300 000

8 000 000

0 8 000 000

Помощни (защитни) средства и спец. оборудване

4 700 000

4 700 000

Изграждане на команден ситуационен център
на СДВР

600 000

600 000

2 700 000

2 700 000

Ремонт на сградата на Авиоотряд 28
Министерство
на вътрешните
работи – общо:

Доставка на специализирани МПС
5.

81 000

Разработване на интернет портал на Българското председателство и поддръжка

Строително-ремонтни работи – Правителствена ВИП-А зала

4.

2018 г.

Общо
(лв.)

Министерство
на външните
работи – общо:

2 811 000

2 350 000

5 161 000

Външно измерение по Комуникационната
стратегия и Културната програма за Българското председателство

400 000

Кадрово укрепване на посолствата в трети
страни

350 000

Наложителни ремонтни дейности за Българското председателство в ограничен кръг
от дипломатическите представителства зад
граница

1 132 000

1 132 000

Закупуване от МВнР на допълнително офис
оборудване и техника за ППРБЕС – Брюксел,
за временното увеличение със 110 служители
(от всички ведомства) за периода на Българското председателство

129 000

129 000

Разходи на МВнР за наемане и закупуване на
леки автомобили за ППРБЕС – Брюксел, за
ползване и от други ведомства по време на
Българското председателство

800 000

800 000

2 000 000 2 400 000
350 000

700 000
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Получател
6.

ВЕСТНИК
Средства по години

Дейности

2017 г.

Министерство
на културата –
общо:

500 000

Национална
служба за ох
рана – общо:

1 200 000
Закупуване на оборудване и специализирана
техника, включително за проверка на лица
и багажи
Наемане на автомобили и микробуси

8.

2018 г.

Общо
(лв.)

500 000 3 500 000 4 000 000
Културна програма

7.

С Т Р. 1 3

Децентрализи
рани разходи Средства за организиране на събити я от
за ПРБ
календара
ОБЩО СРЕДСТВА:

3 500 000 4 000 000

1 325 000

2 525 000

1 200 000

1 200 000
1 325 000

1 325 000

3 000 000 3 000 000
37 240 000 32 121 000 69 361 000

2579

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
СПОГОДБА

за социална сиг у рност меж д у Република
България и Тунизийската република
(Ратифицирана със закон, приет от 43-то
Народно събрание на 8 април 2016 г. – ДВ,
бр. 32 от 2016 г. В сила от 1 май 2017 г.)
Република България и Тунизийската реп ублика (наричани по-дол у „Договарящи
страни“),
Водени от желанието да регламентират
отношенията между своите две държави в
областта на социалната сигурност,
Се договориха за следното:
Ч АС Т I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Член 1
Определения
1. За целта на настоящата Спогодба:
(a) „България“ и „Тунис“ означава съответно:
„България“: Република България, а когато
се употребява в географски смисъл, означава
територията и териториалното море, върху
които тя упражнява своя държавен суве-

ренитет, както и континенталният шелф и
изключителната икономическа зона, в които
упражнява суверенни права и юрисдикция в
съответствие с международното право.
„Тунис“: Тунизийската република, която
включва земята и морските пространства,
както и въздушното пространство над тях,
върху които Тунис упражнява своя суверенитет
и юрисдикция в съответствие с международното право;
(б) „ гражданин“ означава,
по отношение на България – гражданин
на България по смисъла на Конституцията на Републ ика България, и
по отношение на Тунис – лице с тунизийска националност съгл асно законодателството на Тунис;
(в) „ законодателство“ означава законите и
подзаконовите актове, посочени в чл. 2
на настоящата Спогодба;
(г) „ компетентен орган“ означава по отношение на България – Министърът
на труда и социалната политика, а по
отношение на Ту нис – Минист ърът,
министерствата или други органи в
съответствие с осигурителното законодателство;
(д) „ институция“ означава,
О рганизация, институция или орган,
отговарящи за прилагането на законодателството, посочено в чл. 2 на
настоящата Спогодба, или институция,
определена от компетентния орган;
(е) „ компетентна институция“ означава,
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 нституцията, в която лицето се осиИ
гурява към момента на подаване на
искането за обезщетение или от която
това лице има право на обезщетение
или би имало право на обезщетение;
(ж) „ пребиваване“ означава,
О бичайното място на пребиваване на
лицето;
(з) „престой“ означава,
В ременно пребиваване;
(и) „осигурено лице“ означава,
Г ражданин на която и да е от Договарящите страни, който се подчинява или
се е подчинявал на законодателството
на някоя от двете Договарящи страни;
(й) „член на семейството“ означава,
Ч лен на семейството по смисъла на
законодателството на всяка от Договарящите страни, което е приложимо;
(к) „осигурителен период“ означава,
К ойто и да било период на вноски, който е бил признат и завършен съгласно
законодателството на една Договаряща
страна, както и всеки друг период, който
е признат за приравнен на период на
вноски съгласно това законодателство;
(л) „обезщетение“ означава,
По отношение на всяка от Договарящите страни всяко парично обезщетение,
пенсия или помощ, предвидени по законодателството, посочено в чл. 2 на
настоящата Спогодба, и включително
всяка добавка или увеличения, приложими към такова парично обезщетение,
пенсия или помощ;
(м) „преживяло лице“ означава,
Л ице, определено или признато за такова
по законодателството, съгласно което
се отпускат обезщетения;
(н) „бежанец“ означава,
Всяко лице, признато за такова съгласно чл. 1 на Конвенцията за статута на
бежанците, подписана в Женева на
28 юли 1951 г., и Протокола за статута
на бежанците от 1967 г.;
(o) „лице без гражданство“ означава,
В сяко лице, признато за такова съгласно чл. 1 на Конвенцията за статута на
лицата без гражданство, подписана в
Ню Йорк на 28 септември 1954 г.
2. Всички други думи и изрази, използвани
в настоящата Спогодба, имат значението, което
им се придава в съответното законодателство.
Член 2
Материален обхват
1. Настоящата Спогодба се прилага за
следното законодателство:
– по отношение на България,
Законодателство относно държавното обществено осигуряване:
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 – Пенсии за осигурителен стаж и възраст и пенсии за инвалидност поради
общо заболяване;
– Н аследствени пенсии от всеки от
горепосочените видове;
– по отношение на Тунис,
Осигурителното законодателство във връзка с публичния и частния сектор по отношение
на инвалидните пенсии, пенсии за старост и
наследствени пенсии.
2. Настоящата Спогодба се прилага също
така за всяко бъдещо законодателство, с което
се изменя, допълва, консолидира или заменя
законодателството, посочено в алинея 1 на
този член.
3. Независимо от алинея 2 на този член
настоящата Спогодба не се прилага за закони
или подзаконови актове, които разширяват
обхвата на съществуващо законодателство на
една Договаряща страна към нови категории
бенефициенти, ако компетентният орган на
тази Договаряща страна уведоми компетентния орган на другата Договаряща страна в
писмена форма в срок от шест месеца от
датата на публикуване на такива закони или
подзаконови актове, че такова разширяване
на обхвата на Спогодбата не се предвижда.
Член 3
Персонален обхват
Настоящата Спогодба се прилага за:
(а) о сигурени лица, които са или са били
подчинени на законодателството на
едната или на двете Договарящи страни;
(б) б ежанци или лица без гражданство на
територията на една от Договарящите
страни;
(в) д руги лица, чиито права произтичат
от правата на лица по точки (a) и (б).
Член 4
Еднакво третиране
Освен ако не е предвидено друго в настоящата Спогодба, граждани на която и
да е Договаряща страна, които пребивават
или имат престой на територията на която
и да е Договаряща страна, при прилагане на
законодателството на Договарящата страна
трябва да получават еднакво третиране с това
на гражданите на тази Договаряща страна.
Член 5
Износ на обезщетения
Освен ако не е било предвидено друго в
настоящата Спогодба, обезщетение съгласно
законодателството на една от Договарящите
страни не може да бъде намалявано, променяно, спирано или прекратявано на основание,
че правоимащото лице пребивава или има
престой на територията на другата Догова-
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ряща страна. Обезщетението се изплаща на
територията на другата Договаряща страна,
където правоимащото лице пребивава.
Ч АС Т II
ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Член 6
Общи разпоредби
1. Освен ако не е предвидено друго в
тази част, наето лице, което полага труд на
територията на едната Договаряща страна, е
подчинено на законодателството на тази Договаряща страна по отношение на този труд.
2. Самостоятелно заето лице, което пребивава на територията на едната Договаряща
страна и което работи на територията на другата Договаряща страна или на територията
на двете Договарящи страни, по отношение
на тази работа е подчинено само на законодателството на първата Договаряща страна.
3. Лице, което е наето на територията на
двете Договарящи страни или е самостоятелно
заето на територията на едната Договаряща
страна и наето на територията на другата
Договаряща страна, е подчинено само на
законодателството на Договарящата страна,
на чиято територия пребивава.
4. Държавните служители или лицата,
третирани като такива съгласно законодателството на едната Договаряща страна, които
са изпратени да работят на територията на
другата Договаряща страна, са подчинени
единствено на законодателството на първата
Договаряща страна.
Член 7
Изпратени работници
В случаите, когато едно лице, наето от
работодател със седалище на територията на
една от Договарящите страни, е изпратено от
този работодател да работи от негово име на
територията на другата Договаряща страна,
единствено законодателството на първата Договаряща страна продължава да се прилага за
периода на тази заетост, но за не повече от 24
календарни месеца, все едно че наетото лице
все още работи на територията на първата
Договаряща страна. Този член се прилага и
за наето лице, изпратено от своя работодател
на територията на едната от Договарящите
страни във филиала или дъщерната фирма
на работодателя на територията на другата
Договаряща страна.
Член 8
Международен транспорт
1. Лица, работещи на борда на плавателен
съд, плаващ под флага на една от Договарящите
страни, са подчинени на законодателството
на тази Страна.
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2. Ако предприятие за въздушен, сухопътен или воден транспорт със седалище на
територията на едната Договаряща страна
изпрати работник на същото предприятие на
територията на другата Договаряща страна,
законодателството на първата Договаряща
страна се прилага спрямо този работник,
все едно че той се намира на територията на
първата Страна.
Член 9
Дипломатически мисии и консулства
1. По отношение на членове на дипломатически представителства и консулства,
членовете на техните семейства, както и
частните домашни работници на членовете
на такива представителства и консулства,
изпратени на територията на другата Договаряща страна, се прилага законодателството
на изпращащата Страна.
2. По отношение на лицата, посочени в
алинея 1 на този член, които не са били
изпратени, се прилага законодателството на
Договарящата страна, на чиято територия
се намира горепосоченото дипломатическо
представителство или консулство.
3. Лицата, посочени в алинея 2 на този
член, които са граждани на Договарящата
страна, на която принадлежи дипломатичес
кото представителство или консулството,
могат в срок от 6 месеца от постъпването
им на работа или от датата на влизане в
сила на настоящата Спогодба да изберат за
тях да се прилага законодателството на тази
Договаряща страна.
Член 10
Изключения от разпоредбите на чл. 6 – 9
При общо искане на наетото лице и неговия
работодател или при искане на самостоятелно
заетото лице компетентните органи или институции на двете Договарящи страни могат,
по силата на взаимно съгласие, да направят
изключение от разпоредбите на членове от 6
до 9 на настоящата Спогодба.
Ч АС Т III
РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ОБЕЗЩЕ
ТЕНИЯТА
Член 11
Независимо обезщетение
Ако всички условия за правото на обезщетение съгласно законодателството на една
от Договарящите страни са били изпълнени
неза виси мо о т оси г у ри т ел н и т е период и,
придобити съгласно законодателството на
другата Договаряща страна, институцията на
първата Договаряща страна определя правото
и размера на обезщетението изключително
на база завършените осигурителни периоди
и дохода съгласно законодателството на тази
Договаряща страна.
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Член 12
Сумиране на осигурителни периоди
1. Когато осигурителните периоди са били
завършени съгласно законодателствата и на
двете Договарящи страни, институцията на
всяка Договаряща страна при определяне на
обезщетенията по прилаганото от нея законодателство взема предвид, ако е необходимо,
осигурителните периоди в съответствие със
законодателството на другата Договаряща
страна, при условие че тези осигурителните
периоди не съвпадат с осигурителните периоди
според нейното законодателство.
2. В случай че законодателството на едната
Договаряща страна обвързва предоставянето
на определени обезщетения с условието осигурителните периоди да са завършени при
упражняване на дейност, която е обект на
специална схема, или ако правото на обезщетения подлежи на условието осигурителните
периоди да са завършени при упражняване на
специфични професии или трудова дейност, за
отпускането на тези обезщетения се отчитат
единствено периодите, завършени според законодателството на другата Договаряща страна,
ако са завършени по съответстваща схема, а
при наличие на съответствие, ако са завършени при подобна професия. Ако сумирането
на осигурителните периоди не дава право на
обезщетение в рамките на специфична схема,
осигурителните периоди се сумират в рамките
на общата схема на осигуряване.
Член 13
Изчисляване на обезщетенията
В случаите, обхванати от алинея 1 на
чл. 12, размерът на обезщетението се определя съгласно собственото законодателство на
всяка от Договарящите страни въз основа на
придобити по законодателството на Компетентната страна осигурителни периоди, както
и за дохода, върху който се дължат вноски.
Член 14
Периоди, завършени в трета държава
Ако дадено лице не отговаря на условията
за отпускане на пенсия на база осигурителните периоди съгласно законодателството на
Договарящите страни, сумирани в съответствие с чл. 12, компетентните институции
на Договарящите страни вземат предвид, до
необходимата продължителност за изпълнение на изискванията на тези законодателства,
осигурителните периоди, завършени съгласно
законодателството на трета страна, с която
всяка от Договарящите страни има Спогодба,
ако тези осигурителни периоди не съвпадат
с осигурителните периоди съгласно законодателствата на двете Договарящи страни,
доколкото това е предвидено в спогодбите с
третата страна.
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Член 15
Осигурителни периоди под една година
Ако общата продължителност на осигурителните периоди, натрупани съгласно законодателството на една от Страните, е по-малко от
една година и ако, като се отчитат само тези
осигурителни периоди, право на обезщетение
не съществува по законодателството на тази
Страна, от компетентната институция на тази
Страна не се изисква да изплаща обезщетение
по отношение на тези периоди. Въпреки това
тези осигурителни периоди се вземат под
внимание от компетентната институция на
другата Страна за определяне на обезщетението
съгласно законодателството на тази Страна,
като се прилага тази част от Спогодбата.
Член 16
Намаляване, спиране и прекратяване на
обезщетенията
По отношение на лицата, обхванати от тази
Спогодба, законодателствата на двете Договарящи страни относно отказ, намаляване,
спиране и прекратяване на обезщетения не
се прилагат, без оглед на това, дали изплащаните обезщетения са от един и същ, или
различен вид.
Ч АС Т I V
ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
Член 17
Административно споразумение
1. Компетентните органи на Договарящите
страни сключват Административно споразумение, което определя мерките, необходими
за прилагане на настоящата Спогодба.
2. Институциите и компетентните институции на Договарящите страни се определят
в Административното споразумение.
Член 18
Обмен на информация и взаимна помощ
1. Компетентните органи и институции
на Договарящите страни в обхвата на своите
правомощия:
(a) с ъобщават една на друга, в разрешената
от прилаганото от тях законодателство
степен, всяка информация, необходима
за прилагането на настоящата Спогодба;
(б) о казват си взаимно помощ във връзка с определ янето на правото или
изплащането на всяко обезщетение
по настоящата Спогодба или по законодателството, към което настоящата
Спогодба се прилага;
(в) с ъобщават една на друга във възможно
най-кратки срокове информация относно
предприетите от тях мерки за прилагане
на настоящата Спогодба или за каквито
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и да е промени в съответното законодателство, които биха могли да засегнат
прилагането на настоящата Спогодба.
2. Помощта, посочена в алинея 1(б) на
този член, се предоставя безплатно, като е
възможно други изключения да бъдат договорени в Административното споразумение,
сключено съгласно алинея 1 на чл. 17.
3. Медицинските прегледи, изисквани от
законодателството на една от Договарящите
страни и които се отнасят за лице, пребиваващо на територията на другата Договаряща
страна, се извършват по искане на компетентната институция на територията на другата
Договаряща страна, където лицето пребивава.
Член 19
Поверителност на информацията
Освен ако не се изисква друго по нормите
на националното законодателство на дадена
Договаряща страна, информация относно отделно лице, която е предадена в съответствие
с настоящата Спогодба на компетентния орган
или институция на тази Договаряща страна,
трябва да се използва изключително за целите
на прилагане на Спогодбата и законодателството, за което Спогодбата е приложима. Такава
информация, получена от компетентен орган
или институция на Договарящата страна, се
регламентира от нормите на националното
законодателство на тази Договаряща страна
за защита на неприкосновеността и поверителността на личните данни.
Член 20
Освобождаване от такси и заверка на документи
1. Когато законодателството на една от
Договарящите страни предвижда документ,
който се представя на компетентния орган
или институция на Договарящата страна, се
освобождава изцяло или частично от такси, освобождаването важи също така и за
съответните документи, представяни пред
компетентния орган или институция на другата Договаряща страна при прилагане на
настоящата Спогодба.
2. Документи и удостоверения, представяни
за целите на настоящата Спогодба, се освобождават от изисквания за заверка от страна
на дипломатически или консулски органи.
Член 21
Език на комуникация
1. Компетентните органи и институции на
Договарящите страни могат да кореспондират пряко помежду си, както и с всяко друго
лице независимо от мястото на пребиваване на лицето, когато това е необходимо за
прилагането на настоящата Спогодба или
законодателството, за което е приложима настоящата Спогодба. Кореспонденцията може
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да се изготвя на всеки един от официалните
езици на някоя от Договарящите страни или
на английски език.
2. Заявление или документ не могат да
бъдат от х върл яни от компетен тен орган
или институция на Договаряща страна само
защото е на официален език на другата Договаряща страна.
Член 22
Подаване на заявления, декларации или
жалби
1. Освен ако не е предвидено друго в настоящата Спогодба, заявление, декларация
или жалба, подадени до компетентния орган
или институция на една от Договарящите
страни, с оглед прилагането на настоящата
Спогодба се считат за заявление, декларация
или жалба, подадени до компетентния орган
или институция на другата Договаряща страна.
2. Всяко заявление за отпускане на обезщетение, подадено съгласно законодателството
на една от Договарящите страни, се счита
за заявление за отпускане на съответното
обезщетение съгласно законодателст вото
на другата Договаряща страна, освен ако
заявителят изрично не поиска правото на
обезщетение да бъде определено единствено
според законодателството на първата Договаряща страна.
3. Заявление, декларация или жалба, които
трябва да бъдат подадени съгласно законодателството на едната Договаряща страна
в рамките на определен период от време
до компетентния орган или институция, се
считат за такива, ако са подадени до съответния компетентен орган или институция
на другата Договаряща страна в рамките на
същия период от време.
4. При прилагане на разпоредбите на алинеи
1 и 2 на този член горепосоченият компетентен орган или институция изпраща незабавно
заявленията, декларациите или жалбите на
съответния компетентен орган или институция
на другата Договаряща страна, като посочва
датата на получаване на документа.
Член 23
Възстановяване на недължимо платени суми
1. Ако компетентната институция на която и да е Договаряща страна е изплатила
на бенефициент съгласно разпоредбите на
настоящата Спогодба сума, надхвърляща тази,
на която съответният бенефициент има право, същата може да изиска от институцията
на другата Договаряща страна, отговорна за
изплащането на съответните обезщетения
на това лице, да приспадне надплатената
сума от което и да е обезщетение, дължимо
на това лице. Гореспоменатата компетентна
институция прехвърля приспаднатата сума на
институцията на другата Договаряща страна.
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2. Ако възстановяването на платена недължима сума не може да бъде извършено
съгласно алинея 1 на този член, се прилага
следната процедура:
а) Когато институцията на която и да е от
Договарящите страни е изплатила на даден
бенефициент сума, надхвърляща тази, на
която същият има право, тази институция
може, при условията и до допустимата степен
съгласно прилаганото от нея законодателство,
да поиска от институцията на другата Договаряща страна, отговорна за изплащането на
обезщетения на бенефициента, да приспадне
надплатената сума от плащанията, които ще
направи към него. Компетентната институция
на другата Договаряща страна приспада тази
сума, при условията и до допустимата степен
съгласно прилаганото от нея законодателство,
все едно че надплащането е извършено от
нея, и прехвърля така приспаднатата сума на
институцията на другата Договаряща страна.
б) Когато институцията на която и да е от
Договарящите страни е направила авансово
плащане на даден бенефициент съгласно своето законодателство, същата може да поиска
от компетентната инстит у ци я на дру гата
Договаряща страна да приспадне сумата на
авансовото плащане от плащанията, дължими
на бенефициента за същия период. Компетентната институция на другата Договаряща
страна приспада сумата и я прехвърля на
компетентната институция на Договарящата
страна, която е отправила искането.
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решават чрез директни преговори между компетентните органи на Договарящите страни.
2. Ако такъв спор не може да бъде решен
по този начин, по искане на едната или двете Договарящи страни спорът се прехвърля
към арбитражна комисия, чиито състав и
процесуален правилник се определят със
споразумение между Договарящите страни.
Ч АС Т V
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 24
Изплащане на обезщетения
1. Компетентната институция на Договарящата страна определя правото на обезщетения в съответствие с нейното собствено
законодателство и настоящата Спогодба във
валутата на тази Договаряща страна.
2. Изплащането на обезщетени я, произтичащи от изпълнението на настоящата
Спогодба, се осъществява пряко към бенефициентите на територията на другата Договаряща страна и се извършва в свободно
конвертируема валута.
3. В случай че дадена Договаряща страна наложи валутни ограничения или други
подобни мерки, ограничаващи плащания,
парични преводи или преводи на средства или
финансови инструменти на лица, намиращи
се извън тази Договаряща страна, същата
трябва своевременно да предприеме подходящи мерки, за да гарантира, че плащането на
всяка сума, която трябва да бъде изплатена в
съответствие с настоящата Спогодба на лица,
описани в чл. 2, ще бъде извършено.

Член 26
Преходни и заключителни разпоредби
1. Настоящата Спогодба не поражда право на обезщетение за какъвто и да е период
преди датата на влизането є в сила.
2. Съгласно алинея 1 на този член при
определяне на правото на обезщетение по
настоящата Спогодба всеки осигу рителен
период, завършен преди датата на нейното
влизане в сила, и всички други значими събития, възникнали преди тази дата, се вземат
под внимание.
3. Определянето на право на обезщетения, направено преди влизането в сила на
настоящата Спогодба, не засяга правата,
произтичащи от нея.
4. Обезщетения, определени преди влизането в сила на настоящата Спогодба, могат
да бъдат преизчислени със заявление, ако
промяната се дължи единствено на разпоредбите на Спогодбата. Заявлението трябва да
бъде подадено в 2-годишен срок след датата
на влизане в сила на настоящата Спогодба.
След изтичане на 2-годишния срок такива
заявления няма да се обработват.
5. Ако преизчислението на обезщетението
от една от Договарящите страни съгласно
предходната алинея води до липса на право
на обезщетение или до право на обезщетение
с по-малък размер в сравнение с обезщетението, изплатено към датата на подаване на
заявлението по предходната алинея, продължава да се изплаща предишният размер на
обезщетението. Двете Договарящи страни
продължават да плащат предишното обезщетение в размера, изплащан към датата на
подаване на заявлението, в случай че двете
Страни при прилагане на Спогодбата са намалили обезщетенията си, определени преди
нейното влизане в сила.
6. При прилагане на чл. 7 от настоящата
Спогодба в случай на лица, които са били
изпратени в една от Договарящите страни
преди влизане в сила на настоящата Спогодба,
посочените в този член периоди на заетост
се считат, че започват от тази дата.

Член 25
Решаване на спорове
1. Всички спорове във връзка с тълкуването
или прилагането на настоящата Спогодба се

Член 27
Влизане в сила
1. Настоящата Спогодба подлежи на ратифициране.
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2. Настоящата Спогодба влиза в сила на
първия ден от третия месец след месеца на
получаване на втората от нотите, с които
Договарящите страни се уведомяват взаимно
по дипломатически път, че са спазени всички
изисквания на техните национални законодателства за влизане в сила на Спогодбата.
Член 28
Прекратяване на Спогодбата
1. Настоящата Спогодба се сключва за
неопределен срок. Всяка от Договарящите
страни може през текущата календарна година писмено по дипломатически път да я
денонсира, считано от 1 януари на следващата
година. Такова уведомление не може да бъде
представяно по-късно от три месеца преди
края на предходната календарна година.
2. Ако настоящата Спогодба бъде прекратена, правата, отнасящи се до придобиване на
право или изплащане на обезщетение по нея,
се запазват. Договарящите страни създават
организация във връзка с правата в процес
на придобиване.
В уверение на горното долуподписаните
лица, надлеж но у пълномощени за целта,
подписаха настоящата Спогодба.
Съставена в два екземпляра в Тунис на
1 октомври 2015 г. на български, арабски
и английск и език, като всичк и текстове
имат еднаква сила. В случай на различие в
тълкуването текстът на английски език има
предимство.
За Република
България:
Ивайло Калфин,
министър на труда и
социалната политика
2398

За Тунизийската
република:
Ахмед Амар Юнбай,
министър на
социалните въпроси

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ПРАВИЛНИК

за устройството, организацията и дейността
на Учебен център
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С този правилник се уреждат устройството, организацията на работа и дейността на Учебен център, наричан по-нататък
„центъра“.
Чл. 2. (1) Центърът е специализирано обслужващо звено в системата на предучилищното и училищното образование по смисъла на
чл. 50, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното
и училищното образование със седалище и
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официален адрес на управление София, бул.
Цариградско шосе 125, бл. 5.
(2) Центърът извършва дейности по организационно подпомагане при провеждане на:
1. подготовка и обучение на деца и ученици
с изявени дарби за участие в национални и
международни олимпиади, състезания, конкурси, пленери;
2. конгреси, конференции, семинари и пленeри и обучения на педагогически специалисти
и служители от системата на предучилищното
и училищното образование и системата на
висшето образование,
(3) Дейностите по ал. 2 се извършват съвместно с Министерството на образованието и
науката и/или други институции, имащи отношение в сферата на образованието и науката.
Чл. 3. (1) Центърът е самостоятелно юридическо лице на бюджетна издръжка. Директорът
на центъра е второстепенен разпоредител с
бюджет към министъра на образованието и
науката.
(2) Центърът е с обща численост на персонала 43 щатни бройки.
Чл. 4. Центърът се финансира със средства от:
1. държавния бюджет чрез бюджета на
Министерството на образованието и науката;
2. собствени приходи.
Раздел II
Управление и структура на центъра
Чл. 5. Центърът се ръководи и представлява
от директор, който се назначава от министъра
на образованието и науката въз основа на
конкурс, проведен по реда на Кодекса на труда.
Чл. 6. (1) Директорът на центъра:
1. организира, контролира и отговаря за
цялостната дейност на центъра;
2. представлява центъра пред държавни
органи, организации, физически и юридически лица;
3. сключва договори, свързани с осъществяване на дейността на центъра;
4. контролира и отговаря за законосъобразното използване и поддръжка на собствеността, предоставена за управление на центъра;
5. ежегодно отчита дейността на центъра
пред министъра на образованието и науката;
6. сключва, изменя и прекратява трудовите договори на служителите в центъра и
утвърждава длъжностните им характеристики;
7. изготвя и утвърждава длъжностното
разписание и утвърждава поименното щатно
разписание на длъжностите;
8. разработва проект на бюджет и го предлага на финансиращия орган за утвърждаване;
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9. разпорежда се с бюджета на центъра и
отговаря за законосъобразното, целесъобразното и икономичното разходване на финансовите средства;
10. утвърждава правила за вътрешния ред;
11. издава инструкции за пропускателния
режим в базите за обучение по предложение
на съответния началник на база;
12. осъществява и дру ги правомощи я,
произтичащи от нормативни актове.
(2) Директорът може да делегира част от
правомощията си на началниците на бази, доколкото в нормативен акт не е предвидено друго.
Чл. 7. (1) Структурата на центъра включва централно управление – София, и бази за
обучение съгласно приложението, които не
са юридически лица.
(2) Базите по ал. 1 осигуряват условия
за организиране и провеждане на конгреси,
конференции, семинари, пленери и обучение
на педагогически специалисти и служители
в сферата на образованието и науката, както
и на подготовка на деца и ученици с изявени
дарби за участие в национални и международни
олимпиади, състезания, конкурси, пленери и
други форми на занимания по интереси.
(3) Базите по ал. 1 се ръководят от началници, които:
1. организират, контролират и отговарят
за цялостната дейност на базата;
2. отговарят за правилното използване и
поддръжка на съответните бази;
3. създават условия за подготовка на децата
и учениците за участие в национални и международни олимпиади, състезания, конкурси,
пленери и други форми на занимания по
интереси, както и за провеждането на квалификации, обучения, конгреси, конференции,
семинари, пленери на педагогически специалисти и служители в сферата на образованието
и науката, в координация с организаторите
на конкретните мероприятия;
4. създават условия за опазването на живота
и здравето на децата, учениците и участниците
в организираните мероприятия;
5. представят в централното управление
информация за извършените от тях дейности
и правят предложения за подобряване на
организацията;
6. организират свободното време на децата
и учениците в зависимост от интересите им
и съобразно възможностите за занимания на
съответната база съвместно с придружаващите
ръководители на групи;
7. подписват изходящата документация;
8. отговарят за законосъобразното разходване на финансовите средства;
9. изпълняват и други задачи, възложени
им от директора.
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Раздел III
Дейност на центъра
Чл. 8. (1) Дейността на центъра е организирана в следните основни функционални
направления:
1. организационно подпомагане при провеждане на подготовка и обучение на деца и
ученици с изявени дарби за участие в национални и международни олимпиади, състезания, конкурси, пленери и други форми на
занимания по интереси;
2. организиране на конгреси, конференции,
семинари и пленeри и обучения на педагогически специалисти и служители в сферата на
образованието и науката;
3. финансово-счетоводна дейност и контрол;
4. материално-техническа база;
5. админист ративно и информационно
обслужване на дейността.
(2) Центърът организира, координира и
подпомага провеждането на обучения на ученици, педагогически специалисти и служители
в сферата на образованието и науката, както
и на чуждестранни граждани с българска
народност.
Чл. 9. Центърът осъществява взаимодействие и координация по предмета на дейността
си с Министерството на образованието и
науката, регионалните управления на образованието, с директори на училища и на специализирани обслужващи звена в системата на
предучилищното и училищното образование,
с областните и общинските администрации,
с неправителствени организации, фондации
и други юридически лица, свързани с българската образователна система.
Чл. 10. (1) Експертите от централното управление осъществяват координация и контрол
на дейността на базите за обучение.
(2) Експертите по ал. 1 изготвят отчети,
становища и предложения за извършваните
дейности от центъра по функционални направления.
Чл. 11. (1) Центърът извършва финансовосчетоводно обслужване на дейността и определя счетоводната политика в съответствие
със Закона за счетоводството и Националните
счетоводни стандарти.
(2) Центърът изготвя периодични отчети за
касовото изпълнение на бюджета и годишен
финансов отчет, които представя в Министерството на образованието и науката.
Чл. 12. Базите за обучение изготвят периодични отчети за касовото изпълнение на
бюджета, оборотна ведомост и ги представят
в централното управление.
Раздел IV
Организация на работата
Чл. 13. Организацията на работата в центъра се осъществява в съответствие с раз-
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поредбите на този правилник и инструкция
за документооборота, издадена от директора
на центъра.
Чл. 14. (1) Работното време на служителите
в централното управление е 8 часа дневно и 40
часа седмично при 5-дневна работна седмица.
(2) Работното време по ал. 1 е с променливи
граници от 8,30 до 18,00 ч. със задължително
присъствие в периода от 10,00 до 16,00 ч. и с
обедна почивка 30 минути в периода от 12,00
до 14,00 ч. В тези случаи извън времето на
задъл ж ителното присъствие слу ж ителите
могат да отработват дневното работно време
през определени дни в следващия или в друг
ден от същата работна седмица.
(3) Работното време на базите за обучение
се определя от началниците на бази.
Чл. 15. В центъра се води следната задължителна документация:
1. дневник за входяща и изходяща кореспонденция;
2. книга за регистриране заповедите на
директора;
3. отчетни счетоводни документи;
4. инвентарна книга;
5. книга за контролната дейност на директора;
6. книга за регистриране на проверките на
контролните органи на МОН;
7. книга за регистриране на даренията.
Чл. 16. Личните трудови досиета на служителите от централното управление и на началниците на бази се съхраняват в централното
управление, а на останалите служители – в
базите за обучение.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Този правилник се
издава на основание чл. 50, ал. 5 от Закона за
предучилищното и училищното образование и
отменя Правилника за устройството, организацията и дейността на Учебен център (обн.,
ДВ, бр. 14 от 2012 г.; изм., бр. 91 от 2015 г.).
Министър:
Николай Денков
Приложение
към чл. 7, ал. 1
Бази за обучение
1. База „Център за подготовка на ученици за
олимпиади – гр. София“
2. База „Олимпийски център Свети Иван
Рилски – гр. Хисаря“
3. База „Национален детски комплекс – с. Ястребино“
4. База „Национален детски екологичен комплекс – с. Ковачевци“.
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Наредба за изменение на Наредба № 1 от
2017 г. за условията и реда за възстановяване
на транспортните разходи или на разходите
за наем на педагогическите специалисти в
институциите в системата на предучилищ
ното и училищното образование (ДВ, бр. 10
от 2017 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 2 числото „5000“ се заменя
с „30 000“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 януари
2017 г.
Министър:
Николай Денков
2390

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 8121з-310 от 2014 г. за преназначаване на
държавните служители в Министерството
на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 60 от
2014 г.; изм. и доп., бр. 87 и 104 от 2014 г. и
бр. 29 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 1 след думите „ал. 1, т. 1“ се
добавя „и ал. 3“, а думите „и по § 86 от преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона
за Министерството на вътрешните работи
(ДВ, бр. 14 от 2015 г.)“ се заличават.
§ 2. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. Държавният служител се преназначава на по-висока по вид длъжност по чл. 143,
ал. 1 ЗМВР по предложение на ръководителя
на съответната структура след класиране от
конкурс, проведен при условията и по реда
на наредбата по чл. 163, ал. 1 ЗМВР, и след
успешно завършване на съответната професионална подготовка.“
§ 3. Член 4а се изменя така:
„Чл. 4а. (1) За преназначаване на длъжност
в рамките на всеки вид длъжност по чл. 143,
ал. 1 ЗМВР органът по преназначаване по
чл. 158 или чл. 159, ал. 1 ЗМВР може да обяви
със заповед провеждането на конкурентен
подбор. Редът за провеждане на конкурентния
подбор се определя със заповедта.
(2) В заповедта по ал. 1 се определят:
1. вакантните длъжности;
2. условията за участие;
3. необходимите документи за участие,
място и срок за подаването им;
4. начин за провеждане;
5. срок за провеждане;
6. състав на комисията за подбор.
(3) Заповедта по ал. 1 се публикува в
интранет страницата на дирекция „Човешки
ресурси“ – МВР.
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(4) Държавните служители могат да кандидатстват за участие в подбора, като подават
заявление до ръководителя на структурата, за
която е обявен подборът, чрез ръководителя
на структурата по месторабота.
(5) При кандидатстване за заемане на
длъжност в конкурентен подбор не се изисква
съгласие на ръководителя на структурата по
месторабота на служителя.
(6) За резултатите от подбора се изготвя
протокол, който се утвърждава от компетентния орган по преназначаване – министъра
на вътрешните работи или ръководителя на
съответната структура.
(7) При избор на държавен служител за
заемане на подборната длъжност не се изисква
съгласие за преназначаване от ръководителя
на структурата по месторабота на служителя.
(8) Ръководителят на структурата, за която е обявен подборът, е длъжен да уведоми
ръководителя на структурата по месторабота
на избрания държавен служител чрез подбор.“
§ 4. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 1 цифрата „4“ се заменя с „3“.
2. В ал. 2 думите „както и за ръководителите на звена по чл. 33, т. 7 ЗМВР“ и запетаята
пред тях се заличават.
§ 5. В чл. 11, ал. 1 накрая се добавя „и ако
е изтекъл съответният тригодишен срок по
чл. 173, ал. 3 и 4 ЗМВР“.
§ 6. В чл. 12, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „а когато е предвидено за
съответната длъжност – и на изискването да
е хабилитирано лице съгласно Закона за вис
шето образование и Закона за развитието на
академичния състав в Република България“.
§ 7. В чл. 13, ал. 3 думите „както и за ръководителите на звена по чл. 33, т. 7 ЗМВР“
и запетаята пред тях се заличават.
§ 8. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При временно преназначаване в случаите на служебна необходимост изпълнението
на служебните задължения на длъжността,
на която държавният служител е временно
преназначен, започва от деня, следващ датата
на запознаването му със заповедта за временно преназначаване. Отказът на държавния
служител да се запознае със заповедта се
удостоверява в протокол с подписите, трите
имена и длъжностите на двама служители.“
§ 9. В § 1 от допълнителните разпоредби
след думите „ал. 1, т.“ се добавя „7 и“.
Заключителна разпоредба
§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Пламен Узунов
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 6 от 2011 г. за специфичните изисквания
при осъществяване на официалния контрол
върху употребата на защитени географски
означения и храни с традиционно специфичен
характер (обн., ДВ, бр. 39 от 2011 г.; изм. и
доп., бр. 69 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „както и върху употребата на наименования с временна
национална защита“.
2. В ал. 2 накрая се добавя „както и на
земеделски продукти и храни с наименования
с временна национална защита“.
§ 2. Създава се чл. 2а:
„Чл. 2а. (1) Правната закрила на наименование с временна национална защита се
предоставя чрез вписване в базата данни на
производителите на съответния продукт, която се публикува на интернет страницата на
Министерството на земеделието и храните.
(2) Българските производители на земеделски продукти или храни имат право да
ползват наименованието, на което е предоставена временна национална защита, когато:
1. са вписани в базата данни по ал. 1;
2. земеделският продукт или храната съответства на спецификацията;
3. имат сключен договор за контрол за
съответствие на продукта с одобрената спецификация с контролиращо лице, получило
разрешение по чл. 18, ал. 1 ЗПООПЗПЕС.
(3) При употребата на наименования с
временна национална защита не могат да се
добавят думите „защитено наименование за
произход“ или „защитено географско указание“, както и съответният символ и абревиатура съгласно Регламент (ЕС) № 1151/2012
на Европейския парламент и на Съвета от
21 ноември 2012 г. относно схемите за качество
на селскостопанските продукти и храни (ОВ,
серия L, бр. 343 от 14.12.2012 г.) (Регламент
(ЕС) № 1151/2012).“
§ 3. В наименованието на глава втора накрая се добавя „и наименования с временна
национална защита“.
§ 4. В чл. 3, ал. 1 след думите „традиционно
специфичен характер“ се добавя „както и на
наименования с временна национална защита“, а думите „чл. 36 от“ и „на Европейския
парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г.
относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ, серия L, бр. 343
от 14.12.2012 г.)“ се заличават.
§ 5. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „характер“ се добавя
„както и на земеделски продукти и храни с
наименования с временна национална защита“.
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2. В ал. 2:
а) в т. 4 след думата „означение“ съюзът
„или“ се заменя със запетая, а накрая се
добавя „или с временна национална защита“;
б) в т. 5 след думите „Регламент (ЕС)
№ 1151/2012“ се добавя „или чл. 2а, ал. 2 и 3“.
3. В ал. 4:
а) в т. 3 след думата „означения“ се добавя
„и храни с традиционно специфичен характер“;
б) в т. 4 след думата „означения“ се добавя
„и храни с традиционно специфичен характер“;
в) създава се т. 6:
„6. при констатиране на употреба на наименование с временна национална защита
с произход Република България извършват
проверка в базата данни на производителите на съответния продукт с такава защита
по чл. 22г, ал. 3 от Наредба № 16 от 2007 г.
за подготовка и представяне на искания до
Европейската комисия относно земеделските
продукти и храни със защитени географски
означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата
спецификация и поддържане на база данни
на производителите и контролиращите лица
(ДВ, бр. 79 от 2007 г.) (Наредба № 16).“
4. В ал. 5:
а) в т. 1 след думата „означение“ съюзът
„или“ се заменя със запетая, а накрая се
добавя „или с временна национална защита“;
б) създава се нова т. 4:
„4. при констатиране на употреба на наименование с временна национална защита
с произход Република България извършват
проверка в базата данни на производителите
на съответния продукт с такава защита по
чл. 22г, ал. 3 от Наредба № 16;“
в) досегашната т. 4 става т. 5.
§ 6. В чл. 5, ал. 2 се създава т. 4:
„4. да предоставят на контролните органи
сертификати или други писмени доказателства
за съответствие на продукта с продуктовата
спецификация на защитено географско означение, храна с традиционно специфичен
характер или с временна национална защита.“
§ 7. В допълнителните разпоредби се правят
следните допълнения:
1. В § 1 се създават т. 6 и 7:
„6. „Наименование с временна национална защита“ е наименование на земеделски
продукт или храна, на което е предоставена
временна национална защита в съответствие
с чл. 9 на Регламент № 1151/2012.
7. „Писмени доказателства“ са документи, издадени от контролен или компетентен
орган по смисъла на чл. 37 от Регламент
№ 1151/2012.“
2. В § 3 след думите „чл. 2, ал. 2, т. 2“ се
добавя „и чл. 2а, ал. 1“.
За министър:
Георги Желязков
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МИНИСТЕРСТВО
НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
НАРЕДБА № 2
от 27 март 2017 г.

за професионалната правоспособност и квали
фикацията на спортно-педагогическите кадри
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. минималните изисквания за изпълнението на длъжности от спортно-педагогическите
кадри и функционалните характеристики на
тези длъжности;
2. изискванията за повишаване на квалификацията на спортно-педагогическите кадри в
системата на физическото възпитание и спорта;
3. редът за водене на регистъра на лицата
по т. 1.
Чл. 2. (1) Спортно-педагогически кадри са
лицата, които извършват обучение и тренировки в системата на физическото възпитание
и спорта, както и лицата, които предоставят
спортни услуги, свързани с обучение и тренировки по вид спорт.
(2) Системата на физическото възпитание
и спорта обхваща учебно-тренировъчната и
спортно-състезателната дейност в спортните
организации по чл. 10, ал. 2 от Закона за
физическото възпитание и спорта.
(3) Длъжностите, които могат да изпълняват
спортно-педагогическите кадри, са:
1. инструктор;
2. помощник-треньор;
3. треньор;
4. старши треньор;
5. главен треньор.
(4) Длъжностите по ал. 3 по съответния вид
спорт могат да се изпълняват само от лица,
които отговарят на минималните изисквания,
определени в глава втора.
(5) Спортните организации и другите физически и юридически лица, които предоставят
спортни услуги, са длъжни да не допускат
лица, които не отговарят на изискванията на
глава втора, да изпълняват длъжности по ал. 3.
Чл. 3. Наредбата не се прилага за лицата,
посочени в чл. 6, ал. 3, изречение първо от
Закона за физическото възпитание и спорта,
както и за треньорите по вид спорт в системата на предучилищното и училищното
образование и учителите по специализирана
подготовка в спортните училища.
Г л а в а

в т о р а

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТИ ОТ СПОРТНОПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ К АДРИ
Чл. 4. Минималните изисквания за изпълнение на длъжността „инструктор“ са:
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1. завършено средно образование и придобита професионална квалификация по професии
те „помощник-инструктор“ или „инструктор“
по съответен вид спорт или „инструктор по
адаптирана физическа активност и спорт за
хора с увреждания“ съгласно изискванията
на Закона за професионалното образование
и обучение; или
2. завършено средно образование и придобита професионална квалификация по част
от професията „помощник-треньор“ по вид
спорт съгласно изискванията на Закона за
професионалното образование и обучение с
хорариум не по-малко от 400 присъствени
учебни часа, включващ спортно-педагогически
и медико-биологични предмети; или
3. завършено средно образование и проведено допълнително обучение по вид спорт
в акредитирано висше училище в професионално направление „Спорт“ по специализиран
учебен план с хорариум не по-малко от 200
академични часа, включващ спортно-педагогически и медико-биологични дисциплини.
Чл. 5. Минималните изисквания за изпълнение на длъжността „помощник-треньор“ са:
1. завършено средно образование и придобита професионална квалификация „помощниктреньор“ или „треньор“ по вид спорт съгласно
изискванията на Закона за професионалното
образование и обучение; или
2. завършено средно образование и проведено допълнително обучение по вид спорт
в акредитирано висше училище в професионално направление „Спорт“ по специализиран
учебен план с хорариум не по-малко от 500
академични часа, включващ спортно-педагогически и медико-биологични дисциплини; или
3. наличие на образователно и квалификационно ниво по чл. 4, т. 1 и три години
професионален опит като инструктор; или
4. наличие на образователно и квалификационно ниво по чл. 4, т. 1 или 3 и спечелени
медали по съответния вид спорт от олимпийски игри, световни и европейски първенства
(за мъже и жени).
Чл. 6. Минималните изисквания за изпълнение на длъжността „треньор“ са:
1. завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ – „треньор по вид спорт“; или
2. завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“
и придобита професионална квалификация
„треньор по вид спорт“ в условията на следдипломна квалификация на акредитирано
висше училище в професионално направление
„Спорт“; или
3. завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“
в професионално направление „Спорт“ или
„Педагогика на обучението по физическо
възпитание“ и придобита професионална ква-
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лификация „треньор“ по вид спорт съгласно
изискванията на Закона за професионалното
образование и обучение.
Чл. 7. (1) Минималните изисквания за изпълнение на длъжността „старши треньор“ са:
1. завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ – „треньор по вид спорт“, и две години
професионален опит като помощник-треньор
и/или треньор по съответния вид спорт; или
2. завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“,
при доби та професиона лна к ва лификаци я
„треньор по вид спорт“ в условията на следдипломна квалификация на акредитирано
висше училище в професионално направление „Спорт“ и четири години професионален
опит като помощник-треньор и/или треньор
по съответния вид спорт.
(2) За лицата, притежаващи образователна
и научна степен „доктор“ в професионално
направление „Спорт“ или спечелили медали
по съответния вид спорт от олимпийски,
световни и европейски първенства (за мъже и
жени), се изисква една година професионален
опит като помощник-треньор и/или треньор
по съответния вид спорт.
Чл. 8. Минималните изисквания за изпълнение на длъжността „главен треньор“ са:
1. завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“
в професионално направление „Спорт“ след
при доби та професиона лна к ва лификаци я
„треньор по вид спорт“ в акредитирано вис
ше училище в професионално направление
„Спорт“ и пет години професионален опит като
треньор и/или старши треньор по съответния
вид спорт; или
2. завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“
в професионално направление „Спорт“ или
„Педагогика на обучението по физическо
възпитание“ след придобита професионална
квалификация „треньор по вид спорт“ в акредитирано висше училище в професионално
направление „Спорт“, спечелени медали по
съответния вид спорт от олимпийски игри,
световни и европейски първенства (за мъже и
жени) и три години професионален опит като
треньор и/или старши треньор по съответния
вид спорт.
Г л а в а

т р е т а

ФУ НК ЦИОН А ЛНИ Х А РА КТЕРИСТИК И
НА ДЛЪЖНОСТИТЕ НА СПОРТНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ К АДРИ
Чл. 9. Длъжността „инструктор“ включва
следните основни функции:
1. препоръчва спортни дейности и провежда
обучение на групи в спортния клуб;
2. организира и провежда спортни занимания в областта на спорта за всички;
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3. прилага мерки за безопасност на спортистите по време на тренировъчни занимания
и при осъществяване на спортни дейности;
4. спомага за постигане на среда с минимален риск от разпространение и употреба
на допинг сред спортистите и лицата, които
спортуват в свободното време;
5. насърчава спазване на правилата на
спортсменството и честната игра („феър плей“).
Чл. 10. Длъжността „помощник-треньор“
включва следните основни функции:
1. извършва селекция на деца и ги насочва
към занимания по съответния вид спорт;
2. планира, организира и провежда обучение на деца и юноши в спортните клубове по
съответния вид спорт под контрола на треньор;
3. подпомага подготовката и участието на
деца и юноши в състезания от държавния и
международния спортен календар на съответната спортна федерация;
4. участва при извършване на анализ на
подготовката и постигнатите резултати от
спортистите;
5. организира своевременното преминаване
на състезателите през периодични и предсъстезателни медицински прегледи, следи и
носи отговорност за спазване на Наредбата
за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност, приета с Постановление
№ 453 на Министерския съвет от 2014 г. (ДВ,
бр. 2 от 2015 г.);
6. прилага мерки за безопасност на спортистите по време на тренировъчни занимания,
спортни прояви и осъществяване на спортни
дейности;
7. насърчава спазване на правилата на
спортсменството и честната игра („феър плей“).
Чл. 11. Длъжността „треньор“ включва
следните основни функции:
1. планира, организира и провежда тренировъчни занимания в спортните клубове;
2. участва в организирането на състезанията
на спортистите;
3. провежда тренировъчния процес със
спортистите от националните отбори под
контрола на старши или главен треньор;
4. повишава нивото на знания и умения
за вземане на решения, необходими за само
стоятелно изпълнение на професионалната
си дейност;
5. участва в извършването на селекцията
на спортистите за националните отбори;
6. организира своевременното преминаване
на състезателите през периодични и предсъстезателни медицински прегледи, следи и
носи отговорност за спазване на Наредбата
за допингов контрол при тренировъчна и
състезателна дейност;
7. прилага мерки за безопасност на спортистите по време на тренировъчни занимания,
спортни прояви и осъществяване на спортни
дейности;
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8. насърчава спазване на правилата на
спортсменството и честната игра („феър плей“);
9. подпомага и насърчава помощник-треньорите и инструкторите за подобряване на
техните знания и умения.
Чл. 12. Длъж ност та „старши т реньор“
включва следните основни функции:
1. планира, провежда, оценява и контролира тренировъчния и състезателния процес
със спортисти в спортните клубове и националния отбор;
2. участва в извършването на селекцията
на спортистите за националните отбори;
3. анализира резултатите и класиранията
на спортистите;
4. подпомага треньора и помощник-треньора при провеждане на тренировъчния и
състезателния процес;
5. разработва и предлага единна система
за спортна подготовка за съответния спорт;
6. повишава нивото на знания и умения за
вземане на решения, необходими за самостоятелно изпълнение на професионалната си
дейност;
7. организира своевременното преминаване
на състезателите през периодични и предсъстезателни медицински прегледи, следи и
носи отговорност за спазване на Наредбата
за допингов контрол при тренировъчна и
състезателна дейност;
8. прилага мерки за безопасност на спортистите по време на тренировъчни занимания,
спортни прояви и осъществяване на спортни
дейности;
9. насърчава спазване на правилата на
спортсменството и честната игра („феър плей“).
Ч л. 13. Д л ъж нос т та „гла вен т рен ьор“
включва следните основни функции:
1. управлява тренировъчния и състезателния процес на спортистите от националните
отбори и от спортните клубове;
2. разработва и контролира изпълнението
на програми, планове и модели за подготовка
на спортистите от националните отбори и от
спортните клубове;
3. внедрява иновативни, научноизследователски и методически подходи в подготовката
на спортистите;
4. разработва и прилага комплексна методика за контрол на резултатите и класиранията,
постигнати от спортистите на състезания;
5. контролира и оценява работата на треньорите и старши треньорите;
6. определя спортистите за включване в
националните отбори;
7. повишава нивото на знания и умения за
вземане на решения, необходими за самостоятелно изпълнение на професионалната си
дейност;
8. прилага мерки за безопасност на спортистите по време на тренировъчни занимания,
спортни прояви и осъществяване на спортни
дейности;
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9. организира своевременното преминаване
на състезателите през периодични и предсъстезателни медицински прегледи, следи и
носи отговорност за спазване на Наредбата
за допингов контрол при тренировъчна и
състезателна дейност;
10. насърчава спазване на правилата на
спортсменството и честната игра („феър плей“).
Чл. 14. Функционалните характеристики
по чл. 9 – 13 се прилагат по отношение на
спортно-педагогическите кадри извън системата на физическото възпитание и спорта само
доколкото са съвместими със спецификата на
дейността по предлагане на спортни услуги.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПОВИШ А ВА НЕ Н А К ВА ЛИФИК А ЦИ ЯТА Н А СПОРТНО-ПЕД АГОГИЧЕСК ИТЕ
К АДРИ
Чл. 15. Изискванията на тази глава се
прилагат само към спортно-педагогическите
кадри в системата на физическото възпитание
и спорта.
Чл. 16. Спортно-педагогическите кадри,
изпълняващи длъжността „инструктор“, са
длъжни да повишават своята професионална
квалификация чрез:
1. самоподготовка;
2. участие в курсове, семинари и други видове обучения най-малко веднъж на две години.
Чл. 17. Спортно-педагогическите кадри, изпълняващи длъжности по чл. 2, ал. 3, т. 2 – 5,
са длъжни да повишават своята професионална
квалификация чрез:
1. самоподготовка;
2. участие в курсове, семинари и други видове обучения най-малко два пъти на четири
години, от които поне веднъж в условията на
следдипломна квалификация на акредитирано
висше училище в професионално направление
„Спорт“.
Чл. 18. Спортно-педагогическите кадри са
длъжни да познават и спазват нормативните
актове, уреждащи обществените отношения в
областта на физическото възпитание и спорта.
Чл. 19. Лицензираните спортни федерации
извършват мониторинг и контрол за спазване
на изискванията на чл. 16 и 17 от вписаните
в регистрите им по чл. 20, ал. 1 действащи
спортно-педагогически кадри на всеки четири години. Мониторингът се извършва по
правила, утвърдени от управителните съвети на федерациите, по критерии, отчитащи
спецификата на съответния вид спорт, а за
многоспортовите федерации – видовете спорт.
Г л а в а

п е т а

НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СПОРТНОПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ К АДРИ
Чл. 20. (1) Лицензираните спортни федерации водят регистри на спортно-педагогическите кадри по вида спорт, който администрират,
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изпълняващи длъжностите по чл. 2, ал. 3.
Лицензираните многоспортови федерации
вписват в регистрите си спортно-педагогически кадри по всички видове спорт, които
администрират.
(2) Физическите лица, които предоставят
спортни услуги, са длъжни да подадат заявление, придружено с документи, удостоверяващи
съответствието с изискванията на глава втора,
до спортните федерации, администриращи
съответния вид спорт, за вписване в регистрите по ал. 1.
(3) В регистрите по ал. 1 се вписват по
тяхно заявление лица, които отговарят на
изискванията за изпълняване на длъжност по
чл. 2, ал. 3, но не изпълняват такава длъжност.
(4) При вписването в регистрите спортните
федерации извършват проверка за съответствието на лицата с минималните изисквания,
определени в глава втора, изискват и съхраняват копия от документите, удостоверяващи
съответствието.
Чл. 21. (1) Лицензираните спортни федерации издават треньорски карти на спортно-педагогическите кадри в системата на
физическото възпитание и спорта, вписани
в регистрите им по чл. 20, ал. 1, в срок
един месец от вписването в регистъра. Не
се издават треньорски карти на лицата по
чл. 20, ал. 2 и 3.
(2) На лицевата страна на треньорската
карта трябва да бъде поставена снимка на
притежателя є и тя трябва да съдържа наименование на федерацията, трите имена и
длъжността на лицето, номер в Националния
регистър по чл. 22, ал. 1, подпис на ръководителя на федерацията и печат на федерацията,
срок на валидност. Надписите трябва да са
на български език. Върху гърба на картата
може да се съдържа и друга информация по
преценка на федерацията, която я издава.
(3) Треньорската карта трябва да е с размери 86/54 mm и да е изработена от PVC или
ламинирана хартия.
(4) Треньорската карта се издава със срок
на валидност, определен от управителния
съвет на федерацията, който трябва да е не
по-дълъг от четири години.
(5) При заемането на друга длъжност по
чл. 2, ал. 3 спортната федерация издава нова
треньорска карта, съответстваща на новата
длъжност на лицето, в срок един месец от
заемането на новата длъжност.
(6) Лицензираните спортни федерации водят
регистър на издадените треньорски карти.
Чл. 22. (1) В Министерството на младежта
и спорта се поддържа Национален регистър
на спортно-педагогическите кадри като електронна база данни.
(2) На вписване в регистъра по ал. 1 подлежат следните данни:
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1. наименование на вида спорт;
2. име, презиме, фамилия и година на
раждане на лицето;
3. месторабота – адрес и телефон на спортна
организация или на друго лице, предоставящо
спортни услуги, когато е приложимо;
4. заемана длъжност и/или длъжност, за
заемането на която лицето отговаря на изиск
ванията на глава втора;
5. образование и обучение за заемане на
длъжностите по чл. 2, ал. 3 – образователна
институция, образователна степен, професионална квалификация и/или обучение, година
на завършване, вид на документа, регистрационен номер и дата на издаване на документа;
6. професионален опит;
7. завършени други обучения – вид, организатор и период на провеждане, номер и
дата на съответния документ;
8. получени звания и награди.
(3) Данните по ал. 2 се вписват от лица от
спортните федерации, изрично определени от
техните ръководители, въз основа на данните
от регистрите по чл. 20, ал. 1. Те носят отговорност за достоверността на въвежданата
информация.
(4) В едномесечен срок от възникване или
промяна на обстоятелство, подлежащо на
вписване, лицата по ал. 3 въвеждат данните
в регистъра по ал. 1.
(5) Спортно-педагогическите кадри могат да
подават заявления за вписване в регистъра по
ал. 1 в Министерството на младежта и спорта,
когато лицензирана спортна федерация е отказала да извърши вписването съгласно ал. 3.
Заявлението се придружава с доказателства, че
лицето отговаря на минималните изисквания
за изпълнение на длъжност по чл. 2, ал. 3.
Чл. 23. Спортно-педагогически кадри, които не са вписани в регистъра по чл. 22, ал. 1,
нямат право да осъществяват дейности по
обучение и тренировки и/или да изпълняват
длъжностите по чл. 2, ал. 3.
Чл. 24. (1) Определени от министъра на
младежта и спорта лица или структурни звена в Министерството на младежта и спорта
осъществяват планови или извънпланови
проверки на спортно-педагогическите кадри,
вписани в регистъра по чл. 22, ал. 1, за съответствието им с минималните изисквания,
определени в глава втора.
(2) Лицата, извършващи проверките по
ал. 1, имат право да изискват сведения и документи от спортно-педагогическите кадри,
спортните организации и други физически и
юридически лица, както и да търсят съдействието на компетентните органи за установяване на факти и обстоятелства, свързани
с образованието и професионалния опит на
спортно-педагогическите кадри.
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(3) При установяване на несъответствие с
някое от изискванията на глава втора лицето
се заличава от регистъра по чл. 22, ал. 1 със
заповед на министъра на младежта и спорта.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Спортно-педагогически кадри, придобили професиона лна к ва лификаци я по
определен вид спорт, могат да изпълняват
длъжностите по чл. 2, ал. 3 в сходни видове
спорт, за които няма предвидено обучение за
придобиване на професионална квалификация
в съответните училища.
§ 2. Длъжностите, посочени в чл. 2, ал. 3,
свързани със спортове, дисциплините на които
представляват отделен вид спорт, могат да
бъдат изпълнявани и от спортно-педагогичес
ки кадри, които притежават професионална
квалификация по един от тези видове спорт.
§ 3. Дипломите за завършено образование
в чуждестранни училища се признават съгласно условията на Закона за предучилищното
и училищното образование, респ. Закона за
висшето образование и нормативните актове
по прилагането им.
§ 4. Чуждестранни граждани, които не
отговарят на изискванията на глава втора,
могат да изпълняват длъжности по чл. 2,
ал. 3 по решение на управителните съвети
на лицензираните спортни федерации, ако:
1. притежават професионална квалификация по вида спорт, призната за равностойна
на изискващата се съгласно глава втора,
придобита в чужда държава съобразно изиск
ванията на съответното национално законодателство; или
2. притежават спортно-педагогическа квалификация и/или правоспособност в съответствие с изискванията на международна
спортна федерация по съответния вид спорт.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 5. Наредбата се издава на основание чл. 6,
ал. 3 от Закона за физическото възпитание
и спорта и отменя Наредба № 2 от 2011 г. за
професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри,
издадена от министъра на физическото възпитание и спорта (обн., ДВ, бр. 92 от 2011 г.;
изм. и доп., бр. 38 от 2014 г.).
§ 6. Член 21 влиза в сила от 1.01.2018 г.
§ 7. (1) Спортно-педагогическите кадри,
които към влизане в сила на наредбата изпълняват длъжности, за които не отговарят на
минималните изисквания, определени в глава
втора, са длъжни да приведат професионалната си правоспособност и квалификация в
съответствие с изискванията към изпълняваната от тях длъжност в срок четири години
от влизане в сила на тази наредба.
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(2) Министърът на младежта и спорта
заличава от регистъра по чл. 22, ал. 1 спортно-педагогическите кадри, които не изпълнят
изискването по ал. 1 в посочения срок.
(3) Спортно-педагогическите кадри, родени
до 31.12.1969 г. включително, запазват длъжностите, които изпълняват към момента на
влизане в сила на наредбата.
Министър:
Даниела Дашева
2389

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Н-28 от 2010 г. за критериите, условията
и реда за атестиране на военнослужещите
от Министерството на отбраната, структу
рите на пряко подчинение на министъра на
отбраната и Българската армия (обн., ДВ,
бр. 92 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 90 от 2011 г.,
бр. 22 от 2013 г., бр. 14 от 2014 г.; доп., бр. 77
от 2014 г.; изм. и доп., бр. 25 и 97 от 2015 г.,
бр. 10 от 2016 г.; изм., бр. 8 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 3, ал. 3 и 4 след думите „командирите на видовете въоръжени сили“ се добавя
„командирът на Бригада „Специални сили“.
§ 2. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. (1) Командирът (началникът) на
военното формирование или ръководителят
на съответната структура със своя заповед
организира провеждането на атестирането.
(2) Министърът на отбраната със своя
ежегодна заповед организира провеждането
на атестирането на военнослужещите, които са дългосрочно командировани извън
т ери т ори я та на с т ра ната в за д г ра н и ч но
представителство на Република България, на
функционален принцип и определя лицата,
изпълн яващи фу нк циите на атестиращ и
старши атестиращ.“
§ 3. В чл. 5 т. 9 се заличава.
§ 4. В чл. 8 се създава ал. 3:
„(3) След приключване на етапите по ал. 2,
т. 1, 2 и 6 частта от атестационния формуляр
се отпечатва, подписва се от атестирания и
атестиращия и се съхранява в съответното
военно формирование/структура.“
§ 5. В чл. 22 думите „чл. 8, т. 8“ се заменят
с „чл. 8, ал. 2, т. 6“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Стефан Янев
2446
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МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
НАРЕДБА № 1
от 30 март 2017 г.

за условията, реда и начина за извършване
на външни оценки за осигуряване качеството
на одитната дейност
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят условията, редът и начинът за извършване на
външни оценки за осигуряване на качеството
на одитната дейност на звената за вътрешен
одит в публичния сектор.
Чл. 2. Целта на наредбата е да осигури:
1. единен подход при извършване на външните оценки на качеството на дейността по
вътрешен одит в публичния сектор;
2. извършването на външни оценки само
от лица, притежаващи необходимата квалификация и компетентност.
Чл. 3. Тази наредба се прилага от организациите по чл. 12, ал. 2, 3, 4 и 6 от Закона за
вътрешния одит в публичния сектор.
Чл. 4. Външните оценки имат за цел да
се изрази независимо професионално мнение
за съответствие на дейността на вътрешния
одит с изискванията на Закона за вътрешния
одит в публичния сектор, Етичния кодекс
на вътрешните одитори и международните
стандарти за професионална практика по
вътрешен одит, както и да се идентифицират
възможности за подобрение на работата и на
качеството на осъществяваните от звеното за
вътрешен одит дейности.
Г л а в а

в т о р а

ВИДОВЕ И ОБХВАТ НА ВЪНШНИТЕ ОЦЕНКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА К АЧЕСТВОТО
НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ
Чл. 5. (1) Видовете външни оценки за
осигуряване качеството на дейността по вътрешен одит са:
1. външна оценка, извършена изцяло от
външен оценител;
2. самооценка, извършена от вътрешния
одит, с независимо потвърждаване от външен
оценител.
(2) Оценките по ал. 1 приключват с едно
от следните мнения:
1. оценка „Работи в съответствие“ – когато
дейността по вътрешен одит на звеното отговаря
на изискванията на Закона за вътрешния одит в
публичния сектор, Етичния кодекс на вътрешните одитори и международните стандарти за
професионална практика по вътрешен одит;
2. оценка „Работи в частично съответствие“ – когато въпреки предприетите действия от звеното за вътрешен одит дейността му
не отговаря напълно на Закона за вътрешния
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одит в публичния сектор, Етичния кодекс на
вътрешните одитори и/или на изискванията на
отделни стандарти и не изпълнява ефективно
основни изисквания;
3. оценка „Работи в несъответствие“ – когато дейността по вътрешен одит на звеното
има съществени слабости, които накърняват
способността на вътрешния одит да изпълнява
своите цели и функции.
Чл. 6. В обхвата на външните оценки на
качеството се включват следните области на
оценка:
1. очакванията на ръководителя на организацията и одитния комитет относно работата
и приноса на звеното за вътрешен одит;
2. контролната среда на организацията
и установените от ръководителя на организацията условия и среда за изпълнение на
одитната дейност;
3. интегрирането на вътрешния одит в
организацията и съответствието на одитните
цели и планове със стратегическите цели на
организацията;
4. съответствието със Закона за вътрешния
одит в публичния сектор, международните
стандарти за професионална практика по
вътрешен одит, Етичния кодекс и съответния
статут на звеното за вътрешен одит;
5. комплексът от знания, опит и специализация в различни области на одиторите от
звеното за вътрешен одит;
6. прилаганите от звеното одитни инструменти и техники с акцент върху използването
на информационните технологии.
Г л а в а

т р е т а

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ
Чл. 7. (1) Външните оценители са лица,
външни за организацията, които отговарят
на следните изисквания:
1. да не са осъждани за умишлено престъп
ление от общ характер и да не са лишени по
съдебен ред от правото да заемат съответната
длъжност;
2. да имат завършено висше образование
и придобита образователно-квалификационна
степен „магистър“;
3. да имат най-малко три години стаж в
областта на вътрешния или външния одит;
4. да притежават сертификат „Вътрешен
одитор в п ублични я сек тор“, изда ден от
министъра на финансите след успешно положен изпит по чл. 53 от Закона за вътрешния
одит в публичния сектор, или да притежават
валиден международно признат сертификат
за вътрешен одитор по смисъла на § 1, т. 6
от допълнителните разпоредби на Закона за
вътрешния одит в публичния сектор.
(2) По своя преценка ръководителят на
организацията може да възложи извършването
на външна оценка на качеството на одитната
дейност на екип от две или повече лица, които
отговарят на изискванията по ал. 1.
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(3) В случай че външната оценка се възложи на юридическо лице, служителите му,
които я извършват, следва да отговарят на
изискванията по ал. 1.
Чл. 8. (1) Външните оценители трябва да
изпълняват външните оценки безпристрастно
и обективно, не могат да имат изискуеми и
непогасени задължения към организацията,
чийто вътрешен одит е обект на оценка, или
към нейните служители.
(2) Външни оценки не могат да се извършват от лица, които се явяват свързани лица
по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната
разпоредба на Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси с длъжностни лица в проверяваната организация,
както и тези, които са работили последните
две години в организацията.
(3) Външни оценки не могат да се извършват
от лица, които имат частен интерес по смисъла
на чл. 2, ал. 2 от Закона за предотвратяване
и установяване на конфликт на интереси.
(4) Външните оценки не може да се изпълняват на реципрочен принцип. Външна
оценка не може да се извършва от лице, което
е служител на друга организация, в която вече
е извършена външна оценка от служител на
оценяваната организация.
(5) Външните оценители представят писмена декларация за обстоятелствата по горните
алинеи не по-късно от датата на започване
на външната оценка.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ИЗВЪРШВАНЕ И ДОКЛАДВАНЕ НА
ВЪНШНАТА ОЦЕНК А
Чл. 9. (1) Външните оценки се извършват
поне веднъж на пет години, считано съответно от годината на създаване на звеното за
вътрешен одит или от последната извършена
външна оценка.
(2) Ръководителят на звеното за вътрешен
одит изготвя предложение до ръководителя
на организацията за извършване на външна
оценка не по-късно от 6 месеца преди изтичането на петгодишния срок по ал. 1.
(3) Предложението по ал. 2 съдържа:
1. датата, на която трябва да започне
оценката;
2. продължителността за извършването є;
3. начина на провеждане съгласно чл. 5, ал. 1;
4. индикативния финансов ресурс, необходим за изплащане на възнагражденията
на лицата;
5. вида процедура за избор на изпълнител
съобразно действащото законодателство и
вътрешните правила на организацията.
(4) Външна оценка може да се инициира
и от одитния комитет чрез становище до
ръководителя на организацията във връзка
с неговите правомощия по чл. 18, ал. 5, т. 3
от Закона за вътрешния одит в публичния
сектор при спазване на изискванията по ал. 3.
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(5) Ръководителят на организацията или
упълномощено от него лице възлага външна
оценка на качеството на одитната дейност на
звеното за вътрешен одит във връзка с ал. 2 и
4 при спазване изискванията на законодателството в областта на обществените поръчки.
Чл. 10. (1) С договора за възлагане по
чл. 9, ал. 5 не може да се уговаря размер на
възнаграждението за извършваната външна
оценка, по-голям от 5000 лв., без включен
данък върху добавената стойност.
(2) Размерът на възнаграждението за извършване на външна оценка следва да бъде
определен, като се вземат предвид следните
критерии:
1. размерът на бюджета на организацията
и размерът на средствата по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз,
които организацията управлява или с които
се разпорежда;
2. броят на служителите в звеното за вът
решен одит;
3. броят на извършените одитни ангажименти през последните 5 години;
4. броят и числеността на структурните
звена в организацията;
5. броят и числеността на организациите, чиит о ръководители са разпоредители
с бюджет от по-ниска степен, търговските
дружества и държавните предприятия по
чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, които са в
системата на съответната организация;
6. наличие на управляващ орган по оперативна програма или друга програма на
Европейския съюз;
7. видът на външната оценка – самооценка,
извършена от вътрешния одит, с независимо
потвърждаване от външен оценител или изцяло
извършена от външен оценител.
Ч л. 11. Външни я т оцени тел извършва
дейностите от обхвата на външната оценка в
съответствие с договора за възлагане и има
право да провежда интервюта с ръководството,
вътрешните одитори и останалите служители
на организацията, както и на свободен достъп
до цялата информация и всички документи,
включително електронни, свързани с дейността по вътрешен одит.
Чл. 12. (1) Външната оценка по чл. 5, ал. 1,
т. 1 включва задължителни проверки, даващи
основание за безпристрастно и обективно
мнение, относно:
1. структурирането, статута и обхвата на
дейността на звеното за вътрешен одит;
2. професионалната компетентност на ръководителя на звеното и вътрешните одитори;
3. оценката на риска и планирането на
дейността по вътрешен одит;
4. изпълнението на годишните планове, в т.ч.
на годишния доклад за дейността по вътрешен
одит и съдържащите се в него вид и област
на изпълнение на одитните ангажименти;
5. докладването на идентифицирани индикатори за измами;
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6. планирането, извършването и доклад
ването на одитните ангажименти и значимостта на дадените, приетите и изпълнените
препоръки;
7. случаи на ограничаване на дейността
и доклади за адекватността на ресурсите за
вътрешен одит.
(2) Външният оценител представя резултатите от външната оценка чрез доклад, съдържащ обхвата на проверките, констатации и
независимо професионално мнение съгласно
чл. 5, ал. 2.
(3) Докладът може да съдържа и:
1. оценка на използваните добри практики;
2. препоръки, отнасящи се до подобряване
на дейността на звеното за вътрешен одит.
(4) Външният оценител запознава ръководителя на вътрешния одит с резултатите от
външната оценка, като му предоставя възможност да изрази становище в съгласуван
между двете страни срок, но не по-дълъг
от 7 работни дни, като за целта се съставя
протокол за връчване на проект на доклад за
резултатите от външната оценка.
(5) След изтичането на срока по ал. 4
външният оценител предоставя екземпляр от
доклада с окончателните резултати от външната оценка на ръководителя на вътрешния
одит, на председателя на одитния комитет и
на ръководителя на организацията, като ги
завежда с входящ номер в деловодната система
на организацията. Към доклада се прилага
становището по ал. 4, ако такова е изразено.
(6) Ръководителят на вътрешния одит изготвя и представя на председателя на одитния
комитет за съгласуване проект на план за
действие във връзка с приетите препоръки
за подобряване дейността по вътрешен одит,
ако такива са дадени.
(7) Ръководителят на организацията утвърждава съгласувания от одитния комитет
план за действие.
Чл. 13. (1) Външната оценка по чл. 5, ал. 1,
т. 2 представлява извършване на самооценка
от оценяваната организация за съответствие
на дейността по вътрешен одит със Закона за
вътрешния одит в публичния сектор, Етичния
кодекс на вътрешните одитори и международните стандарти за професионална практика
по вътрешен одит. Оценката по чл. 5, ал. 1,
т. 2 включва проверките по чл. 12, ал. 1.
(2) Ръководител ят на вът решни я одит
определя вътрешен одитор или предлага на
служител от организацията с опит в областта
на вътрешния одит, който работи в друго звено,
да извърши прегледа. Броят на извършващите
прегледа зависи от големината на организацията и обхвата на самооценката.
(3) Ръководител ят на вът решни я одит
предоставя на външния оценител доклада
от самооценката и прилежащите към него
подписани документи в 5-дневен срок от неговото изготвяне.
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(4) Външният оценител извършва проверките относно направената самооценка, за да
прецени обективно:
1. адекватността и обективността на процеса по самооценка;
2. съответствието със Закона за вътрешния
одит в публичния сектор, Етичния кодекс
на вътрешните одитори и международните
стандарти за професионална практика по
вътрешен одит.
(5) Външният оценител изразява писмено
потвърждаване – съгласие или несъгласие, с
посочената оценка по чл. 5, ал. 2, като това
становище се включва в доклада за представяне на резултатите.
(6) Окончателният доклад от самооценката
с потвърждаването по ал. 5 се подписва от
екипа, извършил самооценката, и външния
оценител и се представя от ръководителя на
вътрешния одит на ръководителя на организацията и на одитния комитет.
(7) Ръководителят на вътрешния одит изготвя и представя на председателя на одитния
комитет за съгласуване проект на план за
действие във връзка с приетите препоръки
за подобряване дейността по вътрешен одит,
ако има такива.
(8) Ръководителят на организацията утвърждава съгласувания от одитния комитет
план за действие.
Г л а в а

п е т а

НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪНШНИ ОЦЕНКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОДИТНАТА
ДЕЙНОСТ
Чл. 14. (1) В едномесечен срок от приключване на външната оценка ръководителят на
организацията изпраща копие от доклада за
външната оценка до министъра на финансите.
(2) Дирекция „Методология на контрола
и вътрешен одит“ в Министерството на финансите текущо публикува информация за
извършените по реда на тази наредба външни
оценки за осигуряване качеството на одитната
дейност в Информационната система за финансово управление и контрол и вътрешен одит.
(3) Дирекция „Методология на контрола
и вътрешен одит“ в Министерството на финансите осъществява наблюдение и контрол
при извършване на външните оценки, като
може да изисква от ръководителите на организациите по чл. 3 допълнителни документи,
пряко свързани с външната оценка.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. (1) Външни оценки, които са започнали
преди влизането в сила на тази наредба, се
приключват по досегашния ред.
(2) До три месеца след влизането в сила на
наредбата ръководителят на звеното за вътрешен одит, за което е изтекъл петгодишният
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период, считано от годината на създаването му
или от последната извършена външна оценка,
изготвя предложение до ръководителя на организацията за извършване на външна оценка.
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 29, ал. 4 и чл. 53а от Закона за вътрешния
одит в публичния сектор.
§ 3. Наредба № 5 от 2016 г. за условията, реда
и начина за извършване на външни оценки за
осигуряване качеството на одитната дейност
(ДВ, бр. 66 от 2016 г.) се отменя.
Министър:
Кирил Ананиев
2448

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 5 от 2007 г. за реда и условията
за придобиване, регистриране, изплаща
не и търговия с държавни ценни книжа
(oбн., ДВ, бр. 85 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 100
от 2013 г. и бр. 56 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Тази наредба се прилага и относно
регистрацията на сделки с ДЦК, сключени на
регулиран пазар или многостранна система
за търговия (МСТ).“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 2. В чл. 3, ал. 1 т. 8 се отменя.
§ 3. В чл. 4, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. лицата, с изключение на тези по чл. 3,
ал. 1, т. 6, 7 и 9, трябва да притежават лиценз
от съответния компетентен орган;“.
§ 4. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, т. 1 думите „чл. 3, ал. 1, т. 6 – 8“
се заменят с „чл. 3, ал. 1, т. 6 и 7“.
2. Създава се нова ал. 7:
„(7) Комисията по ал. 1 разглежда заявлението на кандидата за участие и приложените към
него документи. След оценка за съответствие с
действащото законодателство и Принципите за
инфраструктурите на финансовите пазари, приети от CPMI (Committee on Payments and Market
Infrastructures) и IOSCO (International Organization
of Securities Commissions), БНБ дава отговор на
кандидата в срок до три месеца от получаването
на всички необходими документи.“
3. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея
думите „чл. 3, ал. 1, т. 5 – 8“ се заменят с
„чл. 3, ал. 1, т. 5, 6, 7 и 9“.
4. Досегашните ал. 8 – 11 стават съответно
ал. 9 – 12.
§ 5. Член 7 се отменя.
§ 6. В глава трета се правят следните изменения и допълнения:
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1. Създава се нов раздел I „Общи положения“ с досегашните чл. 16 и 16а и в него се
създава чл. 16б:
„Чл. 16б. (1) Сделките на вторичен пазар по
чл. 16, ал. 1, т. 1, сключени чрез платформа за
търговия, наричана по-нататък „платформата“,
се извършват съгласно правила за търговия,
приключване и мониторинг на сделките с
ДЦК, одобрени от министъра на финансите
и управителя на БНБ.
(2) Участници в търговията с ДЦК по ал. 1
могат да бъдат само:
1. участници в ЕСРОТ по смисъла на чл. 3,
ал. 1, т. 1 – първични дилъри на ДЦК, утвърдени от министъра на финансите по реда на
Наредба № 15 от 2007 г.;
2. други участници в ЕСРОТ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2, 3 и 4 след писмено
уведомление от министъра на финансите и
управителя на БНБ.
(3) Сделките по ал. 1 се считат за сключени,
когато се генерират и изпратят електронни
потвърждения от двете страни – участници по
сделката. Отмяната на сделките се извършва
посредством размяна на уведомления чрез
платформата между двете страни по сделката
преди приключване на търговската сесия.“
2. Досегашните раздели I и II стават съответно раздели II и III.
§ 7. В § 1 от допълнителната разпоредба
се създава т. 11:
„11. „Платформа за търговия“ е функционалност за електронна търговия на финансови
инструменти, различна от регулиран пазар
и МСТ.“
Заключителни разпоредби
§ 8. Изискването за притежаване на лиценз
по чл. 4, ал. 1, т. 1 по отношение на лицата по
чл. 3, ал. 1, т. 5 се прилага след изтичане на
сроковете за издаване на лиценз съгласно чл. 69,
параграф 2 във връзка с чл. 17, параграф 8 от
Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския
парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за
подобряване на сетълмента на ценни книжа в
Европейския съюз и за централните депозитари
на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС)
№ 236/2012 (OB, L 257/1 от 28 август 2014 г.).
§ 9. Министърът на финансите и управителят на БНБ одобряват правилата относно
допускането до търговия и приключването
на сделките с ДЦК, сключени на регулиран
пазар и многостранна система за търговия, в
рамките на своята компетентност.
§ 10. Министърът на финансите и управителят на БНБ одобряват правилата по чл. 16б,
ал. 1 в рамките на своята компетентност в
срок до един месец след влизането в сила на
наредбата.
Министър на финансите:
Кирил Ананиев
Управител на БНБ:
Димитър Радев
2406
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Наредба за изменение на Наредба № 15 от
2007 г. за контрол върху сделките с държавни
ценни книжа (ДВ, бр. 85 от 2007 г.)
§ 1. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. С тази наредба се определят редът
и начинът за регулиране и осъществяване на
контрол върху:
1. сделките и регистрацията на операции,
извършени с безналични държавни ценни
книжа, наричани по-нататък „ДЦК“, на първичния пазар;
2. регистрацията на сделки с ДЦК на вторичния пазар, включително и тези, сключени
на регулиран пазар или многостранна система
за търговия.“
§ 2. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. Регулирането и контролът върху
сделките и регистрацията на операциите с
ДЦК на първичния пазар и върху регистрацията на сделките с ДЦК на вторичния пазар
обхващат контрола за спазване разпоредбите
на Закона за държавния дълг, Наредба № 5
за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни
ценни книжа (Наредба № 5 от 2007 г.) (обн.,
ДВ, бр. 85 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 100 от
2013 г. и бр. 56 от 2015 г.), Наредба № 31 от
2007 г. за сетълмент на държавни ценни книжа
(Наредба № 31 от 2007 г.) (обн., ДВ, бр. 85 от
2007 г.; изм. и доп., бр. 100 от 2013 г.) и издадените правила и указания от министъра
на финансите и управителя на Българската
народна банка (БНБ).“
§ 3. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. Регулирането и контролът върху
сделките и регистрацията на операциите с
ДЦК на първичния пазар и регистрацията
на сделките с ДЦК на вторичния пазар са
насочени към осигуряване на справедлив,
ефективен и прозрачен пазар на ДЦК, защита
интересите на инвеститорите и свеждане до
минимум на рисковете в системите за регистрация на ДЦК в съответствие с принципите,
приети от CPMI (Committee on Payment and
Market Infrastructures) и IOSCO (International
Organization of Securities Commissions) и стандартите към системите за клиринг и сетълмент
на ценни книжа, приети от ESCB (European
System of Central Banks) и ESMA (European
Securities and Markets Authority).“
§ 4. В чл. 7, ал. 3, т. 6 накрая думите „операции на първичния пазар на ДЦК“ се заменят
с „операции на пазара на ДЦК“.
Министър на финансите:
Кирил Ананиев
Управител на БНБ:
Димитър Радев
2407
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ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 12532
от 21 ноември 2016 г.

по административно дело № 5342 от 2016 г.
Върховният административен съд на Репуб
лика България – пето отделение, в съдебно
заседание на двадесет и шести октомври две
хиляди и шестнадесета година в състав: председател: Диана Добрева, членове: Еманоил
Митев, Сибила Симеонова, при секретар Николина Аврамова и с участието на прокурора
Лиляна Кръстанова изслуша докладваното
от председателя Диана Добрева по адм. дело
№ 5342/2016 г.
Производството е по чл. 185 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по жалба на сдружение „Федерация Български пациентски форум“, подадена
срещу последното изменение и допълнение на
Наредбата за осъществяване правото на достъп
до медицинска помощ (НОПДМП/Наредбата), приета с ПМС № 119 от 2006 г. (обн., ДВ,
бр. 45 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 57 от 2007 г.;
изм., бр. 1 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 5 и 53
от 2011 г.), което изменение и допълнение е
прието с ПМС № 58 от 21 март 2016 г. (ДВ,
бр. 22 от 2016 г.), в частта по § 1, т. 3, с която
в чл. 2 се създава нова ал. 5 с текст: „На всяко
здравноосигурено лице се генерира уникален
идентификационен номер по чл. 63, ал. 1, т. 1
от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО)
посредством електронна автентификация.
При всяко получаване на медицинска помощ
лицето се автентификира чрез този номер, с
което потвърждава оказаната му медицинска
помощ.“ С § 30 от ПМС № 58 е създадена и
нова т. 13 от допълнителните разпоредби на
§ 1 от наредбата, съгласно която „Електронна
автентификация“ е процес на установяване
или потвърждаване автентичността на лицето
посредством електронно генериран уникален
идентификационен номер на задължително
здравноосигурено лице“.
По изложените от това сдружение – жалбоподател, доводи се иска приетата нова
разпоредба да бъде прогласена за нищожна
поради липса на компетентност на МС и алтернативно да бъде отменена като незаконосъобразна поради нарушение на чл. 28, ал. 2
от Закона за нормативните актове (ЗНА) и
поради несъответствие с целта на закона за
улесняване на достъпа до медицинска помощ.
По реда на чл. 213 ГПК към настоящото производство е присъединено адм. дело
№ 9212/2016 г., по което цитираната по-горе
правна разпоредба, както и всички изменения
и допълнения на наредбата, приети с ПМС
№ 58 от 21 март 2016 г., са предмет на оспорване по подадена обща жалба от сдружение
„Център за защита правата в здравеопазването“ и сдружение „Национално сдружение
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на частните болници“. Изложените от тези
жалбоподатели съображения са за нищожност
на новоприетата разпоредба на чл. 2, ал. 5
поради липса на компетентност на МС и
алтернативно за незаконосъобразност поради
нарушения на процедурата по чл. 28, ал. 2 ЗНА
и противоречие с актове от съюзното право.
Ответникът – Министерски съвет, и встъпилите по реда на чл. 189, ал. 2 АПК като
страни Национална здравноосигурителна каса
и министър на здравеопазването изразяват
становище за недопустимост на оспорването
от страна на сдруженията – жалбоподатели,
поради липса на пряк и непосредствен правен интерес. Алтернативно считат жалбите
за неоснователни по съображения, изложени
в писмен вид.
Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение, че разпоредбата на чл. 2, ал. 5 от наредбата е нищожна
като издадена без законова делегация. На МС
не са делегирани със закон правомощия да
генерира уникален идентификационен номер
на здравноосигуреното лице. Освен това тази
разпоредба е в противоречие с Директива
2011/24/ЕС и Регламент (ЕС) № 910/2014 г. с
оглед изискванията за изработване на електронна здравна система, съвместима с тази
на останалите държави членки.
Настоящата инстанция счита, че жалбите
са процесуално допустими при наличие на
правен интерес по смисъла на чл. 186, ал. 1
АПК, който произтича от целите и предмета на дейност на сдруженията, създадени в
обществена полза.
За да се произнесе по същество, съдът
съобрази следното:
Като законова делегация за издаване на
НОПДМП, в т. ч. и като основание за приемане на последното є изменение и допълнение, са посочени правните норми на чл. 81,
ал. 3 от Закона за здравето (ЗЗ) и чл. 4, ал. 3
от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).
Съгласно първата разпоредба „Условията и
редът за осъществяване правото на достъп
до медицинска помощ се определят с наредба
на Министерския съвет“, а съгласно втората
„Условията и редът за упражняване правото
на достъп и свободен избор на осигурените
лица до медицинска помощ се уреждат в наредбата по чл. 81, ал. 3 от Закона за здравето
и в националните рамкови договори“.
Според чл. 63, ал. 1, т. 1 ЗЗО – Националната здравноосигурителна каса изгражда информационна система, която съдържа регистър
на осигурените лица, включващ: паспортните
данни; уникалния идентификационен номер;
основанието за осигуряване по чл. 33; заплатените вноски; основанието за заплащане от
НЗОК на оказаната медицинска помощ на
осигурените лица в друга държава членка в
съответствие с правилата за координация на
системите за социална сигурност. Останалите
налични данни в информационната система
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извън тези, изброени в т. 1, са посочени в
другите пет точки на ал. 1 на чл. 63 и заедно с останалите разпоредби на раздел IX
от глава втора на ЗЗО (от чл. 64 до чл. 69)
регламентират информационното осигуряване
на дейността на НЗОК.
Видно е от становището на НЗОК, дадено във
връзка с проекта за изменение на Наредбата,
по който факт не се и спори, че информационната система на касата е изградена и съдържа
посочените в закона данни без уникалния
идентификационен номер. Както се посочи,
оспорената разпоредба на чл. 2, ал. 5 НОПДМП
предвижда, че на всяко здравноосигурено лице
се генерира УИН по чл. 63, ал. 1, т. 1 ЗЗО посредством електронна автентификация, като
при всяко получаване на медицинска помощ
лицето се автентификира чрез този номер, с
което потвърждава оказаната му медицинска
помощ. Генерирането става в информационната система на НЗОК от лечебното заведение,
което работи с НЗОК и към което лицето се
е обърнало за първи път, т.е. генерирането
става в рамките на процеса по предоставяне/
получаване на медицинска помощ при първия
досег на пациента със системата. Следователно
касае се за въвеждане на нов вид електронна
регистрация на здравноосигурените лица чрез
генериране на УИН (код, създаден въз основата
на сканиране на произволни точки от пръст
на ръка, генериран от устройство четец), като
данните след извършването на тази регистрация постъпват в информационната система на
НЗОК, респективно в регистъра на осигурените
лица по чл. 63, ал. 1, т. 1 ЗЗО.
Съгласно чл. 50 ЗЗО при ползване на медицинска помощ осигурените лица са длъжни да
представят документ за самоличност, а изпълнителите на медицинска и дентална помощ да
извършат проверка на здравноосигурителния
статус на лицата съгласно данни на Националната агенция за приходите. Това е действащото
към момента императивно вменено със закон
материалноправно субективно задължение на
осигурените физически лица, което предопределя достъпа им до медицинска помощ.
Безспорно е, че информационното осигуряване на дейността на НЗОК също е ре
гл аментирано със закон – ЗЗО. В него като
компонент от информационната система, която
самата НЗОК изгражда, е предвиден УИН на
здравноосигуреното лице. В закона това понятие не е дефинирано, то е упоменато единствено
в разпоредбата на чл. 63, ал. 1, т. 1 ЗЗО като
част от съдържанието на информационната
система на НЗОК. Следователно липсва законова регламентация какво представлява този
УИН и същият като нов вид идентификация
на осигурените лица, т.е. като ново и различно
от съществуващото вече задължение по чл. 50
ЗЗО да е въведено като предпоставка за предоставяне на достъп до медицинска помощ,
респективно чрез него да се отчита получената
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такава. Дефинирането му и въвеждане на процедура по създаването му (генерирането) не
е допустимо да става с наредба на МС, която
съгласно чл. 7, ал. 2 ЗНА е нормативен акт,
който се издава за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от
по-висока степен, т.е. на закон. В случая обаче
с приемането на чл. 2, ал. 5 НОПДМП не са
разписани условията и редът по приложението
на този УИН като представляваща по силата
на чл. 63, ал. 1, т. 1 ЗЗО вече съществуваща
част от информационната система на НЗОК със
съответното му значение. Напротив, тази част,
този компонент от нея не е изграден досега
и не е наличен в системата, като с разпоредбата на чл. 2, ал. 5 от Наредбата на практика
се създава едно ново, несъществуващо в ЗЗО
субективно материалноправно задължение за
електронна идентификация на осигурените
лица под наименование „електронна автентификация“. Обстоятелството, че в § 1, т. 13
от Наредбата се дефинира това понятие като
„процес“ на установяване или потвърждаване
автентичността на лицето посредством електронно генериран уникален идентификационен
номер, не води до извода, че нормата на чл. 2,
ал. 5 е процесуалноправна и че генерирането
на УИН на пациента е елемент от фактическия състав на процедурата по осъществяване
правото на достъп до медицинска помощ. Ето
защо неоснователен е доводът, че след като
редът за нейното осъществяване е предмет на
НОПДМП, която включва правила, адресирани до пациента и лечебните заведения, то МС
притежава делегирани по закон правомощия
да приеме оспорената норма. На практика е
налице дописване на закона и необосновано
е твърдението на ответниците, че има само
препратка към чл. 63, ал. 1, т. 1 ЗЗО. Затова
приетата от МС с този подзаконов нормативен
акт (НОПДМП) нова ал. 5 на чл. 2 е нищожна
поради липса на компетентност.
Отделно от това чл. 2, ал. 5 противоречи на
целта на Регламент (ЕС) № 910/2014 г., който
има пряко и директно приложение и е приет,
за да синхронизира реда за електронна идентификация в ЕС, за да е възможно при трансграничното движение системите да ползват
съвместими средства за електронна идентификация на физическите и юридическ ите лица. В
частта за здравеопазването изрично е цитирана
Директива 2011/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за упражняване правата
на пациентите при трансгранично здравно
обслужване, като е посочено, че когато хората
пътуват с цел лечение, достъпът до тяхната
здравна документация трябва да е възможен в
държавата, където се извършва лечението. Директивата от своя страна посочва, че целта е да
се установят правила за улесняване на достъпа
до безопасно и висококачествено трансгранично
здравно обслужване в Съюза и да се насърчава
сътрудничеството между държавите членки в
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областта на здравното обслужване при пълно
зачитане на националната компетентност по
отношение на организацията и предоставянето
на здравно обслужване. В случая е очевидно,
че въвеждането на пръстов идентификатор
вместо на документ, който да съдържа информация за здравните данни на лицето и
да осигурява достъп във виртуална среда до
тях (електронна лична здравна карта или тя е
съвместена с личната карта за самоличност),
усложнява трансграничното легитимиране.
Това противоречи на съюзното право, което
цели унифициране на вида на идентификация
с оглед придвижване, сигурност и получаване
на медицинска помощ в държавите от ЕС.
Предвид изложеното жалбите, с които се
иска прогласяване на нищожност на новата
ал. 5 от чл. 2 от НОПДМП, се явяват основателни и следва да бъдат уважени.
По оплакванията на сдружение „Център за
защита правата в здравеопазването“ и сдружение „Национално сдружение на частните
болници“ за нарушение на чл. 28, ал. 2 ЗНА
относно приетите с ПМС № 58 от 21 март
2016 г. последни изменения и допълнения на
НОПДМП съдът счита следното:
Съгласно чл. 28, а л. 2 ЗН А мотивите,
съответно докладът, съдържат: причините,
които налагат приемането; целите, които се
поставят; финансовите и другите средства,
необходими за прилагането на новата уредба;
очакваните резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива; анализ за
съответствие с правото на Европейския съюз.
По преписката са приложени доклад на
министъра на здравеопазването и изготвена
от него финансова обосновка, одобрена от
министъра на финансите, т.е. налице е формално изпълнение на изискванията.
Съдът констатира, че за приемането на
новата ал. 5 на чл. 2 от Наредбата липсват
каквито и да е мотиви и в двата документа
по отношение на причините за създаването є,
целите, финансовото обезпечаване, очакваните
резултати и съответствието със съюзното право.
Видно е, че по време на съгласувателната процедура са направени обосновани възражения
от Българския лекарски съюз, Националното
сдружение на общопрактикуващите лекари в
България, Военномедицинската академия и
Министерството на отбраната за отпадане на
разпоредбата от проекта. Изразено е несъгласие за въвеждане на електронната пръстова
идентификация и съгласие за въвеждане на
електронната здравна карта в съответствие с
Директива 2011/24/ЕС, която предвижда „общи
мерки за идентифициране и удостоверяване на
автентичност с цел да се улесни възможността
за предаване на данни при трансграничното
здравно обслужване“. Тези възражения не са
получили адекватен отговор нито по време
на съгласуването, нито в доклада.
Констатираното от съда съществено нарушение на императивни административно
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производствени правила безспорно е налице
при приемането на новата ал. 5 на чл. 2 от
Наредбата. Но в останалата є част жалбата
е бланкетна и липсват конкретни доводи кои
други норми са приети без мотиви. Затова
съдът не е в състояние да извърши преценка
дали възражението за нарушение на чл. 28,
ал. 2 ЗНА по отношение на проекта в цялост
е основателно. Поради това жалбата подлежи
на отхвърляне в тази є част.
При този изход на делото основателно е
искането на жалбоподателите за присъждане
на направените по делото разноски, поради
което Министерският съвет следва да се
осъди да заплати на сдружение „Федерация
Български пациентски форум“ сумата 1520 лв.,
а на сдружение „Център за защита правата в
здравеопазването“ и сдружение „Национално
сдружение на частните болници“ по 400 лв.
Възраженията за прекомерност на адвокатските
възнаграждения съдът счита за неоснователни.
Така мотивиран и на основание чл. 193,
ал. 1 АПК, Върховният административен съд,
състав на пето отделение,
РЕШИ:
Обявява за нищожна разпоредбата на чл. 2,
ал. 5 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, приета
с ПМС № 119 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 45 от
2006 г.; изм. и доп., бр. 57 от 2007 г.; изм.,
бр. 1 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 5 и 53 от
2011 г. и бр. 22 от 2016 г.), с текст „На всяко
здравноосигурено лице се генерира уникален
идентификационен номер по чл. 63, ал. 1, т. 1
от Закона за здравното осигуряване посредством електронна автентификация. При всяко
получаване на медицинска помощ лицето се
автентификира чрез този номер, с което потвърждава оказаната му медицинска помощ“.
Отхвърля жалбата на сдружение „Център
за защита правата в здравеопазването“ и сдружение „Национално сдружение на частните
болници“ за отмяна в цялост на Наредбата
за изменение и допълнение на Наредбата за
осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, приета с ПМС № 58 от 21 март
2016 г. (ДВ, бр. 22 от 2016 г.).
Осъжда Министерския съвет на Република
България да заплати на сдружение „Федерация Български пациентски форум“ 1520 лв.
разноски, а на сдружение „Център за защита
правата в здравеопазването“ и на сдружение
„Национално сдружение на частните болници“
по 400 лв. разноски.
Решението може да се обжалва с касационна
жалба пред петчленен състав на Върховния
административен съд в 14-дневен срок от
съобщаването му.
Председател:
Георги Колев
2403
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-09-966
от 6 декември 2016 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане
на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и писмо с
вх. № 92-751 от 9.11.2016 г. нареждам:
1. В Заповед № РД-09-882 от 13.12.2013 г. на
министъра на земеделието и храните, изменена
със Заповед № РД-09-632 от 15.09.2015 г., точка ІІ
се изменя така:
„ІІ. Продуктовият обхват на разрешението не
включва аквакултури и продукти от тях.“
2. В Разрешение № BG-BIO-12 от 13.12.2013 г.,
изменено със Заповед № РД-09-632 от 15.09.2015 г.
на министъра на земеделието и храните, продуктовият обхват се изменя така:
„Продуктовият обхват не включва аквакултури
и продукти от тях.“
За министър:
Г. Костов
2409
РАЗРЕШЕНИЕ № BG-BIO-20
от 21 декември 2016 г.
На основание чл. 18, ал. 1 и чл. 21, ал. 3, т. 1
и ал. 5 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти
в Европейския съюз във връзка със Заявление
с вх. № АО-1952 от 12.10.2016 г., Сертификат за
акредитация № 13 ОСП и Заповед № А622 от
30.11.2016 г., издадени от ИА „Българска служба за акредитация“, и Заповед № РД-09-1007
от 21.12.2016 г. на министъра на земеделието
и храните разрешавам на „Агро органик контрол“ – ЕООД, с ЕИК 203760416, със седалище и
адрес на управление в Република България, област
Ямбол, община Ямбол, гр. Ямбол 8600, ул. Георги
С. Раковски 24, ет. 1, ап. 2, да извършва контрол
и сертификация на продукти съгласно Регламент
(ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г.
относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на
Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ на ЕС, L 189 от
20 юли 2007 г.) и Регламент (ЕО) № 889/2008 на
Комисията от 5 септември 2008 г. за определяне
на подробни правила за прилагането на Регламент
№ 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно
биологичното производство и етикетирането на
биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола
(ОВ, L 250, 18.09.2008 г.).

Продуктовият обхват на разрешението включва: Живи или непреработени земеделски продук
ти; фуражи; посадъчен и посевен материал, без
аквакултури и продукти от тях.
Разрешението е валидно до 30.11.2020 г.
МЗХ, Рег. № BG-BIO-20
Министър:
Д. Танева
2410

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-29
от 15 март 2017 г.
Във връзка с реализацията на проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив на жп участъци София – Елин Пелин и
Елин Пелин – Септември“ и необходимостта
от изработване на ПУП – ПП за ново трасе на
участък Елин Пелин – Ихтиман в землищата
на територията на община Елин Пелин с цел
постигане на проектна скорост до 160 км/час
на основание чл. 129, ал. 3, т. 2, букви „б“ и „в“,
предложение второ, и ал. 4 във връзка с чл. 110,
ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 1 от Закона за устройство
на територията, предвид обстоятелството, че
с Решение № 509 на Министерския съвет от
8.07.2011 г. железопътната линия „София – Пловдив“ е определена за обект с национално значение
по направлението на европейските железопътни
коридори и представлява национален обект по
смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби
на Закона за държавната собственост и чл. 29,
ал. 1 от Закона за железопътния транспорт като
част от железопътна магистрала „Калотина-запад
(държавна граница със СР Югославия) – София – Пловдив – Димитровград – Свиленград
(държавни граници с Република Гърция и Република Турция), посочена в приложение № 1 към
чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредбата за категоризация на
железопътните линии, включени в железопътната
инфраструктура, и закриване на отделни линии
или участъци от линии от 2001 г. по коридор
Ориент/Източен Средиземноморски на основната мрежа от коридори съгласно Регламент (ЕС)
№ 1315/2013 г. на Европейския парламент и на
Съвета; заявление на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ с № АУ13-9/17.06.2016 г., допълнено с писмо
вх. № АУ13-9/25.08.2016 г., № АУ13-9/21.10.2016 г.,
№ АУ13-9/12.01.2017 г., № АУ13-9/14.02.2017 г.
и № АУ13-9/9.03.2017 г.; Заповед № РД-02-15-24
от 10.02.2015 г. на министъра на регионалното
развитие и благоустройството за изработване
на проект за парцеларен план за елементите
на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, извършено
съобщаване на изработения проект по реда на
чл. 128, ал. 1 и 2 ЗУТ, в т.ч. със съобщения в
„Държавен вестник“, бр. 94 от 2015 г., писмо рег.
инд. № УТ2-20-1880(15)/19.01.2017 г. на кмета на
община Елин Пелин и констативен акт № УТ2-
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20-1880(14)/ 12.01.2016 г. и в „Държавен вестник“,
бр. 88 от 2016 г., писмо рег. инд. № П-02-1299555/15.12.2016 г. на кмета на община Елин Пелин,
констативен акт от 13.12.2016 г. с рег. № П-02-12995(54)/13.12.2016 г., Решение № 64 от протокол № 8
от 28.01.2016 г. на Общинския съвет – гр. Елин
Пелин; писмо № ОВОС-269/11.12.2015 г. на министъра на околната среда и водите с преценка за
Решение по ОВОС № 6-6/2014 г. като достатъчно
основание за одобряване на ПУП – ПП и писмо
изх. № 26-00-2780/16.12.2015 г. на МОСВ относно
Решение № 10667 от 14.10.2015 г. на петчленен
състав на Върховния административен съд (ВАС)
по адм. дело № 8830/2015 г., становище на МОСВ
№ ОВОС-269/18.08.2016 г. по чл. 104 от Закона за
опазване на околната среда във връзка с изискванията за контрола и за целите на предотвратяване на големи аварии; Решение № КЗЗ-13 от
7.04.2016 г. на комисията за земеделските земи
при Министерството на земеделието и храните
(МЗХ) за утвърждаване на трасе за проектиране
на участък Елин Пелин – Ихтиман; писмо изх.
№ РД-21-262/26.05.2016 г. на Областната дирекция
„Земеделие“ – Софийска област, и писмо изх.
№ 0406-28/17.02.2017 г. на заместник-министъра на
земеделието и храните; съгласуване с писмо № ДП00-111/4.12.2015 г. на ТП „ДГС Елин Пелин“ и изх.
№ ДП-00-2/22.11.2016 г. на „Югозападно държавно
предприятие“ ДП Благоевград – ТП ДГС „Елин
Пелин“; становище № 33-НН-435/27.11.2015 г.
на Министерството на културата; съгласувана
графична част; здравно заключение с изх. № 3221-379/16.11.2015 г. на Региона лната здравна
инспекция – Софийска област; съгласуване със:
Агенция „Пътна инфраструктура“ с писма № 2400-1884/11.05.2016 г. и № 24-00-937/25.02.2016 г.,
„EC O“ – Е А Д , с п ис мо и з х . № П МО 6503(4)/11.12.2015 г., „ЧЕЗ България Електроснабдяване“ – ЕАД, с писма: № 1202030731/3.12.2015 г.,
№ 1202030803/3.12.2015 г., № 1202030861/3.12.2015 г.
и № 1202030836/3.12.2015 г., „Водоснабд я ване и канализация“ – ЕООД, с писма: № ТО1468б/18.11.2015 г. и № ТО-1468г/18.11.2015 г., № ТО1468а/20.11.2015 г. и № ТО-1468в/20.11.2015 г.,
„Напоителни системи“ – ЕА Д, с писмо
№ 1580/12.12.2015 г., „Газоенерг ийно д ру жество – Елин Пелин“ – ЕООД, с писмо № ИП101/17.11.2015 г., ВИВА КОМ – „БТК“ – А Д, с
писмо № 94-Н-314/2.12.2015 г., „Мобилтел“ – ЕАД,
с писмо № 7722/10.12.2015 г., „Теленор България“ – ЕАД, с писмо № Т I 39349/11.11.2015 г.;
Решение от протокол на Националния експертен
съвет по устройство на територията и регионална политика (НЕСУТРП) при МРРБ № УТНЕ01-02-03/15.02.2017 г. и Заповед № РД-02-15-24
от 22.02.2017 г. на министъра на регионалното
развитие и благоустройството за предоставяне
изпълнението на функции по ЗУТ одобрявам проекта за подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) за участък Елин Пелин – Ихтиман за землищата на гр. Елин Пелин, с. Нови
хан, с. Лесново и с. Крушовица в община Елин
Пелин, Софийска област, от проект Модернизация на железопътната линия София – Пловдив
на жп участъци София – Елин Пелин и Елин
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Пелин – Септември 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 пред Административния съд – София област, в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“ чрез Министерството
на регионалното развитие и благоустройството.
За министър:
В. Комитова
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СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ
РЕШЕНИЕ № РД-05-39
от 28 март 2017 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 28.03.2017 г., разгледа въпроса
за обявяване на конкурс за издаване на лицензия
за радиодейност за гр. Троян, област Ловеч.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 137 от 9.03.2017 г. е предоставила на Съвета за
електронни медии актуална информация относно
свободните радиочестоти за гр. Троян. Към решението е приложен и проект на разрешение за
ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово
радиоразпръскване и приложение, съдържащо
съответните технически параметри.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а ЗРТ
и получената информация за наличие на свободен
радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе пет конкурса, като честотата, за която взема настоящото
решение, е посочена в приложението към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да се
разпространява на честота 89.5 MHz за гр. Троян.
Съветът прецени, че с оглед демографската
картина на района (по данни, публикувани на
електронната страница на НСИ) възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нова българска радиопрограма и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с настоящото решение
конкурс, следва да бъде с общ (политематичен)
профил. В нея задължително да присъстват
предавания с информационна, образователна,
културна и развлекателна насоченост, предназначени за преобладаващата част от населението
на гр. Троян.
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С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/ или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка
с чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 ЗРТ във връзка с
Решение № 137 на КРС от 9.03.2017 г. Съветът за
електронни медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
с общ (политематичен) профил, разпространявана
чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване за гр. Троян, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението от настоящото решение.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 20 юни 2017 г., София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5, 11 ч.
СЕМ приема заявления за участие от 25 до
29 май 2017 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, от
9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 24 до
25 април 2017 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход № 69, ет. 6, стая 606б
(каса), от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
М. Стоянова
Приложение
Честота:

89.5 MHz

Адрес, населено място:

гр. Троян

Адрес, точка на излъчване: РРТС „Троян“,
м. Капинчо
Географски координати:
Северна ширина

42N52 54

Географски координати:
Източна дължина

24E43 01

Надморска височина на кота
терен:
489 m
Ма кси ма л на мощ нос т на
изхода на предавателя:

до 100 W

Максимално ефективно излъчена мощност:
до 200 W
Максимална ефективна височина на АФС:
до 800 m
Медианна стойност на интензитета на ЕМП:
54 dB (µV/m)
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РЕШЕНИЕ № РД-05-40
от 28 март 2017 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 28.03.2017 г., разгледа въпроса
за обявяване на конкурс за издаване на лицензия
за радиодейност за гр. Троян, област Ловеч.
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БРОЙ 29

След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 137 от 9.03.2017 г. е предоставила на Съвета за
електронни медии актуална информация относно
свободните радиочестоти за гр. Троян. Към решението е приложен и проект на разрешение за
ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово
радиоразпръскване и приложение, съдържащо
съответните технически параметри.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а ЗРТ
и получената информация за наличие на свободен
радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе пет конкурса, като честотата, за която взема настоящото
решение, е посочена в приложението към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да се
разпространява на честота 95.7 MHz за гр. Троян.
Съветът прецени, че с оглед демографската
картина на района (по данни, публикувани на
електронната страница на НСИ) възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нова българска радиопрограма и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с настоящото решение
конкурс, следва да бъде с общ (политематичен)
профил. В нея задължително да присъстват
предавания с информационна, образователна,
културна и развлекателна насоченост, предназначени за преобладаващата част от населението
на гр. Троян.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и
телевизията във връзка с Решение № 137 на КРС
от 9.03.2017 г. Съветът за електронни медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
с общ (политематичен) профил, разпространявана
чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване за гр. Троян, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението от настоящото решение.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 20 юни 2017 г., София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5, 11 ч.
СЕМ приема заявления за участие от 25 до
29 май 2017 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, от
9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
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Конкурсните книжа се закупуват от 24 до
25 април 2017 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса),
от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
М. Стоянова
Приложение
Честота:

95.7 MHz

Адрес, населено място:

гр. Троян

Адрес, точка на излъчване: РРТС „Троян“,
м. Капинчо
Географски координати:
Северна ширина

42N52 54

Географски координати:
Източна дължина

24E43 01

Надморска височина на кота
терен:
489 m
Ма кси ма л на мощ нос т на
изхода на предавателя:
до 100 W
Максимално ефективно излъчена мощност:
до 200 W
Максимална ефективна височина на АФС:
до 800 m
Медианна стойност на интензитета на ЕМП:
54 dB (µV/m)
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РЕШЕНИЕ № РД-05-41
от 28 март 2017 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 28.03.2017 г., разгледа въпроса
за обявяване на конкурс за издаване на лицензия
за радиодейност за гр. Троян, област Ловеч.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 137 от 9.03.2017 г. е предоставила на Съвета за
електронни медии актуална информация относно
свободните радиочестоти за гр. Троян. Към решението е приложен и проект на разрешение за
ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово
радиоразпръскване и приложение, съдържащо
съответните технически параметри.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а ЗРТ
и получената информация за наличие на свободен
радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе пет конкурса, като честотата, за която взема настоящото
решение, е посочена в приложението към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да се
разпространява на честота 99.0 MHz за гр. Троян.

ВЕСТНИК
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Съветът прецени, че с оглед демографската
картина на района (по данни, публикувани на
електронната страница на НСИ) възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нова българска радиопрограма и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с настоящото решение
конкурс, следва да бъде с общ (политематичен)
профил. В нея задължително да присъстват
предавания с информационна, образователна,
културна и развлекателна насоченост, предназначени за преобладаващата част от населението
на гр. Троян.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/ или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка
с чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 ЗРТ във връзка с
Решение № 137 на КРС от 9.03.2017 г. Съветът за
електронни медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
с общ (политематичен) профил, разпространявана
чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване за гр. Троян, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението от настоящото решение.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 20 юни 2017 г., София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5, 11 ч.
СЕМ приема заявления за участие от 25 до
29 май 2017 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, от
9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 24 до
25 април 2017 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса),
от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
М. Стоянова
Приложение
Честота:

99.0 MHz

Адрес, населено място:

гр. Троян

Адрес, точка на излъчване: РРТС „Троян“,
м. Капинчо
Географски координати:
Северна ширина

42N52 54

Географски координати:
Източна дължина

24E43 01
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Надморска височина на кота
терен:
489 m
Ма кси ма л на мощ нос т на
изхода на предавателя:
до 100 W
Максимално ефективно излъчена мощност:
до 200 W
Максимална ефективна височина на АФС:
до 800 m
Медианна стойност на интензитета на ЕМП:
54 dB (µV/m)
2471
РЕШЕНИЕ № РД-05-42
от 28 март 2017 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 28.03.2017 г., разгледа въпроса
за обявяване на конкурс за издаване на лицензия
за радиодейност за гр. Троян, област Ловеч.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 137 от 9.03.2017 г. е предоставила на Съвета за
електронни медии актуална информация относно
свободните радиочестоти за гр. Троян. Към решението е приложен и проект на разрешение за
ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово
радиоразпръскване и приложение, съдържащо
съответните технически параметри.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а ЗРТ
и получената информация за наличие на свободен
радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе пет конкурса, като честотата, за която взема настоящото
решение, е посочена в приложението към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да се
разпространява на честота 106.9 MHz за гр. Троян.
Съветът прецени, че с оглед демографската
картина на района (по данни, публикувани на
електронната страница на НСИ) възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нова българска радиопрограма и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с настоящото решение
конкурс, следва да бъде със специализиран профил, предназначена за аудитория над 35 години.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване.

ВЕСТНИК
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На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка
с чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 ЗРТ във връзка с
Решение № 137 на КРС от 9.03.2017 г. Съветът за
електронни медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
със специализиран профил, предназначена за
аудитория над 35 години, разпространявана чрез
използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване за гр. Троян, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението от настоящото решение.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 20 юни 2017 г., София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5, 11 ч.
СЕМ приема заявления за участие от 25 до
29 май 2017 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, от
9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 24 до
25 април 2017 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса),
от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
М. Стоянова
Приложение
Честота:

106.9 MHz

Адрес, населено място:

гр. Троян

Адрес, точка на излъчване: РРТС „Троян“,
м. Капинчо
Географски координати:
Северна ширина

42N52 54

Географски координати:
Източна дължина

24E43 01

Надморска височина на кота
терен:
489 m
Ма кси ма л на мощ нос т на
изхода на предавателя:
до 100 W
Максимално ефективно излъчена мощност:
до 200 W
Максимална ефективна височина на АФС:
до 800 m
Медианна стойност на интензитета на ЕМП:
54 dB (µV/m)
2472
РЕШЕНИЕ № РД-05-43
от 28 март 2017 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 28.03.2017 г., разгледа въпроса
за обявяване на конкурс за издаване на лицензия
за радиодейност за гр. Троян, област Ловеч.

БРОЙ 29

ДЪРЖАВЕН

След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 137 от 9.03.2017 г. е предоставила на Съвета за
електронни медии актуална информация относно
свободните радиочестоти за гр. Троян. Към решението е приложен и проект на разрешение за
ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово
радиоразпръскване и приложение, съдържащо
съответните технически параметри.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а ЗРТ
и получената информация за наличие на свободен
радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе пет конкурса, като честотата, за която взема настоящото
решение, е посочена в приложението към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да се
разпространява на честота 103.4 MHz за гр. Троян.
Съветът прецени, че с оглед демографската
картина на района (по данни, публикувани на
електронната страница на НСИ) възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нова българска радиопрограма и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с настоящото решение
конкурс, следва да бъде със специализиран профил,
предназначена за аудитория от 20 до 45 години.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка
с чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 ЗРТ във връзка с
Решение № 137 на КРС от 9.03.2017 г. Съветът за
електронни медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
със специализиран профил, предназначена за
аудитория от 20 до 45 години, разпространявана
чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване за гр. Троян, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението от настоящото решение.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 20 юни 2017 г., София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5, 11 ч.
СЕМ приема заявления за участие от 25 до
29 май 2017 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, от
9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
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Конкурсните книжа се закупуват от 24 до
25 април 2017 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса),
от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
М. Стоянова
Приложение
Честота:

103.4 MHz

Адрес, населено място:

гр. Троян

Адрес, точка на излъчване: РРТС „Троян“,
м. Капинчо
Географски координати:
Северна ширина

42N52 54

Географски координати:
Източна дължина

24E43 01

Надморска височина на кота
терен:
489 m
Ма кси ма л на мощ нос т на
изхода на предавателя:
до 100 W
Максимално ефективно излъчена мощност:
до 200 W
Максимална ефективна височина на АФС:
до 800 m
Медианна стойност на интензитета на ЕМП:
54 dB (µV/m)
2473

ОБЩИНА ДОБРИЧ
РЕШЕНИЕ № 17-2
от 28 февруари 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2 и
чл. 133, ал. 7, т. 1 и ал. 8 ЗУТ Общинският съвет – гр. Добрич, реши:
І. Одобрява частично изменение (ЧИ) на общ
градоустройствен план (ОГП) на гр. Добрич за
„Разширение на гробищен парк“, което е извадка от приетия предварителен проект на общия
устройствен план на гр. Добрич.
II. Възлага на кмета на община гр. Добрич да
извърши последващите съгласно закона действия.
Председател:
И. Пенчев
2413

ОБЩИНА КОСТИНБРОД
РЕШЕНИЕ № 406
от 22 февруари 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 16, ал. 1, чл. 109, ал. 1,
чл. 110, ал. 1, т. 2 ЗУТ и чл. 96, ал. 1 ПОДОСНКВДА
Общинският съвет – гр. Костинброд, одобрява
ИПР (изменение на план за регулация) за изме-
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нение на улична регулация за кв. 76 и кв. 76Б
по плана на гр. Костинброд с цел изместване на
улица и образуване на нови о.т. 942 и о.т. 907а по
червени, сини, зелени и кафяви линии, цифри,
букви и текст съгласно приложения проект.
Председател:
Ат. Тенев
2426

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
РЕШЕНИЕ № 495
от 15 март 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, протоколно решение
т. 5 от протокол № 7 от заседание на ОЕСУТ,
проведено на 8.06.2016 г., писмо изх. № 7046 от
24.09.2015 г. от РИОСВ – Бургас, писмо изх. № 5307-89 от 18.04.2016 г. на РЗИ – Бургас, Общинският
съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
„Кабел 20 kV“ от ПИ 11538.11.4 до ПИ 11538.11.5,
от ПИ 11538.11.5 до ПИ 11538.13.11 и от ПИ
11538.13.11 до ПИ 11538.13.15 в местности Ага
чешме и Варницата в землище гр. Свети Влас.
Трасето на кабела започва от БКТП в ПИ
11538.11.4 – частна собственост, пресича ПИ
11538.11.18 с площ 2308 кв. м и с начин на трайно
ползване – „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост,
и продължава в ПИ 11538.9.154 с площ 19 889
кв. м и с начин на трайно ползване – „За местен път“, публична общинска собственост, и в
ПИ 11538.13.155 с площ 57 214 кв. м и с начин
на трайно ползване – „За местен път“, публична
общинска собственост.
От ПИ 11538.9.154 се прекарва отклонение за
захранване на БКТП в ПИ 11538.11.5 – частна
собственост, като отклонението пресича ПИ
11538.11.18. От ПИ 11538.13.155 се прекарва отклонение за ПИ 11538.11.13 – частна собственост,
като отклонението пресича ПИ 11538.13.162 с
площ 5819 кв. м и с начин на трайно ползване – „За селскостопански, горски, ведомствен
път“, публична общинска собственост. От ПИ
11538.13.155 се прекарва отклонение към ПИ
11538.13.15 – частна собственост, като отклонението пресича ПИ 11538.12.164 с площ 5819 кв. м и
с начин на трайно ползване – „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост. Дължината на трасето е общо
708,44 м в земеделска и транспортна територия,
като 7,17 м са в ПИ 11538.11.18, 292,43 м са в ПИ
11538.9.154, 398,86 м са в ПИ 11538.13.155, 5,01 м
са в ПИ 11538.13.162 и 4,97 м са в ПИ 11538.12.164.
Определя се сервитут по 1 м от двете страни
спрямо оста на трасето на кабела. Общата площ
на сервитута е 1373,15 кв. м, като 13,62 кв. м попадат в ПИ 11538.11.18, 543,75 кв. м попадат в ПИ
11538.9.154, 795,83 кв. м попадат в ПИ 11538.13.155,
10 кв. м попадат в ПИ 11538.13.162 и 9,95 кв. м
попадат в ПИ 11538.12.164.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Председател:
Р. Кулев
2376
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РЕШЕНИЕ № 497
от 15 март 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за линеен
обект: „Кабелно захранване на вилно селище от
еднофамилни жилищни сгради и басейн – първи етап“, в имот с идентификатор 39164.26.159
по кадастралната карта м. Сокбунар, землище
с. Кошарица, преминаващо през ПИ 39164.26.16
и ПИ 39164.26.22 по кадастралната карта на
м. Сокбунар, землище с. Кошарица. Трасето
на кабела започва от БКТП „Морава“ в ПИ
39164.26.18, преминава през ПИ 39164.26.16 (публична общинска собственост) и начин на трайно
ползване – за полски път, през ПИ 39164.26.22
(публична общинска собственост) и начин на
трайно ползване – за полски път, и достига до
табло мерене на границата на ПИ 39164.26.159
по плана на м. Сокбунар, землище с. Кошарица.
Дължината на трасето на кабела е 106 м, които
са изцяло в земеделска територия, като 66 м са
в ПИ 39164.26.16 и 40 м са в ПИ 39164.26.22. Създава се сервитут с ширина 1 м от двете страни
спрямо оста на трасето на кабела с обща площ
215 кв. м, изцяло в земеделска територия, като
133 кв. м попадат в ПИ 39164.26.16 и 82 кв. м
попадат в ПИ 39164.26.22 по кадастралната карта
на м. Сокбунар, землище с. Кошарица, съобразно
приложените чертежи и таблици със съответните
цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна
част от това решение.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Председател:
Р. Кулев
2377
РЕШЕНИЕ № 500
от 15 март 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява проект за изменение на подробния
устройствен план – план за застрояване на к.к.
Слънчев бряг-Запад в частта му по отношение
на УПИ III-165, идентичен с поземлен имот с
идентификатор № 51500.506.361 по кадастралната
карта на гр. Несебър, в кв. 6001 по ПУП на к.к.
Слънчев бряг-Запад.
Проектът касае промяна номера на имота – от
УПИ III-165 на УПИ III-361 съгласно номера му
по кадастрална карта, запазване на отреждането
„За хотел“ и устройствената зона „Ок“ и установяване на следните устройствени показатели
за УПИ III-361: Плътност на застрояване – 30%,
Кинт. – 1,50, Нкорниз – 15 м (5 етажа), минимално озеленена площ – 50%, и паркиране в имота.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.
Председател:
Р. Кулев
2378
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РЕШЕНИЕ № 501
от 15 март 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява проект за изменение на подробния
устройствен план – план за застрояване на к.к.
Слънчев бряг-Запад в частта му по отношение
на УПИ VI-324, идентичен с поземлен имот с
идентификатор № 51500.507.41 по кадастралната
карта на гр. Несебър, в кв. 4101 по ПУП на к.к.
Слънчев бряг-Запад.
Проектът касае промяна на ограничителната
линия на застрояване съобразно височината на
застрояване от северната странична регулация
при Нкорниз – 15 м на 5 м, при Нкорниз – 7 м
на 3 м, промяна на ограничителната линия на застрояване от южната улична регулационна линия
при Нкорниз – 15 м на 5 м, при Нкорниз – 7 м
на 1 м, и промяна на ограничителната линия на
застрояване съобразно височината на застрояване
от западната улична регулационна линия при
Нкорниз – 15 м на 5 м и при Нкорниз – 7 м на
2 м. Градоустройствените показатели, характерът
и начинът на застрояване и устройствената зона
не се променят.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.
Председател:
Р. Кулев
2379

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 356
от 29 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 и 11 ЗМСМА, чл. 8 ЗОС и чл. 129, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за трасе на водопровод до
поземлен имот с идентификатор 56722.276.1 в местността Табакова чешма в землището на гр. Плевен, преминаващи със сервитут през поземлени
имоти 803.135 с начин на трайно ползване – път
ІV клас – публична общинска собственост, и
276.523 с начин на трайно ползване – полски
път – публична общинска собственост.
2. Възлага на кмета на община Плевен или
оправомощено лице да извърши необходимите
правни и фактически действия в изпълнение на
това решение.
3. Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
М. Митев
2380
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градина „Васил Левски“ – Свищов, като филиалът є – изнесена група от с. Алеково, премине
към Детска градина „Радост“ – с. Царевец, а
филиалът є – изнесена група от с. Българско
Сливово, премине към Детска градина „Калина
Малина“ – Свищов.
2. Обучението и възпитанието на децата да
се осъществява в сградите на детските градини,
както следва: в Свищов, ул. Плевенско шосе 5,
в с. Алеково и в с. Българско Сливово.
3. Задължителната документация на Детска
градина „Детски свят“, наличният инвентар, сградният фонд и дворните площи – публична общинска
собственост в Свищов, да се приемат за стопанисване и управление от директора на Детска градина
„Васил Левски“, задължителната документация
на филиала – изнесена група на Детска градина
„Детски свят“ в с. Алеково, наличният инвентар,
сградният фонд и дворните площи – публична
общинска собственост в с. Алеково, да се приемат
за стопанисване и управление от директора на
Детска градина „Радост“ – с. Царевец, задължителната документация на филиала – изнесена група
на Детска градина „Детски свят“ в с. Българско
Сливово, наличният инвентар, сградният фонд и
дворните площи – публична общинска собственост
в с. Българско Сливово, да се приемат за стопанисване и управление от директора на Детска
градина „Калина Малина“ – Свищов, с двустранен
приемно-предавателен протокол.
4. Трудовите правоотношения с педагогическия
и непедагогическия персонал на преобразуваната
детска градина да бъдат уредени по реда на чл. 123
КТ, а на директора на Детска градина „Детски
свят“ – по реда на чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.
5. Контрола по изпълнението на заповедта
възлагам на Румяна Кузева – началник-отдел
„Образование“.
Кмет:
Г. Генчев
2360
26. – 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 април 2017 г.
2532
818. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, преобявява конкурси
за прием на редовни докторанти по държавна
поръчка за учебната 2016/2017 г. съгласно РМС
№ 328 от 3.05.2016 г. по следните научни специалности (докторски програми):
№

Област на висше образование,
професионално направление и
докторски програми

Брой
(редовна
форма)

Проф. направление 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия“

ОБЩИНА СВИЩОВ
ЗАПОВЕД № 306-РД-01-03
от 24 март 2017 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 310, ал. 5, чл. 313, ал. 1, т. 3, чл. 321, ал. 1 ЗПУО
и Решение № 502 от 22.02.2017 г. на Общинския
съвет – гр. Свищов, нареждам:
1. Преобразувам Детска градина „Детски
свят“ – Свищов, чрез вливането є в Детска

С Т Р. 4 3

1.

Към Архитектурен факултет
Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли
(Към катедра „Технология на архитектурата“ – 2 бр.)
(Към катедра „Промишлени и аграрни сгради“ – 1 бр.)

3

С Т Р.
№
2.

3.

44
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Област на висше образование,
професионално направление и
докторски програми

Брой
(редовна
форма)

Към Хидротехнически факултет
Хидромелиоративно строителство

1

Инженерна хидрология, хидрав
лика и водно стопанство

1

Към Геодезически факултет
Фотограметрия и дистанционни
методи

1

Общо:
6
В срок от един месец от обнародването
в „Държавен вестник“ кандидатите подават
следните документи: 1. Заявление до ректора
на УАСГ. 2. А втобиог рафи я. 3. Диплома за
п ри доби та образоват ел но -к ва л ифи к а ц ион на
степен „магистър“ с приложението и нотариално заверено копие от нея. 4. Дипломите за
висше образование, издадени от чуждестранни
висши училища, задължително преминават в
УАСГ през процедура съгласно Наредбата за
държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди
на обучение в чуждестранни висши училища.
5. Други документи, удостоверяващи техните
интереси и постижения в съответната научна
област. 6. Квитанция за платена такса 50 лв.
(таксата се заплаща в касата на счетоводството
на УАСГ – ректорат, заден двор). Подаването на
документи става в съответните факултети, както
следва: Архитектурен факултет – корпус А, нова
сграда, ет. 2, каб. 209, тел.: 963 52 45, вътр. 789,
заместник-декан по научноизследователската
работа; Хидротехнически факултет – корпус А,
нова сграда, ет. 2, каб. 203, тел.: 963 52 45, вътр.
772, заместник-декан по научноизследователската
работа; Геодезически факултет – ректорат, ет. 2,
каб. 207, тел.: 963 52 45, вътр. 275, заместник-декан
по научноизследователската работа.
2359
386. – Институтът по физиология на растенията и генетика при БАН – София, обявява
конкурс за главен асистент по направление 4.3.
Биологически науки, научна специалност 01.06.16
„Генетика“, за нуждите на лаборатория „Геномна
динамика и стабилност“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи в института – София ул. Акад. Г.
Бончев, бл. 21, тел.: 872-81-70 и 979-26-06.
2400
387. – Институтът по физиология на растенията и генетика при БАН – София, обявява
конкурс за главен асистент по направление 4.3.
Биологически науки, научна специалност 01.06.06
„Физиология на растенията“, за нуждите на лаборатория „Експериментална алгология“ със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи в института, София ул.
Акад. Г. Бончев, бл. 21, тел.: 872-81-70 и 979-26-06.
2401
139. – Институтът по роботика при БАН – София, обявява конкурси за трима доценти в област на висше образование 5. Технически науки,
професионално направление 5.2. Електротехника,
електроника и автоматика (роботизирани системи
с изкуствен интелект – един за секция „УРМС“;
обработка и анализ на биосигнали в медицинската
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роботика – един за секция „МР“; интерактивни
методи за управление на роботи – един за секция
„ИРСУ“), всичките със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
канцеларията на института, каб. 406, София, ул.
Акад. Г. Бончев, бл. 2, тел. 02 870-33-61.
2402
69. – Медицинският институт при Министерството на вътрешните работи – София, на основание Заповед № 901 от 21.03.2017 г. на директора на
МИ – МВР обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент по научната специалност
„Медицинска радиология и рентгенология (вкл.
използване на радиоактивни изотопи)“ в област на
висшето образование 7. Здравеопазване и спорт,
научна област „Медицински науки“, професионално направление 7.1. Медицина, в Клиниката
по образна диагностика – Клинико-диагностични
структури (лаборатории) на МБАЛ – ЦКБ, в София към Лечебни заведения за болнична помощ,
със срок за подаване на документите 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Подробна
информация за конкурса и необходимите документи за участие се съдържат в Заповед № 901 от
21.03.2017 г. за обявяване на конкурса. Документите
могат да се получат от сектор „Човешки ресурси“
при Медицинския институт – МВР – София 1606,
бул. Ген. Михаил Скобелев 79, всеки работен ден
от 8 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч. За справки – тел.:
02 982-15-96 и 02 982-14-60.
2387
1. – Община Белослав на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изготвен ПУП – парцеларен план за обект: „Изграждане на трафопост
тип МТТ в ПИ 017017 в землището на с. Разделна, община Белослав, и кабелна линия СрН за
захранването му от ВЕЛ 20 kV, извод „Разделна“.
Проектът е изложен в общинската администрация, дирекция „ОС и ТСУ“, ет. 2, стая № 204. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
в Центъра за информация и общински услуги при
общинската администрация.
2384
2. – Община Белослав на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изготвен ПУП – парцеларен план за обект: „Изграждане на сградно
водопроводно отклонение за ПИ 017017 в землището на с. Разделна, община Белослав, от
съществуваща водомерна шахта в ПИ 017018 в
землището на с. Разделна, община Белослав“.
Проектът е изложен в общинската администрация, дирекция „ОС и ТСУ“, ет. 2, стая 204. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
в Центъра за информация и общински услуги при
общинската администрация.
2385
10. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
парцеларен план за външно ел. захранване на
поземлен имот с идентификатор 10447.520.3889
в землището на гр. Велико Търново, местност
Козлуджа – разширение на въздушна мрежа НН от
съществуващ стълб № 3 до имота на потребителя;
план-схема за електрификация към парцеларен
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план за външно ел. захранване на поземлен имот
с идентификатор 10447.520.3889 в землището на
гр. Велико Търново, местност Козлуджа. Проектът
се намира в общинската администрация, стая 516.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета на
община Велико Търново в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
2412
5. – Община Котел на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линеен обект на
техническата инфраструктура за поземлени имоти № 000326, 260007 и 260005 в землището на
с. Градец – област Сливен. 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.
2383
30. – Община Павликени на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект: частично изменение (ЧИ)
на подробен устройствен план (ПУП) – план за
регулация и план за застрояване (ПРЗ) за УПИ
VІІІ – „За зоокът“, и УПИ VІ – „Озеленяване“,
в кв. 132 по ПУП на Павликени, ЕКАТТЕ 55052,
община Павликени, област Велико Търново, с
възложител: Община Павликени, ЕИК 000133901,
представлявана от кмета на община Павликени.
С проекта се цели разширение на УПИ VIII – „3a
зоокът“, като част от УПИ VІ – „Озеленяване“, се
присъедини към новообразуван УПИ VІІІ – „За
зоопарк“, и преотреждането му от „За зоокът“ в
„За зоопарк“ във връзка с инвестиционните намерения на Община Павликени за преустройство
на съществуващ зоокът и неговото разширение и
привеждане в съответствие на действащата нормативна уредба за специализиран парк от този вид.
С проекта се създава градоустройствена основа
за застрояване във връзка с предназначението на
имота „За зоопарк“ (зона за озеленяване – специализиран парк). По същество уличната регулация
на кв. 132 не се променя. Промяната на вътрешната
(дворищната) регулация е свързана с промяна на
границите и конфигурацията на УПИ VІІІ – „Зa
зоокът“, като част от УПИ VI – „Озеленяване“
се придава към новообразуван УПИ VІІІ – „Зa
зоопарк“. Запазва се номерът на УПИ VІІІ, който
се преотрежда „За зоопарк“. Проектът се намира
в Община Павликени и може да бъде разгледан
всеки присъствен ден в информационния център
за обслужване на граждани. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
2428
3. – Община Приморско, дирекция „УТ“, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че Общинският експертен съвет
при Община Приморско с протокол № 4 от
22.12.2016 г. е разгледал подробния устройствен
план (ПРЗ) в обхват на УПИ XXI, XX, II и
УПИ III в кв. 61 и част от уличната регулация от
о.т. 213 до о.т. 214 по плана на Приморско с цел
обособяване на новооразувани кв. 61 и кв. 61а
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по плана на Приморско. Проектът се съхранява
в дирекция „УТ“ и може да бъде предоставен за
разглеждане от заинтересованите по всяко време
от работния ден. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ недоволните могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта.
2411
1. – Община с. Баните, област Смолян, на
основание чл. 128, ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните, че е изработен проeкт за
ПУП – парцеларен план за обект: „Атрактивен
маршрут за пешеходен и велосипеден туризъм
покрай коритото на река Малка Арда до язовирната стена на МВЕЦ „Баните“, с Баните, област
Смолян“, преминаващ през поземлени имоти
с идентификатори 44402.500.845, 44402.12.838,
44402.12.839, 44402.12.840, 44402.12.853, 44402.12.854,
44402.868, 44402.12.938, 44402.12.1012, 44402.12.1023,
44402.12.1024, 44402.31.2, 44402.31.3, 44402.500.329,
4 4 4 0 2 . 50 0.435, 4 4 4 0 2 . 50 0. 589, 4 4 4 0 2 . 50 0.62 5,
4 4 4 0 2 . 50 0.6 83, 4 4 4 0 2 . 50 0.6 8 4, 4 4 4 0 2 . 50 0.6 89,
4 4 4 0 2 . 5 0 0 . 810 , 4 4 4 0 2 . 5 0 0 . 8 45, 4 4 4 0 2 .1 2 . 8 49,
44402.12.747 по кадастралната карта на с. Баните,
област Смолян. Парцеларният план е изложен
в сградата на общината, ет. 2, стая 204. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
2386

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Карамфила
Ранкова Тодорова с адрес София, бул. Витоша
2, срещу разпоредбата на § 6 от ПЗР на Наредба
№ 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, приета
с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет
по протокол № 5 от 9.02.2017 г. (обн., ДВ, бр. 17
от 2017 г.), по което е образувано административно дело № 2572/2017 г. по описа на Върховния
административен съд, І колегия, VІІІ отделение,
насрочено за 30.05.2017 г., 11 ч., 3-та зала.
2397
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
по протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Благоевград, против чл. 5, ал. 1, т. 4 от Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на
община Струмяни в Административния съд – Благоевград, е образувано адм. д. № 173/2017 г., което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 5.05.2017 г. от 10,30 ч.
2416
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и чл. 182, ал. 1 АПК съобщава, че по жалба на „Си 5 Трейд“ – ЕООД – София, против Заповед № УТИ-121 от 22.12.2016 г.
на кмета на община Сандански, с която на основание чл. 198, ал. 1 ЗУТ е наложена строителна
забрана на изчерпателно посочени поземлени
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имоти, между които и ПИ 65334.303.6102 по ККР
на гр. Сандански, попадащи в обхвата на предстоящия за изработване ПУП – ПРЗ за парк „Свети
Врач“, е образувано адм. д. № 162/2017 г., което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 22.05.2017 г. от 10 ч.
2417
Административният съд – Велико Търново, на
основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпил протест на Светлана Иванова – прокурор
в Окръжна прокуратура – Велико Търново, против
чл. 20, ал. 1, т. 4 от Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Горна Оряховица, приета с Решение № 965 от протокол № 59
от 30.01.2003 г. на Общинския съвет – гр. Горна
Оряховица. Образувано е адм. д. № 135/2017 г.
по описа на Административния съд – Велико
Търново. Съдебното заседание е насрочено за
5.05.2017 г. от 10 ч.
2421
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е
постъпило оспорване от прокурор от Окръжна
прокуратура – Велико Търново, против разпоредбите на чл. 21, ал. 5 и чл. 24, ал. 2, както и
текстовете на чл. 10, чл. 25, ал. 1, чл. 27, чл. 43,
ал. 8 и чл. 48, ал. 7 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услугите на територията на община
Елена, приета с Решение № 132 от 29.12.2014 г.
по протокол № 15 от 29.12.2014 г. на Общинския
съвет – гр. Елена, изменена и допълнена с Решение № 139 от 29.09.2016 г. по протокол № 14
от 29.09.2016 г., Решение № 173 от 29.12.2016 г.
по протокол № 18 от 29.12.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Елена, за което е образувано адм. д.
№ 193/2017 г. по описа на Административния
съд – Велико Търново. Съдебното заседание е
насрочено за 12.05.2017 г. от 9,45 ч.
2422
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава,
че е постъпил протест, подаден от Йордан Ангелов – прокурор в Районна прокуратура – Горна
Оряховица, срещу Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Стражица в частта на чл. 72,
ал. 8, за което е образувано адм.д. № 170/2017 г.
по описа на Административния съд – Велико
Търново. Съдебното заседание е насрочено за
12.05.2017 г. от 9,30 ч.
2429
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
е постъпил протест на прокурор при Окръжна
прокуратура – Пазарджик, против чл. 4, ал. 1, т. 4
и 5, чл. 16, ал. 4 в частта „не е деклариран като
основно жилище по смисъла на ЗМДТ“, чл. 48,
т. 30 в частта „и с разрешения за поставяне по
чл. 56 ЗУТ“, чл. 51а, ал. 2, т. 6, чл. 89 и 89б от
Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията
на община Пазарджик. По протеста е образувано адм.д. № 196 по описа на Административния
съд – Пазарджик, за 2017 г., насрочено за разглеждане на 19.04.2017 г. от 9,45 ч.
2420
Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор
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при Окръжна прокуратура – Силистра, на чл. 2,
ал. 1, т. 4 и раздел V; чл. 4, ал. 1, т. 4 и 5; чл. 40
и 41; чл. 42, ал. 3, т. 6 и чл. 49 от Наредбата за
определяне и администриране на местните такси
и цени на услугите в община Дулово, приета с
Решение № 353 по протокол № 35 от 5.03.2003 г.
от заседание на Общинския съвет – гр. Дулово, по
което е образувано адм. д. № 45/2017 г. по описа
на Административния съд – Силистра, и е насрочено съдебно заседание на 26.04.2017 г. от 11 ч.
2418
Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжна прокуратура – Силистра, на
чл. 15, ал. 3 и чл. 16, ал. 1, т. 3 от Наредба № 25
за записване, отписване и преместване на децата
в общинските детски градини на територията
на община Дулово, по което е образувано адм.
д. № 58/2017 г. по описа на Административния
съд – Силистра, и е насрочено съдебно заседание
на 26.04.2017 г. от 11,30 ч.
2419
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжна прокуратура – Шумен, срещу чл. 2,
ал. 4, чл. 4, ал. 1, т. 4 и 5, чл. 43 от Наредба № 2
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Никола Козлево. Въз основа на протеста
е образувано адм.д. № 64/2017 г. по описа на
Административния съд – Шумен, насрочено за
9.05.2017 г. от 9,30 ч.
2414
Софийският районен съд, 86 състав, по гр. д.
№ 15035/2015 г. кани държателя на временно
удостоверение № 6 от 10.12.2010 г. за 151 бр. акции
с номинал 50 000 лв. всяка от капитала на „ТЕЦ
Хасково“ – АД, ЕИК 125579467, което временно
удостоверение е заложено със заложно джиро от
същата дата, с което „Афлик България“ – ЕАД,
ЕИК 131412572, е предоставило в залог на „Корпоративна търговска банка“ – АД, ЕИК 831184677,
правата по това временно удостоверение, да заяви
по настоящото дело правата си върху това временно удостоверение най-късно до насрочване на
открито съдебно заседание, когато ще се разгледа
молбата на „Корпоративна търговска банка“ – АД,
ЕИК 831184677, със седалище и адрес на управление: София, ул. Граф Игнатиев 10, за обезсилване
на това удостоверение. В случай че в указания
срок държателят не заяви своите права, ценната
книга ще бъде обезсилена. Нарежда да не се
издават акции и да не се извършват плащания
по гореописаната ценна книга.
2541
Районният съд – гр. Средец, призовава Патрик
Раян Джоузеф Макълоу, гражданин на Великобритания и Северна Ирландия, с неизвестен адрес,
като ответник по гр.д. № 32/2017 г. по описа на
съда, заведено от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, с ЕИК 812115210, със седалище и
адрес на управление Бургас, ул. Ген. Владимир
Вазов 3, да се яви в канцеларията на деловодството в двуседмичен срок от обнародването на
съобщението в „Държавен вестник“, за да получи
препис от исковата молба и приложенията към нея.
При неявяване книжата ще се смятат за редовно
връчени и на ответника ще бъде назначен особен
представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
2423
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Районният съд – гр. Средец, призовава Хауард
Дейвид Ливингстон, гражданин на Великобритания и Северна Ирландия, с неизвестен адрес,
като ответник по гр.д. № 32/2017 г. по описа на
съда, заведено от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, с ЕИК 812115210, със седалище и
адрес на управление Бургас, ул. Ген. Владимир
Вазов 3, да се яви в канцеларията на деловодството в двуседмичен срок от обнародването на
съобщението в „Държавен вестник“, за да получи
препис от исковата молба и приложенията към нея.
При неявяване книжата ще се смятат за редовно
връчени и на ответника ще бъде назначен особен
представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
2424

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
Софийският градски съд на основание чл. 26,
ал. 1 ЗЮЛНЦ с определение от 29.03.2017 г. свиква
общо събрание на сдружение „Асоциация на българските предприятия за международни превози
и пътища (АЕБТРИ)“ (рег. по ф. д. № 3711/1990 г.
при Софийския градски съд) по искане на повече от една трета от членовете на сдружението
на 8.05.2017 г. в 10 ч. на адрес: София, ул. Г. С.
Раковски 108, в сградата на Дома на науката и
техниката (НДНТ) при следния дневен ред: 1.
предоставяне от представляващите АЕБТРИ
лица на общото събрание на всички протоколи
на управителния съвет в оригинал от заседания,
проведени от 1.01.2011 г. до 8.05.2017 г., за запознаване; избор на работна група, която да изготви
доклад по т. 1 дали взетите през последната година решения съответстват на устава и закона и
предишни решения на общото събрание и дали
взетите решения са в полза на интересите на
АЕБТРИ; оспорване и отмяна на всички решения
на УС, противоречащи на устава, закона и предишни решения на общото събрание; 2. промени
в устава на АЕБТРИ; 3. промени в състава на
управителния съвет на АЕБТРИ; 4. обсъждане
на финансовите резултати за 2016 г., приемане на
програма за подобряване на финансовото състояние на АЕБТРИ и предявяване на отговорност.
2492
2. – Управителният съвет на Браншовата
камара на индустриалните хлебопроизводители и
сладкари в България, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание
на 11.05.2017 г. в 12 ч. в офиса в София, ул. Бачо
Киро 5, вх. А, ет. 6, ап. 25, при следния дневен
ред: 1. приемане на годишен доклад за работата
на „Браншова камара на индустриалните хлебо
производители и сладкари в България“ за 2016 г.;
2. приемане на годишния финансов отчет за работата на „Браншова камара на индустриалните
хлебопроизводители и сладкари в България“ през
2016 г.; 3. приемане на изготвения проектобюджет
за 2017 г.; 4. избор на нов управителен съвет;
5. вземане на решение за изменение устава на
„Браншова камара на индустриалните хлебопроизводители и сладкари в България“.
2483
11. – Управителният съвет на Националния
институт по обществени поръчки (НИОП) на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 30.05.2017 г. в 13 ч. в София, ул. Николай
Хайтов 2, вх. Г, ет. 3, ап. 6, при следния дневен
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ред: 1. приемане отчета за дейността на НИОП
за периода януари – декември 2016 г.; 2. приемане
на финансовия отчет за приходите и разходите
на НИОП за периода януари – декември 2016 г.;
3. приемане на проектобюджета на НИОП за
периода януари – декември 2017 г.; 4. вземане
на решение за промяна на адрес; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички членове да участват в събранието.
Членовете на сдружението, които не могат да
участват в събранието, на основание чл. 14, ал. 6
от устава на НИОП могат да упълномощят член
на сдружението, който да ги представлява.
2477
8. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сдру жение
„Американски университет в България“ – Благоевград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 20.05.2017 г. в 9 ч. в Благоевград, в сградата на АУБ, при следния дневен
ред: 1. приемане на бюджета за ф.г. 2017 – 2018;
2. приемане на планове за финансовата дейност
и развитието; 3. приемане на решения и политики за академичната дейност; 4. приемане на
вътрешни политики и правилници; 5. приемане
на дарения и субсидии; 6. приемане на решения
за извършване на разпоредителни сделки с имуществото на сдружението; 7. промяна в състава
на настоятелството, съвета на директорите и
изпълнителната комисия; 8. промяна в устава на
сдружението; 9. освобождаване на президента на
АУБ и избор на нов президент; 10. разни.
2404
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб – Божурище“,
Божурище, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 31.05.2017 г. в 18 ч. в НЧ
„Христо Ботев – 1934“, Божурище, при следния
дневен ред: 1. доклад за дейността на сдружението
през 2016 г.; 2. финансов отчет на сдружението за
2016 г.; 3. план на дейността на сдружението през
2017 г.; 4. проектобюджет за 2017 г.; 5. разглеждане
на заявления относно членство в клуба; 6. разни.
Регистрация на присъстващите – 17,45 ч. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
2495
6. – Съветът на настоятелите към сдружение
с нестопанска цел „Настоятелство ОДЗ № 2
„Д-р Петър Берон“, Варна, на основание чл. 26,
ал. 1 и 2 ЗЮЛНЦ и чл. 20 от устава на сдружението свиква редовно годишно общо събрание
на членовете на 31.05.2017 г. в 13 ч. във Варна,
бул. Генерал Колев 92, при следния дневен ред:
1. промяна в наименованието на сдружението;
2. освобождаване от отговорност на членове от
съвета на настоятелите и приемане на нови пълноправни членове на СН; 3. приемане на промени
в устава; 4. текущи въпроси. Поканват се всички
членове лично или чрез упълномощени представители да присъстват на събранието. При липса
на кворум на основание чл. 21, изречение второ
от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден, на същото място и при
същия дневен ред от 14 ч.
2487
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3. – Управителният съвет на Плувен клуб
„Атомик“ – Козлодуй, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 29.05.2017 г. в 17 ч. в
Козлодуй, в камерната зала при Дом на енергетика при следния дневен ред: 1. регистриране на
делегатите; 2. избор на председател и секретар
на общото събрание; 3. доклад за дейността на
УС на ПК „Атомик“ за 2016 г. и одобряване на
годишния финансов отчет на СНЦ ПК „Атомик“
за 2016 г.; 4. приемане на календарен план и
проект за бюджет за 2017 г.; 5. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
2462
3. – Управителният съвет на сдружение с
нес топанска цел „Учи лищно настоятелство
при СОУ „Николай Катранов“ – Свищов, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 21 от устава на
сдружението свиква общо събрание на 31.05.2017 г.
в 17,30 ч. в учителската стая в СОУ „Николай
Катранов“ – Свищов, ул. Христаки Павлович 8,
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността
на сдружението; 2. приемане на годишните финансови отчети; 3. приемане на програма за осъществяване дейността на сдружението за 2017 г.;
4. приемане на нови членове на настоятелството;
5. прекратяване на членство в настоятелството;
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6. организационни въпроси; 7. избор на нов управителен съвет на настоятелството. Поканват се
всички членове да присъстват на събранието. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден от 18,30 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
2491
12. – Управителният съвет на Футболен клуб
„Бенковски“ – с. Зимница, област Ямбол, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на клуба на 31.05.2017 г. в 17,30 ч.
в с. Зимница, ул. Хан Аспарух 22, при следния
дневен ред: 1. прекратяване членството на Теньо
Иванов Тенев; 2. освобождаване на УС поради
изтекъл мандат; 3. избор на нов УС; 4. приемане
на актуализиран устав на сдружението; 5. приемане на нови членове на сдружението.
2463
Ася Николаева Рапонска – ликвидатор на
сдружение с общественополезна дейност „Училищно настоятелство при 1 ОУ „Св. св. Кирил
и Методий“ – Монтана, в ликвидация по ф.д.
№ 28/2008 г. на МОС, на основание чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да
предявят вземанията си в шестмесечен срок от
обнародване на поканата в „Държавен вестник“.
2465

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-650-05-134 от 29.08.2016 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 69 от 2016 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2017 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
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ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2017 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен вестник“ за 2017 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.;
за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва абонамент за „Държавен
вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2017 г.:
• „Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов 1, бл. 31,
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• „Доби прес“ – ЕООД, Софи я 1164, ул. Йоан Екзарх 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082,
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